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W numerze m.in.:
Informacje z działalności
Wójta Gminy oraz przebiegu
sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina
W numerze przedstawiamy
sprawozdania z realizacji zadań
gopodarczych i budownictwa
drogowego w 2013 roku, wyniki
konsultacji
społecznych
przeprowadzonych w temacie
zmiany nazwy miejscowości
Bystra na Bystra Podhalańska.
Prezentujemy relacje z marcowej sesji Rady Gminy podczas
której dyskutowano m.in. na temat
oceny stanu bezpieczeństwa na
terenie Gminy Bystra-Sidzina.
więcej na str. 2-6

Wiadomości z życia szkół
i przedszkoli
Bieżące informacje na temat
działalności szkół, wydarzeń
z przedszkoli, realizowanych
projektach dla uczniów naszej
gminy oraz wyniki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
na str. 8-11

Zebranie wiejskie w Bystrej, fot. B.Mazur

Zebrania wiejskie w miejscowości Bystra i Sidzina zostały zwołane przez
sołtysów obydwu miejscowości. Zebranie wiejskie w Bystrej odbyło się w dniu 16
marca 2014 r., a w Sidzinie 23 marca 2014 r.
Tematyką zebrań wiejskich były m.in. informacja Wójta Gminy o zadaniach
inwestycyjno-remontowych wykonanych w 2013 r., wydatkowanych na nie
środkach finansowych oraz zamierzenia na 2014 r., sprawozdanie sołtysa i rady
sołeckiej za 2013 r. oraz zadania do realizacji w 2014 r., odpowiedzi na zapytania
i wnioski mieszkańców zgłoszone na zebraniach w ub. r., informacja dotycząca
podjętych czynności związanych z przydomowymi oczyszczalniami oraz
informacja o wynikach przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami Bystra
dotyczącymi zmiany nazwy tej miejscowości na Bystra Podhalańska oraz
o zebranych materiałach dowodowych i uzyskanych informacjach z instytucji
o kosztach z tym
związanych (na
zebraniu w Bystrej).
Więcej na
str. 7 i 8

Zapraszamy na koncert
poświęcony pamięci bł. Jana
Pawła II w dniu 2 kwietnia
w Sidzinie
więcej na str. 12

Zebranie wiejskie w Sidzinie, fot. J.Motor

miejscowości Bystra w sprawie zmiany nazwy tej
Informacja Wójta Gminy Bystra-Sidzina o pracy za miejscowości na „Bystra Podhalańska”. W załączniku
okres od 15 lutego 2014 r. do 17 marca 2014 r.
do zarządzenia wpisano rok 2013, a winien być
wpisany rok 2014.
W wymienionym okresie wydano zarządzenia 6. Wyznaczenia na obszarze Gminy Bystra-Sidzina
w sprawach:
miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
1. Określenia formy przekazywania do Wójta Gminy urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
Bystra-Sidzina sprawozdań budżetowych oraz w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez oraz podania tych miejsc do wiadomości publicznej.
kierowników jednostek oraz kierowników 7. Powołania komisji do sporządzenia wyników
sporządzających sprawozdania budżetowe oraz z przeprowadzonej konsultacji z mieszkańcami
sprawozdania w zakresie operacji finansowych.
miejscowości Bystra w sprawie zmiany nazwy tej
2. Powołania komisji przetargowej do miejscowości na „Bystra Podhalańska”.
przeprowadzenia postępowania o udzielenie 8. Wytycznych do opracowania arkuszu organizacji
zamówienia publicznego na usługi edukacyjne placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę
obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników Bystra-Sidzina na rok szkolny 2014/2015.
projektów pod tytułem „Nauka mnie szuka!” 9. Powołania komisji przetargowej do
realizowanych w szkołach podstawowych w gminie przeprowadzenia postępowania dotyczącego wyboru
oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.
wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.
3. Zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014r. opracowanie graficzne, wykonanie, dostawę i montaż
(dwa zarządzenia).
4 dwustronnych tablic informacyjnych tzw. witaczy,
4. Zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania na istniejących ławach fundamentowych w Gminie
uchwały budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2014 Bystra-Sidzina
poprzez
wykonanie
tablic
rok oraz zmiany planu finansowego Urzędu Gminy informacyjnych na granicach przydrożnych gminy
Bystra-Sidzina na 2014 rok (trzy zarządzenia).
tzw. „witaczy” objętego umową przyznania pomocy
5. Sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do na operację z zakresu małych projektów w ramach
zarządzenia nr 0050.9.2014 Wójta Gminy Bystra- działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Sidzina z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie objętego PROW na lata 2007 – 2013”. (M.G.)
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Bystra
przeprowadzono w okresie od 25 lutego 2014 r. do 10 marca
2014 r.
W konsultacjach uczestniczyły 583 osoby na 2458 osób
uprawnionych, co stanowi 23,72 %, z czego 493 osoby są za
zmianą, 66 osób przeciwnych, 5 osób wstrzymało się od
zabrania głosu, 19 głosów nieważnych.
Stosownie do § 11 Uchwały Rady Gminy Bystra – Sidzina
nr XXIV/155/12 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj.
Mał. z 2012 r., poz. 6650) w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami –
konsultacje społeczne przeprowadzone zgodnie z przepisami
uchwały będą uznane za ważne niezależnie od liczby osób
i podmiotów w nich uczestniczących, za wyjątkiem
konsultacji przeprowadzonych w formie zebrań wiejskich,
dla ważności których konieczny jest udział co najmniej 2,5 %
mieszkańców uprawionych do udziału w konsultacjach.
Nadto, stosownie do § 12 w.w. uchwały wyniki konsultacji
nie są wiążące dla organów Gminy Bystra-Sidzina.
Starosta Suski, jako organ właściwy w sprawach geodezji
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i kartografii, do którego Wójt zwrócił się o wyrażenie opinii
w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości Bystra
na Bystra Podhalańska zaopiniował bez zastrzeżeń zmianę
urzędowej nazwy miejscowości.
Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości
w głównej mierze będą dotyczyć zmian danych adresowych
osób fizycznych, firm i instytucji. Na przykład koszt
wymiany dowodów osobistych związanych z danymi
meldunkowymi (na obecną chwilę jest nieodpłatny dla
mieszkańców), lecz koszty obsługi związane z przyjęciem
wniosków oraz wydaniem nowych dowodów osobistych
zostaną sfinansowane przez budżet gminy i budżet państwa.
W przypadku wymiany innych dokumentów np. prawo
jazdy, dowody rejestracyjne posiadanych pojazdów zostaną
sfinansowane
przez
samych
zainteresowanych.
W przypadku pieczątek urzędowych, szyldów, tablic
i znaków informacyjnych na drogach gminnych
i powiatowych zostaną sfinansowane przez zarządców
dróg.(M.G.)
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Relacja z XL sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina

17 marca 2014 r. miała miejsce XL sesja Rady Gminy
Bystra-Sidzina.
Sesję rozpoczęto od uczczenia chwilą ciszy zmarłego
radnego Mieczysława Chorążaka.
W trakcie sesji dyskutowano nad oceną stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy
Bystra-Sidzina na podstawie danych Komisariatu Policji
w Jordanowie za 2013 rok. W obradach nad tym tematem
uczestniczył komendant komisariatu policji w Jordanowiekom. Dariusz Drobny. Wg. danych zawartych w analizie
w 2013 roku na terenie Gminy Bystra-Sidzina wszczęto 76
postępowań (40 w Bystrej, 36 w Sidzinie), w tym przestępstw
stwierdzonych było 53 (m.in. 6 kradzieży z włamaniem, 6
kradzieży mienia, 1 bójka lub pobicie uszkodzenie ciała, 3
zniszczenia mienia, 3 przypadki znęcania się nad rodziną,
wypadki drogowe i inne). Dla porównania na terenie miasta
Jordanów przestępstw stwierdzonych było 70 a na terenie
Gminy Jordanów 94. W roku 2013 na terenie Gminy BystraSidzina odnotowano 263 interwencji (127 w Bystrej i 136
w Sidzinie) oraz stwierdzono 75 wykroczeń (12 za zakłócanie
spokoju i porządku publicznego, jeden nieobyczajny wybryk,
7 kradzieży mienia, 1 zniszczenie mienia, 1 wykroczenie
spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, 35
wykroczeń drogowych i 18 wykroczeń kwalifikowanych jako
„inne”). W 2013 roku na terenie Gminy Bystra-Sidzina
odnotowano 2 wypadki i 28 kolizji oraz zatrzymano 14
nietrzeźwych kierowców (po 7 w każdej z miejscowości).
W trakcie dyskusji akcentowano na potrzebę interwencji
zarówno policji (poprzez zwiększenie ilości patroli) jak
i reagowanie mieszkańców na chuligańskie wybryki
i niszczenie obiektów publicznych (przystanków, placów).
W niejednym wypadku zgłoszenie takiego zdarzenia przez
mieszkańców, świadków którzy widzą takie sytuacje daje
policji możliwość zatrzymania sprawców i pociągnięcia ich
do odpowiedzialności. Należy pamiętać, że koszty naprawy
zniszczonych obiektów są ponoszone z podatków
mieszkańców gminy.
Rada Gminy rozpatrywała również wniosek Komisariatu
Policji w Jordanowie o udzielenie pomocy finansowej
w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu
służbowego oraz przyjęła stanowisko o upoważnieniu Wójta
Gminy do podjęcia decyzji co do ewentualnego
dofinansowania na podstawie uzgodnień z pozostałymi
gminami obszaru działania komisariatu (to jest Gminą
i Miastem Jordanów).
Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:
1) Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
(w związku ze śmiercią radnego Mieczysława Chorążaka).
2) Wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji
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i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego
o zmianę nazwy miejscowości Bystra na Bystra Podhalańska.
W związku z podjętą inicjatywą o zmianę nazwy
miejscowości Bystra Rada Gminy podjęła uchwałę
o wystąpieniu z wnioskiem do właściwego ministra
o dokonanie takiej zmiany. O sposobie rozpatrzenia wniosku
decyduje Minister Administracji i Cyfryzacji po
zaopiniowaniu przez Komisję Nazw Miejscowości
i Obiektów Fizjograficznych, zatem wniosek Rady Gminy
może być uwzględniony bądź nie. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku zmiana nazwy następuje
od 1 stycznia.
3) Przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Bystra-Sidzina na lata 2014-2020.
Strategia ta wskazuje istotne kwestie społeczne, z jakimi
zmagają się mieszkańcy a także wytycza kierunki działań na
rzecz niwelowania zjawisk społecznie niepożądanych.
4) Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Bystra-Sidzina.
5) Zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości,
części działki nr ewid. 18/16 w Bystrej (terenu pod dojazd
i parkowanie pojazdów przy Supersam Skrzat w Bystrej).
6) Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2014.
7) Zasad używania i stosowania symboli Gminy BystraSidzina (herbu, flagi, sztandaru i pieczęci).
8) Zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok.
Przy opiniowaniu tego projektu uchwały przez Komisję
Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty Kultury i Sportu były
zastrzeżenia co do zaplanowanych w zmianach budżetowych
kwot na bieżące utrzymanie budynków gminnych
(zwiększenie o kwotę 63 000 zł). W związku z tym na sesji
Wójt przedstawił, jakie są potrzeby remontowe tych
budynków:
- adaptacja budynku komunalnego w Bystrej pod
mieszkania socjalne (zagospodarowanie poddasza, rozdział
prądu)
- agronomówka w Sidzinie (wykonanie elewacji)
- dom nauczyciela w Sidzinie (elewacja, remont schodów)
- magazyn gminny w Sidzinie- GOK (dach, elewacja,
ogrodzenie)
- urząd gminy budynek B (dach, elewacja, wsyp na
węgiel, szambo i kanalizacja)
- zadaszenie kaplicy na cmentarzu komunalnym
w Bystrej oraz naprawa ogrodzenia od strony zachodniej
cmentarza.
Zostało również wyjaśnione, że została zaplanowana
kwota 100.000 zł na projekt budowy sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół w Sidzinie, a powstałe oszczędności po
wyłonieniu wykonawcy dokumentacji projektowej planuje
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się przeznaczyć na wykonanie trawnika na boisku
treningowym w Sidzinie.
W związku z zaplanowanym przeznaczeniem środków
na projekt sali gimnastycznej w Sidzinie radny Stanisław Jaromin złożył wniosek, o wycofanie tej propozycji. Zdaniem
wnioskodawcy jest to bardzo kosztowna inwestycja i taką
decyzję powinna podjąć nowa rada. Wniosek nie uzyskał
poparcia i został odrzucony (za wnioskiem głosowała jedna
osoba, 11 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu).
W dyskusji podkreślano, że wykonanie dokumentacji
projektowej tego zadania daje możliwość starania się o środki
zewnętrzne.
9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bystra-Sidzina na lata 2014-2017.
10) uchylenia uchwały Nr III/31/02 Rady Gminy Bystra –
Sidzina z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: otwierania
i zamykania placówek handlu detalicznego oraz zakładów
gastronomicznych na terenie Gminy Bystra – Sidzina.
11) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy Bystra-Sidzina środków stanowiących fundusz
sołecki. Środki funduszu przeznacza się na realizacje
przedsięwzięć, które są zgłaszane we wniosku sołectwa
uchwalonego przez zebranie wiejskie.

822 542 zł. Na zadania w Bystrej wydatkowano kwotę:
791 724 zł, a w Sidzinie 853 360 zł. Podsumowując Sidzina
w 2014 roku będzie miała do wydatkowania kwotę niszą
o 30 000 zł w porównaniu do Bystrej.
Rada Gminy podjęła wniosek o upoważnienie
Przewodniczącego Rady do wystąpienia z pismem do
Stowarzyszenia Inicjatywa Społeczna w Sidzinie o udzielenie
odpowiedzi na pytanie, czy prezentowane na stronie
internetowej Stowarzyszenia poniżające, ubliżające a wręcz
obraźliwe wypowiedzi wobec niektórych radnych są
oficjalnym stanowiskiem Stowarzyszenia, czy też wyłącznie
prywatnymi wypowiedziami jej Prezesa. W dyskusji
zaznaczono, że każdemu przysługuje prawo do krytyki
działań osób publicznych, jakimi są radni, niemniej w ramach
takiej publicznej krytyki nie powinno się naruszać niczyjej
godności osobistej. Wniosek przyjęty 6 głosami „za”, przy 2
głosach przeciw i 4 głosach wstrzymujących się. Dwie osoby
nie oddały głosu.
Wnioski zgłoszone przez radnych:
- Na sesji zgłoszono problem związany z pojawianiem się
lisów w terenach mieszkalnych. Zostało wyjaśnione, że nie
ma możliwości prawnej czy organizacyjnej rozwiązania tego
problemu przez gminę.
- Wnioskowano o wydłużenie czasu na posiłek
w stołówce szkolnej dzieci klas I-III szkoły podstawowej
w Sidzinie.

W trakcie sesji podejmowano również takie tematy jak
potrzeba kontynuacji rozbudowy szkoły podstawowej
w Bystrej i przeznaczenia stosownych środków na ten cel.
W związku z tym tematem Rada Gminy podjęła wniosek
upoważniający wójta na zaciągnięcie kredytu na ten cel do
kwoty 500.000 zł. Wniosek przyjęty 8 głosami „za”, przy 6 Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Gminy
Bystra-Sidzina oraz przyjęte przez Radę Gminy protokoły
głosach wstrzymujących się.
sesji są publikowane na stronie internetowej Biuletynu

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Informacji Publicznej Gminy Bystra-Sidzina.(B.L.)
Inwestycji i Finansów przedstawił rozliczenie udziału
finansów w poszczególnych wsiach na podstawie
sprawozdań z realizacji zadań gospodarczych w 2013 roku.
Na każdą z miejscowości w 2013 roku przypadała kwota

BYSTRA

strona 4

Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina nr 3, marzec 2014

SIDZINA

1. MATERIAŁY:
Kopia map i wypisy do wniosku drogi Bachorzowa(FOGR)
Wiertelowa Dolna - rura, cement, przepust na drodze
Gizowa- znaki drogowe, progi zwalniające
Szewcowa- deski na kładkę
Kulakowa-odbudowa ogrodzenia

4 517,75 zł

2. KOPARKA
35 449,17 zł
Majerzowa-Wronowa- zjazdy do przejazdu przez Skawę
Hotałowa-wybieranie rowu, wywóz ziemi z czyszczenia rowu
Ziętkowa Dolna – korytowanie, udrożnienie, wyrównanie i częściowe utwardzenie kamieniem z kęp
Ziajowa Górna (nad domami)-korytowanie i wyrównanie drogi, skarpowanie, karczowanie pni, wyk. rowów
Sutorowa (do Borcoka)-korytowanie i wyrównanie drogi, skarpowanie, karczowanie pni, wyk. rowów
Wiertelowa Górna-przejazd przez potok, kopanie rowów, wyrównanie, karczowanie
Ziętkowa Dolna-wyrównanie drogi, rozgarnięcie kruszywa, transport kruszywa, wywóz ziemi
Kulakowa-transport betonu, wywóz ziemi, usługi ciągnikiem
3.Wirtelowa Dolna (Osielecka Góra-Żłoby)
8 714,00 zł
Wyk. nawierzchni bitumicznej, Roboty ziemne (korytowanie, zebranie nasypu i wykonanie rowu).
Podbudowę wykonało Nadleśnictwo Myślenice w ramach własnego zadania.
4. Bachorzowa (FOGR)
34 634,47 zł
Remont drogi rolnej podbudowa żwirowa i naw. tłuczniowa, oczyszczenie rowów, korytka betonowe,
przepusty, koryta z kratą
5. Drogi gminne
34 240,00 zł
Wykonanie wykazu zmian ewidencja-kataster do złożenia wniosku do sądu o wpis własności
do ksiąg wieczystych.
6. Remonty i modernizacje dróg gminnych
502 455,09 zł
Talapkowa G.-Wiertelowa G,Bednarzowa-Szewcowa, Wirtelowa Dolna,
Zagrody (za Domem Nauczyciela), Ziętkowa G.,Jaskółkowa G. (za cmentarzem), Knapikowa,
Hotałowa, Hyćkowa, Wiertelowa Dolna, Majerzowa, Pyrtkowa, Zajowa Dolna,
Kowalczykowa, Krzywickowa, Majerzowa, Zagrody (za kościołem), Gizowa, Radoniowa,
Brykowa, Brykowa II, Kulakowa, Sutorowa-Zagrody Smętkowe, Sutorowa nad zbiornikiem,
Bachnatowa,Ziętkowa Dolna, Knapikowa II, Gizowa (przy Bystrzance),
Krzywickowa (przy moście)
7. Krzywickowa
8 492,04 zł
Tłuczniowanie z zawałowaniem

RAZEM:
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628 502,52 zł
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1. MATERIAŁY
78778,95 zł
Krupowa (przed remizą) zakup tłucznia, Kotówka –rura beton.; Jarominy –rura beton.;
Bińkówka-Zagrody- kamień hydrotechniczny, zabezpieczenie korpusu drogi od potoku Kamycki
Krupowa- zakup tłucznia, utwardzenie drogi; W.Polana - korytka; Szpakowa- rura bet.;
Chorążowa- korytka; Szpakowa-M.Sidzinka- zakup lustra drogowego; Kordel Górny-korytka
Kulkowa-płyty jomb; Laskowa- zakup tłucznia; Motorniowa (boczna)- zakup tłucznia;
Kordel Górny- zakup tłucznia; Trzeciaki-Kluskowa- zakup tłucznia; M.Sidzinka (Kozinowa) zakup tłucznia;
W.Polana (za leśniczówką) zakup tłucznia do podsypania płyt drog.;
Tempkowa-zakup tłucznia do utwardzenia drogi; Przybysiowa-zakup tłucznia do utwardzenia drogi;
droga. wewn. koło szkoły-krąg, pokrywa, właz; Kordel Górny-zakup tłucznia + stal na kratę przejazdową;
Stramkowa- zakup tłucznia; Przybysiowa-zakup tłucznia; Gorylowa -zakup tłucznia;
Trzeciaki-zakup tłucznia; Motorniowa-zakup tłucznia; Kojsowa-Makówka- zakup tłucznia;
Stasinka-Płyty JUMBO podwójnie zbrojone; Chorążakowa(Kurzyńcowa)-Płyty JUMBO podwójnie zbr.;
Kotówka-zakup tłucznia; Chorążakowa(Kurzyńcowa) zakup tłucznia i zamułka do obsypania płyt;
Drabowa(Głaza)-zakup tłucznia; Kordel Dolny-zakup tłucznia; Chorązakowa(Kurzyńcowa)-korytko głębokie;
Kotówka(do rzeki)- korytka betonowe+2 pokrywy studni; Kotówka(do rzeki)- zakup tłucznia, cement, piasek;
Tempkowa-farba do malowania poręczy i barier; Trzopowa-poszerzenie parkingu, zakup tłucznia;
Lipowa-zakup lustra drogowego; Trzopowa-zarurowanie pod parking; Kostkowa-zakup rur na przepust;
Goryl Górny-zakup tłucznia pod płyty; Tochowa- zakup tłucznia do utwardzenia drogi.
2. Koparka, usługi
28979,45 zł
Stramkowa -roboty ziemne, utwardzenie drogi; Mikowa-usunięcie zatoru na przepuście;
Bińkówka-Zagrody-zabezpieczenie korpusu drogi od strony potoku; Lipowa- wybieranie rowów,
wyrównanie drogi; Podleśna (do zbiornika)-czyszczenie przepustów i rowów, wyrównanie drogi;
Jarominy (do Maliny)- wymiana przepustu; Przybysiowa (w str. Toporzysko)-rowy, wyrównanie drogi;
Kordel Górny-oczyszczenie rowów, wykopy pod korytka; Kotówka- oczyszczenie rowów, wyk. przepustu;
Szpakowa-oczyszczenie rowów, układanie przepustów, wyrównanie; Sidzinka M., Jarominy-koszenie poboczy;
Kozinowa – wykonanie rowu, wyrównanie drogi, plantowanie tłucznia; Kulkowa- plantowanie drogi pod płyty bet.
W.Polana (za leśniczówką)-osadzanie płyt drogowych dużych; Drabowa(boczna)-rów, drenaż, wyrównanie drogi;
Kurzyńcowa-osadzanie i umocnienie płyt bet. od strony potoku; Łosiowa-czyszczenie rowów, wyrównanie drogi;
Kamycko-wyrównanie podbudowy tłuczniowej; Majowa-wyrównanie drogi, rowy; Chorążakowa-korytowanie,
układanie płyt jumbo, obsypka; Bińkówka(skansen)-roboty ziemne pod parking; Trzopowa-poszerzenie parkingu;
Majowa-Trzopowa-poszerzenie parkingu, ułożenie przepustu;
Kotówka(do rzeki)-układanie ścieków betonowych; Goryl Górny-zabezpieczenie korpusu drogi płytami
drogowymi, roboty ziemne; Kostkowa-wymiana przepustu, roboty ziemne; W.Polana(Bachorka)-przewóz
korytek betonowych, wywóz ziemi (skansen); Gorylowa-załadunek-rozładunek płyt drogowych
ułożenie płyt na przejeździe przez potok; Transport płyt drogowych z placu składowego na drogi gminne.
3.Stramkowa
9 601,92 zł
Zakup kruszywa grubego tłucznia
4.Makówka
22 771,36 zł
Usługa dźwigiem, zakup, transport i rozładunek rur VIPRO, 2 włazy + wpust ściekowy,
Usługa koparką-wybranie rowu pod rury, zasypanie, wyrównanie;
Kruszywo, cement, stal-na studnie rewizyjne, wywóz ziemi
5. Zespół Szkół droga wewnętrzna
33 413,93 zł
Roboty ziemne, korytowanie pod poszerzenie, Zakup tłucznia na podbudowę
Nawierzchnia bitumiczna na drodze, poszerzeniu i nowych miejscach parkingowych
6. Wielka Polana
3 200,47 zł
Zakup tłucznia
7. W. Polana (graniczna)
1 678,95 zł
Roboty ziemne- korytowanie drogi, wyrównanie, wybieranie rowu od dr. powiatowej do lasu
(współfinansowanie z Gm. Jabłonka)
8. Jarominy (główna)
23 246,65 zł
Nawierzchnia bitum. z wyrównaniem masą
9. Podleśna
27 691,64 zł
Naw. bitum. +koryta z kratą
10. Drabowa
65 972,37 zł
Naw. bitum +przepust ze studnią
11. Przybysie
17 840,25 zł
Naw. bitum z podbudową
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12. Kotówka
Naw. bitum z wyrównaniem podbudowy
13. Kotówka-Gorylowa
Naw. bitum. z wyrównaniem podbudowy tłuczniem i masą
14. Wiertelowa
Naw. bitum. z wyrównaniem masą bitum. i tłuczniem
15. Przybysie (za Górę)
Poszerzenie jezdni masą z korytowaniem i podbudową
16. Łosiowa
Zdjęcie płyt drogowych, wyk. podbudowy tłuczniowej, wyrównanie masą bitum. i nawierzchnia bitum.
17. Motorniowa
Naw. bitum. z wyrównaniem podbudowy tłuczniem i masą bitum., koryta z kratą
18. Zagrody (Kamycko)
Podbudowa tłuczniowa z zaklinowaniem i zamiałowaniem, ścieki z kratą
19. Inne drogi gminne
Remonty cząstkowe, łatanie dziur masą bitum. skropienia emulsją i grysami

RAZEM:

49 215,91 zł
31 234,64 zł
15 807,66 zł
11 914,00 zł
30 076,14 zł
46 886,60 zł
8 183,23 zł
33 618,11 zł

540 112,23 zł

W dniu 16 marca 2014 r. o godzinie 12.00 w budynku OSP oczyszczalni ścieków, do których należało zawarcie 169
w Bystrej odbyło się Zebranie Wiejskie w Bystrej.
umów z mieszkańcami Gminy oraz złożenie wniosku o jej
dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim.
Poruszono także kwestę przeprowadzonych w dniach od
25 lutego do 10 marca 2014 r. konsultacji społecznych
w sprawie zmiany nazwy miejscowości Bystra na Bystra
Podhalańska, z których wynika, że mieszkańcy Bystrej,
którzy zabrali w tej sprawie głos są w zdecydowanej
większości za zmianą nazwy na Bystra Podhalańska.
W związku z tym uchwała w tej sprawie została podjęta
przez Radę Gminy, a stosowny wniosek wraz z uchwałą
Rady, wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych,
pozytywna opinią Starosty Suskiego został złożony do
Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wójt oraz Przewodniczący Rady poinformowali zebranych o kosztach
związanych ze zmianą nazwy miejscowości – tych po stronie
urzędu jak i tych po stronie mieszkańców.
Fot. B.Mazur
Sprawozdanie ze swojej działalności oraz działalności
Rady Sołeckiej w 2013 r przedstawiła także Pani Sołtys.
Odbyło się ono w dwóch terminach: I – termin 12.00, II- Poinformowała ona zebranych o zamierzeniach na 2014 r., do
termin 12.15. W zebraniu uczestniczyło 79 osób. Rozpoczęła których należy budowa ogólnodostępnego placu zabaw na
je sołtys Bystrej - Pani Urszula Marfiak, witając przybyłych: działce gminnej obok przedszkola w Bystrej. W 2014 r.
Wójta Gminy – Pana Aureliusza Kanię, Przewodniczącego fundusz sołecki ma do dyspozycji ok. 28 595 zł. Z kolei
Rady Gminy – Pana Krzysztofa Drobnego, Radnego Powiatu szacowany koszt planowanej inwestycji to ok. 55 965,00 zł.
– Pana Mieczysława Matyasika, Dzielnicowego – Pana Brakujące środki zostaną pokryte z budżetu Gminy.
Andrzeja Tajsiaka, Radnych Gminy z terenu Bystrej,
Podczas zebrania głos zabrali także:
pracowników Urzędu Gminy oraz przybyłych mieszkańców.
Radny Powiatu – Pan Matyasik Mieczysław - w sprawie
Tematyką zebrania były m.in. odpowiedzi na wnioski zrealizowanych w 2013 r. oraz planowanych na 2014 r.
mieszkańców zgłaszane na zebraniach wiejskich w 2013 r., inwestycji powiatowych na terenie naszej Gminy,
sprawozdanie z wykonanych zadań inwestycyjnoDyrektor ZS im. św. Jana Kantego w Bystrej – Pani Storemontowych w 2013 r. i wydatkowanych środkach kłosa Ewa przedstawiła argumenty przemawiające za
finansowych, a także zamierzenia na 2014 r., do których rozbudową szkoły w Bystrej.
należą: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrej – etap II,
Pan Tadeusz Uczniak – w sprawie zmiany nazwy
dokończenie budowy chodnika w górnej części Bystrej, miejscowości Bystra na Bystra Podhalańska.
przekrycie dachu na budynku Gminy (siedziba USC, GOPS),
Wnioski z zebrania:
dalsza przebudowa wodociągu „Centrum”, wymiana tablic
- wniosek o poprawienie chodnika na odcinku od
informacyjnych przy wjazdach do Gminy, wykonanie skrzyżowania do stacji kolejowej, gdyż na niektórych
projektu chodnika w kierunku Mąkacza.
odcinkach jest on uszkodzony, nierówny;
Na zebraniu Wójt poinformował zgromadzonych
- wniosek o wprowadzenie ograniczenia prędkości na
o podjętych czynnościach w sprawie budowy przydomowych
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drodze powiatowej na odcinku drogi od Mąkacza
w kierunku Bystrej;
- wniosek o zamontowanie progów zwalniających na
drodze gminnej (na odcinku między plebanią a mostem)
wiodącej do kościoła.
- wniosek o założenie korytek na roli Majerzowej oraz
płyt.
Wójt poddał zgromadzonym wniosek do przegłosowania:

zapytał czy są oni za zaciągnięciem przez Gminę kredytu do
wysokości 500 000 zł, co pozwoliłoby zrealizować wszystkie
planowane na ten rok inwestycje? Zgromadzeni
w zdecydowanej większości opowiedzieli się „za”. 3 osoby
wstrzymały się od głosu. Głosów „przeciw” nie było.
Wniosek z zebrania wiejskiego Wójt przedłożył Radzie
Gminy na sesji w dniu 17.03.2014 r.
Zebranie zostało zakończone o godzinie 14.20.(D.J.)

Zebranie Wiejskie w Sidzinie odbyło się w dniu 23 marca remontu i modernizacji w 2014 roku ukaże się w Biuletynie
2014 r. w budynku OSP w Sidzinie.
Samorządowym.
Wójt przedstawił komunikat Starosty Suskiego w sprawie
Rozpoczęło się o godzinie 12.15 (w drugim terminie, modernizacji geodezyjnej wsi Sidzina, w którym starosta
pierwszy termin: 12.00). Zebranie prowadził Sołtys Sidziny informuje, że Powiat Suski wraz z innymi powiatami
pan Bolesław Czarny. W zebraniu uczestniczyło 72 Województwa Małopolskiego przystąpił do projektu
mieszkańców Sidziny oraz Wójt Gminy – Pan Aureliusz mającego na celu pozyskanie funduszy unijnych na
Kania, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków
Drobny, Radny Powiatu – Pan Stanisław Czernik (który dla części terenu powiatu (w tym dla Gminy Bystra-Sidzina).
przedstawił bieżące informacje z działań Powiatu Suskiego) W tym roku rozstrzygnie się, czy zadanie uzyska
dofinansowanie.
oraz dzielnicowy Marcin Stanaszek.
Jest przygotowywana petycja do Ministra Infrastruktury
Na zebraniu Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji i Rozwoju i zbierane podpisy w sprawie podjęcia działań
zadań gospodarczych i budownictwa drogowego za 2013 rok w sprawie utrzymania linii kolejowej Kraków –Zakopane.
Podobnie jak i na zebraniu wiejskim w Bystrej została
oraz zwrócił się z apelem do dorosłych, aby reagowali na
dewastację placu zabaw w centrum Sidziny. Przestawił przedstawiona informacja na temat przydomowych oczyszzamierzenia na rok 2014: będzie wykonywany remont drogi czalni.
Została także przedstawiona informacja na temat
rolnej na tzw „czerwoną glinę” ze środków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych (co roku jedna droga jest funduszu sołeckiego: Ze środków funduszu sołeckiego w
dofinansowana z tego funduszu w Bystrej lub w Sidzinie), 2013 r. wykonano zadania: oznaczenie kierunkowe sołectwa
będzie odbudowany most na drodze do Kiełku (który nazwami ról za kwotę 9.737,91 zł., założono kostkę brukową
w ostatnich dniach się zawalił), będą ustawiane nowe tablice przy toalecie publicznej za kwotę 2.000,00 zł. oraz
witające na wjeździe do gminy. Gmina złożyła wniosek poprawiono komunikację przy agronomówce na kwotę
o dofinansowanie wykonania monitoringu w centrach 7.173,63 zł. W 2014 r. ze środków funduszu sołeckiego
obydwu wsi (nie ma jeszcze informacji, czy wniosek uzyska zostanie wykonana alejka do kaplicy cmentarnej.
dofinansowanie).
Wnioski z zebrania:
Z kolei w Skansenie w Sidzinie planuje się dokończenie
- wniosek o remont drogi na roli Gorylowej,
odbudowy chałupy, został również złożony wniosek
- ponowienie wniosku o remonty dróg leśnych,
o dofinansowanie wykonania oświetlenia na skansenie. Jest
- wniosek o uzupełnienie oświetlenia, przystąpienie do
zaplanowana kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na wymianę
pieca centralnego ogrzewania w OSP w Sidzinie, 100.000 zł projektu,
- wniosek o usunięcie drzewa – jesionu na roli Krupowej,
na wykonanie dokumentacji projektowej sali gimnastycznej
w Sidzinie oraz położenie trawy na boisku treningowym. Na którego korzenie zagrażają biegnącemu rurociągowi. (M.G.
remonty i modernizację dróg gminnych w Sidzinie jest B.L.)
przewidziane 630.000 zł. Rada wytypuje najpilniejsze zadania
do realizacji. Informacja o wytypowanych drogach do

W dniu 14.03.2014r. w Sali OSP w Sidzinie odbyły się
Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej
„Młodzież
zapobiega
Pożarom”.
W eliminacjach wzięło udział 12 uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy.

W kategorii: szkoły podstawowe do etapu eliminacji
powiatowych zakwalifikował się Bartłomiej Tempka z Sidziny,
a w kategorii: gimnazjum Dawid Staszczak z Sidziny.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy wraz z pamiątkowymi
upominkami, a zwycięzcy aż do III miejsca dodatkowo nagrody
rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy Bystra-Sidzina. (J.J.)
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Od 30 sierpnia 2013 r. Gmina Bystra – Sidzina realizuje
projekt „Nauka mnie szuka!” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.1.
wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty. Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych). Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Całkowity koszt jego realizacji wynosi 658
789,65 zł Jest realizowany w dwóch Szkołach
Podstawowych na terenie naszej Gminy w okresie od
30.08.2013 r. do 30.06.2015 r.
Ogólnym celem projektu jest wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci z klas IV - VI, poprzez podniesienie ich
poziomu wiedzy i umiejętności, zwiększenie zainteresowania
naukami matematyczno – przyrodniczymi oraz kształcenie
umiejętności spędzania czasu wolnego. Ważne jest także
podniesienie motywacji do nauki i zwiększenie pewności
siebie. Większość działań jest realizowana w formie
warsztatowej przy wykorzystywaniu technologii ICT.
Kształtowane w ten sposób odpowiednie postawy, pomogą
w lepszym przygotowaniu się do następnego etapu edukacji,
a w przyszłości podniosą ich szansę na rynku pracy.
Grupę docelową w projekcie stanowią uczniowie szkół
podstawowych. Pod fachowym okiem nauczycieli – trenerów
mają możliwość uczestnictwa w różnych zajęciach. Zakres
wsparcia obejmuje zajęcia (realizowane zgodnie
z harmonogramem) w następujących zadaniach:
WYRÓWNUJEMY SZANSE -zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze z języka angielskiego, języka polskiego,
matematyki, przyrody, historii. Do końca grudnia 2013 r.
w ramach tego zadania zrealizowano 240 godzin.
UMIEM WIĘCEJ – zajęcia w formie warsztatowej z
języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, przyrody,
techniki i informatyki. Do końca grudnia 2013 r. w ramach
tego zadania zrealizowano 205 godzin.
MOJA AKTYWNOŚĆ EDUKACYJNA - w ramach tego
zadania zorganizowano wyjazdy edukacyjne, które stanowią
uzupełnienie zajęć pozalekcyjnych. W październiku 2013 r.
uczniowie
mieli
możliwość
bezpłatnego
wyjazdu na
wycieczki.
Była to dla
nich świetna
rozrywka,
a
także
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możliwość
poznania
nowych miejsc
i wzbogacenia
wiedzy
matematyczno –
przyrodniczej.
Odbyły
się
wyjazdy
do
Krakowa i Wieliczki, których program obejmował seans
filmu przyrodniczego 3D pt. „Dzikie z natury”, zwiedzanie
ekspozycji i wystaw czasowych Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie oraz udział (tamże) w lekcji muzealne
„Budujemy poduszkowiec”, zwiedzanie Kopalni Soli
w Wieliczce wraz z zajęciami warsztatowymi. Uczniowie
uczestnicząc w tych zajęciach mieli możliwość
wykorzystywania wiedzy w praktyce, przekonali się o jej
przydatności w życiu codziennym.
WIERZĘ WE WŁASNE SIŁY – zajęcia sportowe
z elementami technik relaksacyjnych; dyżur pedagoga oraz
zajęcia uczące postaw do płci przeciwnej, pomoc
w ukierunkowaniu zawodowym. Do końca grudnia 2013 r.
w ramach tego zadania zrealizowano 396 godzin.
CHCĘ BYĆ KREATYNY – koła zainteresowań: plastyczne,
muzyczne, patriotyczne, teatralne. Do końca grudnia 2013 r.
w ramach tego zadania zrealizowano 120 godzin. Dla
uczestników koła patriotycznego z SP Bystra i SP Sidzina
zorganizowano bezpłatną wycieczkę do Krakowa. Jej celem
było zwiedzanie muzeum Podziemia Rynku Głównego
i Sukiennic, Rynku Krakowskiego, Placu Matejki. Oprócz tego
wzięli oni udział w seansie filmowym „Wałęsa – człowiek
z nadziei.” Uczestnicy wrócili zadowoleni i pełni nowych
wrażeń, a przede wszystkim przekonani, że historia naszego
kraju zawiera wiele nie odkrytych jeszcze „tajemnic”.
W ramach projektu do szkół, w których prowadzone są
zajęcia zakupiono: cztery
(po dwa na każdą szkołę)
zestawy tablic interaktywnych z laptopami, rzutnikami
i dwie (po jednej na szkołę) pracownie językowe
z wyposażeniem oraz wiele niezbędnych do prowadzenia
zajęć pomocy dydaktycznych i biurowych.
Bogata oferta zajęć i wyjazdów realizowanych w ramach
projektu „Nauka mnie szuka!” przynosi wiele korzyści
naszym uczniom. Nauczyciele prowadzący zajęcia starają się,
aby w ciekawej i atrakcyjnej formie poszerzyć i pogłębić ich
wiedzę, ale także pokazać, że nauka wcale nie musi być
nudna i jest przydatna w życiu codziennym. Zadowolenie
uczestników projektu jest najlepszym dowodem ma to, że
trzeba i warto podejmować to wyzwanie! (B.S., B.K.)
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W marcu br. po prawie dwumiesięcznym remoncie oddano do użytku

Przed remontem świetlicę OSP w Sidzinie. To już drugi projekt realizowany przez sidzińską

Po remoncie

OSP. W pierwszym projekcie w 2011 roku pozyskano ze środków unijnych
24 320,96 zł. na warsztaty muzyczne i zakup instrumentów.
Tym razem przyszła pora na poprawę warunków prowadzenia zajęć
muzycznych na remizie OSP. Środki pozyskano w Stowarzyszeniu LGD
„PODBABIOGÓRZE” w Suchej Beskidzkiej, w ramach projektu „Zakup
instrumentów i modernizacja świetlicy OSP w Sidzinie” z PROW 2007-2013.
Zakres remontu był obszerny. Usunięto drewnianą podłogę, zastąpiono ją
wylewką i ułożono na niej wykładzinę. Na suficie oraz części ścian
zamontowano płyty dźwiękochłonne co znacznie poprawiło warunki
akustyczne sali. Pozostałą część ścian wykończono płytami gipsowokartonowymi i tynkiem mozaikowym. Doposażono również świetlicę
w pianino cyfrowe, 3 trąbki i 3 klarnety. Całość inwestycji wyniosła 58 754,61
zł, z czego OSP w Sidzinie otrzyma zwrot ze środków unijnych w wysokości
80% tej kwoty czyli 47 003,69 zł. (S.T.)

W 2014 r. Gmina Bystra – Sidzina otrzymała pomoc finansową
w wysokości 12.040,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu
Województwa Małopolskiego na realizację projektu nauki
pływania
pn. ”Już pływam” w ramach zadania
"Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży". Gmina
przeznaczyła na ten cel 11.280,00 zł. Zgodnie z regulaminem
rodzice dzieci uczestniczących w projekcie wpłacą po 100 zł.
Miejscem realizacji projektu będzie Kryta Pływalnia w Suchej
Beskidzkiej. Zajęcia z nauki pływania trwać będą od 05.04.2014 r. do 07.06.2014 r.
Do programu zakwalifikowało się 90 dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach programu zostanie
zorganizowanych 6 kursów po 15 osób na 1 kurs. Każde dziecko odbędzie 8 wyjazdów pod opieką nauczycieli – opiekunów na
2 godzinne zajęcia na basenie. Po każdej godzinie zajęć dzieci będą miały przerwę 30 min. Zajęcia na basenie prowadzić będą
instruktorzy nauki pływania (1 instruktor na 15 dzieci).Wyjazdy na basen odbywać się będą w soboty. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej gminy (www.bystra-sidzina.pl). (M.J.)
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny
2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu. Celem akcji jest
propagowanie aktywności fizycznej i różnych jej form na
zajęciach szkolnych i pozaszkolnych. Szkoła w Bystrej
przystąpiła do akcji, która w istotny sposób przyczynia się
do promowania w lokalnym środowisku aktywności
fizycznej. Koordynator mgr Artur Stopiak oraz
współpracujący z nim nauczyciele mgr Barbara Gierat
i mgr Zofia Jałocha organizują szereg imprez sportowych
mających na celu zaktywizowanie społeczeństwa Bystrej do
sportowych form spędzania wolnego czasu, jak również
aktywnego wypoczynku. W ramach przedsięwzięcia
realizowane są nowatorskie lekcje wychowania fizycznego
mające na celu zwiększenie atrakcyjności standardowych
jednostek lekcyjnych, pozalekcyjne zajęcia sportowe
(turnieje sportowe, zajęcia taneczne, wyjazdy na narty,
basen oraz inne zajęcia rekreacyjno-sportowe). W ramach
tej akcji nauczyciele zaangażowani w projekt zachęcają do
aktywności fizycznej całe rodziny. W tym celu w niedzielne
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popołudnia zorganizowali Familijne Turnieje piłki nożnej
i piłki siatkowej, które oprócz startujących drużyn
przyciągnęły rzesze kibiców i przyczyniły się do promocji
aktywnego wypoczynku i integracji społeczeństwa Bystrej.
Zwycięskie
rodzinne drużyny otrzymały Puchary
ufundowane przez Dyrektora szkoły oraz Dyrektora
GOKPTiS Bystra-Sidzina.
Zdobyte doświadczenie oraz
zainicjowane
przedsięwzięcia
sportowokulturalne będą
procentować
przez
szereg
kolejnych lat.
(A.S)
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Przedszkole
Publiczne w Bystrej już
po raz drugi otrzymało
Certyfikat
przynależności
do
Małopolskiej Sieci Szkół
Promujących
Zdrowie.
Chcąc
uzyskać ten certyfikat
przez wiele lat podejmowano różnorodne
działania mające na celu
propagowanie zdrowego trybu życia wśród wychowanków.
Troszczono się o zapewnienie odpowiednich warunków
służących ich zdrowiu i bezpieczeństwu, rozwijanie
sprawności ruchowej, wyposażenie dzieci w wiedzę o tym
co sprzyja i co zagraża zdrowiu, kształtowanie właściwych
nawyków i zachowań, wdrażanie do podejmowania
odpowiedzialnych wyborów (na miarę możliwości dzieci).
W edukację
prozdrowotną włączono wszystkich
pracowników przedszkola, rodziców oraz środowisko
lokalne. Działania były przemyślane, atrakcyjne a co
najważniejsze długofalowe, dlatego przedszkole pomyślnie
przeszło ewaluację tego obszaru, co pozwoliło uzyskać ten
zaszczytny tytuł.
W zaproszeniu czytamy: " Wojewódzki Koordynator Sieci
Szkół Promujących Zdrowie wraz z zespołem wspierającym, po
wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji i w uznaniu
dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej
i systemowej pracy, podjął decyzję o przyznaniu Przedszkolu
Publicznemu w Bystrej Wojewódzkiego Certyfikatu „ Szkoła

Promująca Zdrowie.
Nadanie tego wyróżnienia stanowi ogromny zaszczyt dla
szkoły, a jednocześnie zobowiązuje do tworzenia i upowszechniania
działań służących promocji zdrowia w swoim regionie oraz
dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi szkołami w Polsce.
Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia."

Uroczyste wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów
„Szkoła Promująca Zdrowie”, odbyło się 28 stycznia 2014 r.
w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie,
(M.W., M.D.)
Wojewódzka Kapituła
Konkursu MEN „Mam 6
lat”, której przewodniczył
Małopolski
Kurator
Oświaty Pan Aleksander
Palczewski,
przyznała
Radzie
Rodziców
Przedszkola w Bystrej
wyróżnienie
za
prezentację multimedialną
promującą najciekawsze
inicjatywy podejmowane w celu zapewnienia dzieciom
sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz
promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa
i zdrowia wśród najmłodszych. Wręczenie nagród odbyło
się 12.03.2014r w Krakowie w Kinie Kijów. W gali
uczestniczyła przewodnicząca Rady p. Małgorzata Sala i p.
Kinga Dziadkowiec oraz Kacper Dziadkowiec. Cieszy nas
fakt, że wspólne działania Rodziców, Przedszkola i Szkoły
zostały docenione przez Kapitułę konkursu.(M.D.)

Nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Sidzinie, realizując program
„Przedszkole w Ruchu”, zaprosili przedstawicieli Karate Tradycyjnego z sekcji –
Jordanów. Instruktor prowadzący Janusz Gacek oraz jego podopieczni przyjechali
do przedszkola 4 marca, aby zaprezentować swoje umiejętności i opowiedzieć, jakie
korzyści płyną z uprawiania tego rodzaju sportu.
Dzieci miały możliwość brać udział w rozgrzewce z instruktorem, a następnie
z zachwytem przyglądały się prezentowanym chwytom obronnym. Instruktor
zaaranżował również sytuację, w której dziewczyna zostaje zaatakowana przez
napastnika. Dzieci z podziwem i ogromną uwagą przyglądały się jak można
poradzić sobie w sytuacji zagrożenia dzięki zdobytej wiedzy i umiejętności
uczęszczając systematycznie na treningi karate. Przedszkolaki zobaczyły, że to nie
tylko sport dla dorosłych czy mężczyzn, karate ćwiczyć może każdy. Dzieci były bardzo podekscytowane pokazem i do końca
dnia każde z nich było „małym karateką”. Zachęcamy do uprawiania tego lub innych sportów. Za wspaniały pokaz dziękują
nauczyciele i dyrekcja przedszkola. (A.K.T.)

Bal karnawałowy w przedszkolu w Sidzinie

26. Lutego w przedszkolu w Sidzinie odbył się wspaniały bal
karnawałowy. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Barbara Krupa,
otwierając zabawę magicznym kluczem, który przeniósł
przedszkolaków w świat bajkowych postaci. Różnorodne kolorowe
stworki, księżniczki, wróżki, Indianie, sportowcy i wiele, wiele innych
postaci w tym dniu bawiło się przy rytmach doskonałej muzyki
przygotowanej przez panią Ewelinę Wójtowicz. Zwieńczeniem zabawy
była wizyta instruktora „Nord Fitness”
prezentującego zumbę. Dzieci bardzo
dobrze bawiły się przy rytmicznej muzyce
i ciekawych układach tanecznych.
Wszystkim rodzicom dziękujemy za
wspaniałe stroje dla dzieci i pomoc
w organizacji zabawy. Dyrekcja
i Nauczyciele przedszkola. (A.K.T.)
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Słodkie ostatki

Dnia 3 III br., w ZS im. św. Jana Kantego
w Bystrej na zakończenie karnawału miał miejsce
"słodki kiermasz". Dzieci należące do "Kółka
misyjnego" przygotowały z pomocą Rodziców
domowe ciasta i desery. Uzyskane fundusze
zostaną przekazane dla jednej z nowo
zaadoptowanych
dziewczynek,
ośmioletniej
Delphiny
z
Rwandy.
Wszystkim, którzy
wspomogli to nasze
dzieło serdecznie
dziękujemy! (B.K.)
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W dniu 17.03.2014
r. w Gminnym
Ośrodku
Kultury
Promocji Turystyki
i Sportu BystraSidzina w Sidzinie
odbyły się eliminacje
gminne
konkursu
recytatorskiego Szkół
Podstawowych.
Uczestnicy
startowali w dwóch
kategoriach wiekowych klasy I-III i IV-VI. Laureaci dwóch
pierwszych miejsc w każdej kategorii będą reprezentować
gminę w konkursie powiatowym w Makowie Podh. 20.03.2014
r. Są to: Natalia Skupień Kl. (IIIb ZS Bystra), Iwona Sułocha (kl.
IIIb ZS Sidzina), Weronika Trzop (kl. VIb ZS Sidzina), Martyna
Siepak (kl. IVb ZS Bystra). (J.Cz.)

Zapraszamy na wystawę
autorstwa Pana Krystiana Wilka

fotografii

GOKPTIS informuje, że warsztaty kulinarne które odbyły się
podczas ferii zimowych w Bystrej zorganizowane były przy
ogromnym zaangażowaniu przede wszystkim Pań z Koła
Gospodyń w Bystrej. Współorganizatorem warsztatów był
GOKPTiS Bystra-Sidzina w Sidzinie i Zespół Szkół w Bystrej.
(J.Cz.)

Rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Skansen
w Sidzinie

W Skansenie dniu 21 lutego br. został rozstrzygnięty konkurs na
wspomnienia I wojny światowej. Wyróżnione zostały trzy prace
z pięknymi wspomnieniami oraz dokumentacją, fotograficzną.
Wyróżniono prace następujących osób :
Łukasz Lipka kl. II a SP Zespołu Szkół im Dzieci Zamojszczyzny
w Sidzinie;
Karolina Staszczak kl. VI a SP Zespołu Szkół im Dzieci
Zamojszczyzny w Sidzinie;
Julian Zembol zamieszkały w Bystrej.
Prace nagrodzono pamiątkowym dyplomem i książką. Pomimo
rozstrzygniętego konkursu zachęcamy do dalszego zgłaszania prac
z tego okresu.(S.Cz.)

Konkurs plastyczny: „Motywy bajkowe na szkle”

Przy współpracy Świetlicy Środowiskowej w okresie ferii Gminna
Biblioteka Publiczna w Bystrej zorganizowała zajęcia plastyczne:
„malowanie na szkle” z udziałem pani Ewy Kuboń - twórcy
„Stowarzyszenia Tradycja i Natura”. Udział w zajęciach plastycznych
wzięło 19-cioro dzieci. Najmłodszym uczestnikiem był 4 -letni Bartuś
a najstarszą Monika z klasy 2 gimnazjum.
Zakończeniem
zajęć
plastycznych była wystawa prac
dzieci
biorących
udział
w konkursie „Motywy bajkowe na
szkle”. Trwała ona 2 tygodnie
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Bystrej. Na zakończenie
konkursu dzieci otrzymały
nagrody w postaci książek, farb
plakatowych i dyplomów. (G.S.)
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