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W numerze m.in.:
Sprawozdania z zadań
gospodarczych
i budownictwa drogowego
W numerze prezentujemy
sprawozdania z wykonanych
w 2015 roku zadań gospodarczych
oraz szczegółowy wykaz zadań
z
zakresu
budownictwa
drogowego
więcej na str. 5 - 10

Relacje z zebrań wiejskich
W miesiącu marcu w Sidzinie
i w Bystrej Podhalańskiej odbywały
się zebrania wiejskie. Relacje
z przebiegu tych zebrań można
przeczytać na str. 2-4

Koło Gospodyń Wiejskich
z Bystrej Podhalańskiej na
podium w Konkursie Potraw
i Palm Wielkanocnych
W dniu 19 marca 2016r.
w Domu Wiejskim w Bieńkówce
„pachniało, smakowało i pięknie
wyglądało”, odbył się tam bowiem
XII Powiatowy Konkurs Potraw
i Palm Wielkanocnych.
W konkursie naszą gminę
reprezentowały panie z KGW
z Bystrej Podhalańskiej, zajmując
zaszczytne III miejsce w konkursie
na
najpiękniejszą
palmę
wielkanocną.
Szczegóły na str. 14

W niedzielę palmową, 20 marca 2016r. odbył się tradycyjny Konkurs Palm
Wielkanocnych, organizowany corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury Promocji
Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie.
Wyniki konkursu prezentujemy na str. 15

W wymienionym okresie wydano 14 zarządzeń, w tym: 3
zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy BystraSidzina na 2016 rok oraz 4 zarządzenia w sprawie zmian
w planie finansowym budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2016
rok.
Pozostałe zarządzenia wydano w sprawach:
1) Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
Szkól w Bystrej Podhalańskiej do wykonywania w imieniu
Wójta Gminy czynności zwykłego zarządu oraz do
podpisania umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej dla budynku Zespołu Szkół w Bystrej Podh.
(dwa zarządzenia).
2) Upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bystrej Podhalańskiej do prowadzenia
postępowań w sprawach o świadczenia wychowawcze,

a także do wydawania w tych sprawach decyzji oraz - na
wniosek kierownika GOPS - upoważnienie pracowników
ośrodka do prowadzenia postępowania w sprawach
o świadczenia wychowawcze.
3) Powołania komisji do dokonania niezbędnych
czynności archiwalnych w zakresie dokumentów
z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6
września 2015 r.
4) Zniszczenia dokumentów niearchiwalnych Urzędu
Gminy Bystra-Sidzina.
5) Ustalenia wytycznych do opracowania i zatwierdzenia
arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina na rok szkolny
2016/2017. (M.G.)

W dniu 13 marca 2016 r. o godz. 13.00 w budynku OSP
w Sidzinie odbyło się Zebranie Wiejskie. W zebraniu
uczestniczyło 49 osób. Zebranie rozpoczęła i prowadziła
Sołtys Sidziny – Pani Kazimiera Czarna, witając: Pana
Stanisława Tempkę – Wójta Gminy Bystra-Sidzina, Pana Jana
Motora – Przewodniczącego Rady Gminy, Pana Hajosa
Sławomira – Radnego Powiatu, radnych z terenu Sidziny,
pracowników gminy oraz mieszkańców.

Dolny do Trzopa), skanalizowanie, założenie studzienek oraz
zasypanie rowu;
- remont drogi na roli Szpakowej w Sidzinie, ze środków
z FOGR;
- uzupełnianie oświetlenia ulicznego na drogach
gminnych.
Wójt przedstawił tematy dotyczące:

Tematyką zebrania było m.in. sprawozdanie
z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2015 r., informacja
o zadaniu przyjętym do realizacji w funduszu soleckiego
w 2016 r., sprawozdanie z wykonanych zadań inwestycyjnoremontowych w 2015 r. i wydatkowanych środkach
finansowych, zamierzeniach na 2016 r. oraz informacje Wójta
w sprawie: inwestycji drogowych, przydomowych
oczyszczalni ścieków, działalności Urzędu, wymiany pieców,
szkoły muzycznej, gospodarki odpadami, utylizacji azbestu,
oświetlenia ulicznego oraz programu 500 +.
Pani Sołtys poinformowała zebranych o zadaniu, które
w ubiegłym roku Sołtys oraz Rada Sołecka ustalili do
realizacji w 2016 r. ze środków funduszu sołeckiego, tj. zakup
wiat przystankowych za kwotę – 20.000,00 zł; odwodnienie
i zabudowanie terenu koło placu zabaw za kwotę - 12.077,41
zł. W 2016 r. do dyspozycji z funduszu sołeckiego jest kwota
32.0077,41 zł.
W dalszej części zebrania głos zabrał Wójt Gminy, który
przedstawił sprawozdanie z wykonanych w 2015 r. zadań
inwestycyjno-remontowych w Sidzinie.
Następnie przedstawił planowane na rok 2016 r.
inwestycje,
m.in.:
Fot.
T. Uczniak
- wykonanie
I etapu chodnika na Sidzinę Górną (Kordel
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1) przydomowych oczyszczalni ścieków

Przybliżył mieszkańcom temat przydomowych
oczyszczalni ścieków, który realizowany jest dwoma
programami.
Pierwszy z z tych programów to kontynuacja budowy
przydomowych oczyszczalni z poprzedniej edycji. Są
przygotowywane projekty indywidualne dla 170
gospodarstw. Z chwilą ogłoszenia naboru
przez
Województwo Małopolskie niezwłocznie będzie złożony
wniosek o dofinasowanie tego zadania. Wstępnie, według
harmonogramu, wnioski mają być przyjmowane na początku
2017 roku.
Drugi program, który był realizowany w Gminie w 2015
r., będzie kontynuowany w 2016 r. Jest to program gminny
dla indywidualnych oczyszczalni ścieków. Polega on na tym,
że gmina dofinansuje do wybudowanej oczyszczalni ścieków
kwotę 5.000,00 zł. Na terenie Gminy w 2015 r., w ramach tego programu, powstało 10 oczyszczalni: 3 w Sidzinie i 7
w Bystrej Podh. (w tym 1 oczyszczalnia dla CARITAS dla 70
osób z dofinansowaniem ze strony gminy w wys. 8.000,00 zł).
Skanalizowanie w Gminie stanowi zaledwie 1 %. W br. są
zabezpieczone środki finansowe na budowę indywidualnych
oczyszczalni ścieków.

2) spraw Urzędu Gminy:

a) zobowiązanie, jakie pozostało po objęciu urzędu,
w kwocie 800.000,00 zł. zostało spłacone. Gmina nie posiada
zadłużenia.
Będzie potrzeba budowy hali sportowej w Sidzinie, pod
budowę której gmina posiada grunt - wówczas mogą być
czynione starania o kredyt;
b) odzyskano VAT z Urzędu Skarbowego z 5 lat wstecz
w kwocie 120.000,00 zł, a za sam rok 2015 r. odzyskano kwotę
20.000,00 zł;
c) zatrudnienie w Urzędzie Gminy zmniejszyło się o 2
osoby;
d) zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Skansenem powierzono jednej osobie.
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uzgodnień z właścicielem sama dokonać demontażu
eternitu.

8) Program 500 +

3) wymiany pieców

Obecnie duży nacisk kładziony jest na poprawę jakości
powietrza. Jest wstępnie zaakceptowany projekt w ramach Funduszu Ochrony Środowiska na wymianę 85
przestarzałych pieców na nowoczesne, o większej
sprawności. Na jego wymianę można otrzymać dotację do
50%. Będzie to kocioł nowoczesny V klasy, opalany
ekogroszkiem lub biomasą.
W ub.r. 130 gospodarstw domowych z Bystrej Podh.
i Sidziny zgłosiło chęć uczestniczenia w programie montażu
kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz pomp
ciepła. Dofinansowanie dla uczestników w projekcie
wyniesie 60 %.

4) Szkoły Muzycznej w Bystrej Podhalańskiej

Do szkoły muzycznej w Bystrej Podhalańskiej uczęszcza
70 dzieci. Na wiosnę będzie kolejny nabór do pierwszych
klas. Chętni mogą zapisywać swoje pociechy do szkoły.

5) oświetlenia ulicznego

Realizowane są stare wnioski mieszkańców dotyczące
uzupełnienia oświetlenia ulicznego, począwszy od roku 2005
r. i one będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.
Są uzupełniane lampy, tam gdzie jest to możliwe, m.in.
wniosek z ról Frączkowej, Zagród, Kotówki będzie
kontynuowany. Na Górną Sidzinę opracowywany jest
projekt oświetlenia.

6) gospodarki śmieciowej

W powiecie najtańszą opłatę za śmieci pobiera Gmina
Bystra-Sidzina, a mimo to mieszkańcy zasypują nimi koryta
rzeczne. Na terenie powiatu działa Społeczna Straż Rybacka,
która na wiosnę planuje przeprowadzić kompleksową
kontrolę koryt rzecznych, dokumentując wysypiska śmieci
zdjęciami. Zgromadzony materiał zostanie przesłany do
gminy, a następnie na Policję. Konsekwencje mogą być
przykre dla właścicieli nieruchomości, na których lub przy
których będą się znajdować wysypiska śmieci.
Wójt Gminy zaapelował do mieszkańców o pilnowanie
swoich terenów przyrzecznych.

7) utylizacji azbestu

W 2015 r. Gmina przystąpiła do uczestnictwa i realizacji
projektu pn. „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru województwa
małopolskiego” w ramach Szwajcarsko – Polskiego
Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnić
społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii
Europejskiej. Program ten będzie realizowany w ramach
zawartej umowy partnerskiej z Gminą Szczucin - jako
instytucji realizującej projekt. Dofinansowanie do utylizacji
azbestu stanowić będzie 85% ze środków Funduszu
Szwajcarskiego oraz 15% ze środków budżetu Gminy.
Mieszkaniec za odbiór azbestu i jego utylizację nic nie będzie
płacił. Wszyscy zainteresowani tym programem mogą
pobierać wnioski w Urzędzie Gminy w pok. nr 2 lub ze
strony Urzędu Gminy.
Firma zajmująca się odbiorem azbestu może w ramach

Wnioski do Programu 500 + dla wszystkich zainteresowanych, posiadających dzieci w wieku do 18 lat można
pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrej
Podhalańskiej. Od miesiąca kwietnia w każdą sobotę
i niedzielę w remizie OSP Sidzina i OSP Bystra Podhalańska
w godzinach od 9.00 do 12.00 pracownicy GOPS pełnić będą
dyżur i obsługiwać wnioskodawców.
Według wyliczeń szacuje się, że do programu
kwalifikuje się 803 rodzin, a do świadczeń prawo będzie
mieć 1460 dzieci. Na realizację tego zadania gmina
potrzebuje około 6.600.000 zł. Budżet Państwa
zagwarantował Gminie na obecną chwilę kwotę 4.064.834 zł,
pozostałe środki wpłyną w terminie późniejszym.
Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne, nie będą
musiały przynosić żadnych dokumentów do składanych
wniosków.
Na zebraniu głos zabrał także Radny Powiatu – Pan
Sławomir Hajos w sprawie planowanej modernizacji
ewidencji gruntów i budynków na terenie Sidziny, która
będzie objęta programem realizowanym przez powiat oraz
planowanych inwestycjach w 2016 r. na terenie naszej
Gminy.
Wnioski i zapytania z zebrania:
1) dokończone wykonania przyczółków przez powiat
przy przepustach i zjazdach z drogi powiatowej. Przepusty
są zasypane, wymagają czyszczenia;
2) czy do pieców ogrzewanych elektrycznie będzie
dofinansowanie?
3) przedłużenie kursu BUS przez Toporzysko do
Przybysia w Sidzinie, dalej do Sidziny;
4) czynienie starań o likwidację nieprzyjemnych
zapachów ulatniającym się z przydrożnych rowów;
5) zamontowanie tablicy informacyjnej w Sidzinie pod
dębem;
6) do jakiego wieku pobierana jest opłata od lasu?;
7) dlaczego zlikwidowano Komisje Pojednawcze?;
8) obranie rowów wzdłuż drogi gminnej na granicy
Jarominy – Migasy (uwaga, że wypływająca na drogę woda
powoduje jej niszczenie);
9) naprawa drogi rolnej Głaza na roli Tempkowej
i Wiertelowej. Powstały zagłębienia, które utrudniają dojazd
do pól. Do ominięcia powstałych dziur przejazd
wykonywany jest po prywatnej działce, która użytkowana
jest rolniczo;
10) gdzie dochodzić regulacji prawnej gruntu, który był
zabrany pod budowę drogi rolnej Głaza oraz zamiany
sąsiedzkiej gruntu?;
11) czy Gmina przejęła melioracje, o których była mowa
w 2014 r.?;
12) czy gmina przewiduje budowę wodociągu dla
mieszkańców Górnej Sidziny? Rola Łosiowa ma problemy
z wodą, występują braki.
13) czy przewiduje się budowę gazociągu do Sidziny?
Odnośnie wniosków mieszkańców odpowiedzi udzielali:
Wójt Gminy Stanisław Tempka, Bolesław Czarny oraz
Jaromin Stanisław. Wniosek dotyczący przepustów przy
drodze powiatowej zostanie skierowany do Powiatu
Suskiego. Odno mieszkańców, na które nie została udzielona
odpowiedź, będzie informacja na kolejnym zebraniu.
Zebranie zostało zakończone o godzinie 13.55. (M.G.)
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Zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Bystra
Podhalańska, odbyło się w dniu 6 marca 2016 r. o godz.
12:15 w budynku OSP - sala obrad.
Przebieg zebrania:
Zebranie Wiejskie
rozpoczęło się o godz.
12:15. Otworzyła je
Pani Urszula MarfiakSołtys sołectwa Bystra
Podhalańska.
Przywitała wszystkich
zebranych.
Przedstawiła porządek
zebrania. Pani Sołtys
złożyła sprawozdanie
z działalności Sołtysa
i Rady Sołeckiej za rok
2015,
którego
głównym punktem
była budowa parkingu
przy
Kościele
Parafialnym w Bystrej
Podhalańskiej. Łączny
koszt tego zadania
wyniósł 51.598,99 zł,
przy czym z Funduszu Sołeckiego wydatkowano na ten cel
kwotę 30.587,20 zł. Pozostała kwota została pokryta
z budżetu Gminy Bystra-Sidzina. Sołtys poinformowała
o głównym zadaniu przeznaczonym do realizacji w roku
bieżącym w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadaniem tym
będzie budowa miejsc postojowych przy Zespole Szkół im.
Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej. Kwota, jaka zostanie
przeznaczona na ten cel z Funduszu Sołeckiego, to 32.077,41
zł.
Pan Stanisław Tempka - Wójt Gminy Bystra-Sidzina
udzielił odpowiedzi na zapytania mieszkańców zgłoszone na
Zebraniu Wiejskim w dniu 13.09.2015 r.
Pan Wójt przedstawił informację o zadaniach
inwestycyjno - remontowych oraz gospodarczych
wykonanych w 2015 r. oraz wydatkowanych środkach
finansowych w roku 2015. Jednym z ważniejszych punktów
była informacja o uzyskanym pod koniec roku 2015
pozwoleniu na użytkowanie szkoły. Inwestycja jaką była
rozbudowa szkoły w Bystrej Podhalańskiej, została
wykonana
i odebrana
w terminie.
Pozostałe
tematy
poruszane
przez Pana
Wójta to te,
które
spędzają sen
z powiek
naszego społeczeństwa, a więc rozwiązanie problemu
oświetlenia, wymiana pieców w ramach dotowanego
projektu oraz program przydomowych oczyszczalni
ścieków. W temacie oświetlenia Wójt poinformował, że
priorytetowo będą rozpatrywane wnioski najstarsze oraz te,
które wskazują miejsca, w których instalacja oświetlenia jest
strona 4

najbardziej zasadna. Kwestia wymiany przestarzałych,
nieekonomicznych kotłów na nowe nowoczesne jest w toku.
Został wstępnie zaakceptowany wniosek w Funduszu
Ochrony Środowiska na wymianę 85 pieców, na które będzie
można otrzymać dotację do 50 % kosztów takiego pieca.
Realizując program indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków, w ramach którego Gmina dopłaca
5 tys. zł, w roku 2015 wybudowano 10 indywidualnych
przydomowych oczyszczalni( 3 szt. w Sidzinie i 7 szt. w Bystrej Podh.) w tym 1 szt. dla CARITAS w Bystrej
Podhalańskiej. Budowa tych oczyszczalni w zamknęła się
w kwocie 153.700 zł, przy czym kwota dopłaty Gminy do
oczyszczalni to 53 tys. zł.
Pan Wójt poinformował, że na terenie powiatu
funkcjonuje Społeczna Straż Rybacka, zamierzająca dokonać
w najbliższym czasie kompleksowej kontroli czystości koryta
rzek na terenie naszej Gminy. Wójt apeluje, aby właściciele
działek przylegających do koryta rzek zadbali o należyty
porządek. Prośba o zachowanie czystości w okolicach rzek
i lasów skierowana została do wszystkich mieszkańców,
„wizerunek naszych wsi leży w interesie nas wszystkich…”.
Wójt podał informację, że program 500+ będzie
realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, bez
zwiększenia zatrudnienia. Wnioski zgodnie z ustawą będą
przyjmowane od 1-go kwietnia, natomiast dystrybucja
druków przewidywana jest od 14 marca. Planowane jest
doradztwo w soboty i niedziele, mające na celu pomoc
w wypełnianiu wniosków.
W b.r w Gminie uruchomiony zostanie nowy projekt
„Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru województwa
małopolskiego”, dofinansowywany przez Fundusz
Szwajcarski. Bardzo ważne jest zadeklarowanie ilości
wniosków, mających wziąć udział w tym projekcie. Dlatego
Wójt Gminy apeluje o składanie wniosków na usuwanie
azbestu. W ramach tego projektu mieszkańcy nie będą
ponosić żadnych kosztów związanych z demontażem
i składowaniem azbestu.
Pan Andrzej Tajsiak- Funkcjonariusz Komisariatu Policji
w Jordanowie - podał informację dotyczącą ilości wszczętych
postępowań, zarejestrowanych interwencji, wykroczeń oraz
stwierdzonych przestępstw w Bystrej Podhalańskiej.
Wnioski z Zebrania Wiejskiego:
1. Wyznaczenie miejsca dla pieszych w okolicach
Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej.
2. Rola Jaskółkowa Górna –założenie większych korytek.
3. Rola Jaskółkowa Dolna- nowy przystanek autobusowy.
4. Rola Pyrtkowa Górna- położenie asfaltu na drogę.
5. Rola Knapikowa- wzmocnienie i usunięcie dziur na
mostku Jastrzębniku.
6. Rola Knapikowa- wzmocnienie i utwardzenie drogi.
7. Rola Pyrtkowa Dolna i Skupniowa- poprawa drogi.
8. Rola Wirtelowa Górna- dokończenie drogi i położenie
asfaltu.
9. Chodnik w stronę Mąkacza. (A.B.)
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1 . Materiały 79334,01 zł
Ziajowa Górna - zakup 22,03t kruszywo grube
Knapikowa - 20,18t kruszywa grubego
Jaskółkowa Górna - zakup lustra drogowego i wkładu do lustra (zapas)
Kładki- zakup 3 szt. szyn kolejowych x 30m w cenie złomu (PKP)
Gizowa (Bykowa) - tłuczeń gruby 91,04t i kliniec 38,80t do utwardzenia drogi (objazd mostu)
Ziajowa G. Sutorowa-tłuczeń 207,12t i kliniec 130,4t do utwardzenia drogi (objazd mostu)
Gizowa- zakup 20mb rur betonowych fi 80 do odwodnienia
Sutorowa- zakup tłucznia 286,78t i klińca 184,22t do utwardzenia drogi
Krzywickowa - zakup tłucznia 205,72t i klińca 53,08t do utwardzenia drogi
Zagrody (Urząd Gminy)-tablica parkingowa
Na Pańskim - zakup tłucznia 11,9t do obsypania płyt jumbo
Pyrtkowa Dol. - kruszywo grube 50,17t +kliniec
Krzywickowa/Sutorowa - zakup 38,88t kruszywa grubego na wykonanie najazdów na kładkę
Pyrtkowa Dol. - zakup 10,98t kruszywa na utwardzenie drogi
Gałowa (do kładki)-zakup klińca 28,8t do zasypania dziur i utwardzenia nawierzchni i najazdów na kładkę
Knapikowa II - 14t klińca z zawałowaniem
Szewcowa - 3,3t klińca na obsypanie jezdni
Czarna Ława - zakup elektrod do spawania poręczy
2. Koparka, usługi - 32351,77 zł
Gizowa(Bykowa)-korytowanie, wyrównanie tłucznia i uwałowanie, wywóz urobku
Ziajowa G. Sutorowa - korytowanie, wyrównanie tłucznia i uwałowanie
Traczykowa - wybranie rowu, podniesienie płyt drogowych na przepuście (potoku)
Gizowa - usługa koparką zakładanie 20mb rur fi 80, wyrównanie i zawałowanie tłucznia, roboty ziemne,
wywóz urobku
Pyrtkowa Górna - korytowanie i wyrównanie drogi
Na Pańskim - udrożnienie, korytowanie, wywóz urobku z korytowania samochód
Pyrtkowa Dol. - wywóz urobku z korytowania, wyrównanie drogi, rozgarnięcie kruszywa
Skawa(Majerzowa-Pyrtkowa Dol.) - wyrównanie drogi, zjazdy do rzeki w rejonie „Czarnej Ławy”, transport
elementów kładki z Sidziny
Gałowa (do kładki) - usługa walcem do zawałowania nawierzchni na drodze i najazdach na kładkę.
3. Remonty cząstkowe 12088,50 zł
Brykowa, Matyjaskowa, Knapikowa, Zagrody Nadl, (przy kościele), Wiertelowa Górna (górę i nad rzeką) –1,5
remontera+2t masy
Bednarzowa, Pyrtkowa Dolna, Pyrtkowa Górna, Talapkowa Górna ( ½ remontera)
4. Wiertelowa Dolna - 9966,90 zł
Zakup 189,99t kruszywa grubego do utwardzenia drogi, usługa koparką – rozłożenie i wyrównanie kruszywa
5. Ziętkowa Dolna - 2803,57 zł
Zakup 33,02t tłucznia, 20szt. korytek 1 szt. rura fi300x6000, usługa koparką – roboty ziemne, wyrównanie
tłucznia
6. Traczowa I - 1912,49 zł
Zakup 33,15t kruszywa grubego do utwardzenia drogi, usługa koparką – rozłożenie i wyrównanie kruszywa
7. Pyrtkowa Dolna (Zagrody Marfiakowe) 5776,85 zł
Oczyszczenie rowu z namułu, zarurowanie 5mb rowu ze ścianką czołową i wyrównanie tłuczniem z zaklinowaniem
Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina nr 3, marzec 2016
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8. Ciapałowa-Pyrtkowa 5776,85 zł
Oczyszczenie rowu z namułu, zarurowanie 5mb rowu ze ścianką czołową i wyrównanie tłuczniem
z zaklinowaniem
9. Ciapałowa- Bachnatowa - 6110,87 zł
12mb rur ścieki betonowe 45mb, 2 szt. wodospustów drewnianych, wyrównanie nawierzchni tłuczniowej
10. Hyćkowa 2146,77 zł
Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej z zaklinowaniem
11. Wyjadaczowa-Gałowa 7418,70 zł
12mb rur fi400, 50mb ścieków betonowych (z obłożeniem płytkami chodnikowymi), 135m2 tłucznia
zaklinowanego
12. Wirtelowa G. z Talapkową G.- 983,74 zł
Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej
13. Matyjaskowa 5306,31 zł
Zarurowanie 30mb rowu rurami PEHD 400 wraz ze ścianką czołową z zasypaniem tłuczniem
14. Hotałowa (na Kamieńce)- 988,12 zł
Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej z zaklinowaniem powierzchni
15. Knapikowa -614,88 zł
Odwodnienie jezdni- ścieki betonowe wąskie + krata stalowa
16. Zagrody Nadl.-Na Pańskie -1999,98 zł
Zabezpieczenie skarpy przed osunięciem na drogę narzutem kamiennym
17. Radoniowa (do zbiornika)- 9969,95 zł
Tłuczeń gruby 102,85t, tłuczeń drobny-7,15t, usługa transportowa + praca koparko-ładowarki
18. Heretykowa- 10610,34 zł
Wyrównanie, korytowanie i częściowe tłuczniowanie, oraz zabezpieczenie korpusu drogi. Praca koparkoładowarką , usługa transportowa, zakup 7 szt. elementów betonowych „L”- zakup kruszywa (1 auto)
19. Matyjaskowa (kładka) - 5793,30 zł
Zakup 6,28m3 krawędziaków na kładkę dla pieszych
20. Zimowe utrzymanie - 1100,00 zł
Zakup 20t żużla do posypywania na podjazdach, zakrętach, wg podań mieszkańców
21. Szewcowa- 16491,88 zł
Wykonanie nawierzchni bitumicznej z podbudową 242m2, koryta ściekowe z kratą stalową oraz krawężniki
betonowe 3mb
22. Jaskółkowa Górna „Na Pańskie” (za cmentarzem) FOGR - 89096,50 zł
Wykonanie nawierzchni bitumicznej z podbudową 242m2, koryta ściekowe z kratą stalową oraz krawężniki
betonowe 3mb
23. SOL-ELV - 3690,00 zł
Ekspertyza stanu technicznego i właściwego wykonania odcinków dróg gminnych przez PUH Janda.
RAZEM: 311 426,88 zł
OTRZYMANE DOTACJE-droga rolna z udziałem dotacji Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 40 000,00 zł.
SUMA WYDATKÓW: 271 426,88 zł

1. Materiały tłuczeń - 95634,79 zł
Wykonany zakres:
Sidzina CENTRUM-rura 2’’ uzupełnienie oznakowania dróg, zakup wierteł do pomiarów grubości nawierzchni
dróg
Wiertelowa-rurafi200x6000na przepust+1,98t kruszywo grube
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Bińkówka - 74,32t kruszywo grube
Chorążowa - 50,02t kruszywo grube
Toporzysko - 3 rury fi300x6000, 14 korytek, 33,12t kruszywo grube + dodatkowo 1 rura fi300x6000
Szpakowa - rura fi400x6000
Lipowa - 2,03t kruszywo grube (dziura skrzyż. z dr. powiatową), stal na kratę, materiały na studnię, beton
Sołtystwo - rury drenarskie, rury PCV, 12.12t kruszywo grube
Pastwowa - 22,09t kruszywo grube
W. Polana (Kaplica)-2 rury fi300x6000, 22 szt. korytek, 22t kruszywo grube, 1,67t kruszywo drobne, kruszywo
grube11,02t+6,04t kruszywo
Kluskowa - 4,014t kruszywo grube
Kostkowa - 12 szt. korytek
Przybysiowa - 12 szt. rur betonowych 800x500
Chorążakowa - 1 rura fi300x6000 na przepust
Kozinowa - 150szt. korytek 40/50/20, 6,03t kruszywo grube
Pociągowa - 11,99t kruszywo grube
Chorążych-100szt. korytek 40/50/20
W. Polana (do Plekańców) - płyty JUMBO 100szt., załadunek i rozładunek płyt drogowych dużych
Kurzyńcowa z Chrążakową - 80szt. płyty JUMBO
Krzywickowa - 100szt. płyty JUMBO
Drabowa - 20,07t kruszywa grubego i drobnego
Sołtystwo-Migasy - zakup stali na kratę zabezpieczającą studnię rewizyjną.
Zagrody-Bińkówka - zakup 3m rury fi300 i 6m fi 160 do odwodnienia
Czarnowa- zakup 36,14t kruszywa do utwardzenia drogi
Gorylowa- zakup 61,1t tłucznia do wzmocnienia podbudowy
Joneckowa- zakup 61,1t tłucznia do wzmocnienia podbudowy+ Kotówka 25t
Kolanowa (w dół) i Kolanowa- zakup 4m3 tłucznia +3 płyty betonowe +2 duże płyty+ rura fi 400x6000
Laskowa- zakup 14,45t tłucznia do wyrównania nawierzchni + 6,02t
Binkówka-Zagrody - zakup 5 szt. korytek ściekowych
Mała Sidzinka-rura fi40x600 (przed mostem kamiennym)
Kołodziejczykowa (Sochowa) - kręgi bet. fi 120 10szt., 80 30szt.
Kołodziejczykowa (Sochowa) - beton 7m3 na przyczółki
Kołodziejczykowa (Sochowa) - stal na bariery przepustu 63+33kg
Sołtystwo (Czerwona Glina) - ścieki bet. 24szt., rury bet. fi 500 12szt. i fi 300-2szt.
W.Polana - zakup 23,05t tłucznia do osadzenia płyt jumbo
Gorylowa - zakup rury fi 40x600 na przepust
Mikowa - zakup korytek 13szt. kruszywa 5,5t, rura fi 30/600
Kurzyńcowa z Chorążakową - zakup 6,07t tłucznia + 12szt. korytek
Papajowa(most)- zakup rur stalowych i kształtowników na bariery
Papajowa(most)-zakup 86,4t kamienia hydrotechnicznego
Papajowa(most)-zakup stali na remont poręczy, zakup farby i narzędzi na remont poręczy, zakup paliwa do
agregatu prądotw. remont poręczy, zakup 5,5m3 betonu do zabezp. drogi i mostu
Kolanowa (Snoza) - zakup26,06t kruszywo+2t klińca+2 auta miału
Mikowa - kruszywo bud. cement, tłuczeń
Kojsowa - kruszywo budowlane 11,02t
Most Sołtystwo - Migasy - kamień hydrotechniczny 58,76t do zabezpieczenia mostu
Kordel Dol.- zakup 5 szt. rur INCOR fi 40 do odwodnienia drogi
Bińkówka (za Skansenem)- zakup 10m3 tłucznia do utwardzenia nawierzchni +5m3 tłucznia
Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina nr 3, marzec 2016
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Zagrody-Bińkówka – zakup betonu 1,5m3 na osadzenie słupków, zakup stali na słupki i bariery oraz farby do
malowania
Drabowa (boczna) - zakup 4 szt. rur betonowych 50x70 na przepust, zakup 8t tłucznia do utwardzenia
W. Polana (do Plekańców) - 5 szt. płyt drogowych
Stramkowa— 5 szt. płyt drogowych
Chorążowa (ścieżka za kościołem koło stawu)- zakup betonów, cementu i kruszywa do remontu ścieżki
Kluskowa - zakup 12,55t tłucznia i 12,6t grysu na remont nawierzchni
Kotówka - zakup 12,55t tłucznia i 12,6t grysu na remont nawierzchni
Drogi gminne - zakup stali na wykonanie krat przejazdowych + farba do konserwacji
Kordel Górny - 24t kruszywa do utwardzenia drogi od końca asfaltu w górę
Piasek i cement do osadzenia korytek i znaków drogowych
Most Trzopowa - zakup stali na naprawę poręczy
Krupowa - zakup 6,7t klińca do obsypania krawędzi asfaltu
2. Koparka, usługi - 52886,04 zł
Bińkówka - zabezp. mostu od potoku Kamycki
Drabowa - oczyszczenie rowu z namułu (2x)
Toporzysko - oczyszczanie rowów, układanie przepustów
Szpakowa - udrożnienie rowu, ułożenie przepustu.
Pastwowa - udrożnienie rowu, przełożenie przepustu, oczyszczenie rowów, wyrównanie drogi
W.Polana(kaplica) - oczyszczenie rowu, udrożnienie przepustów
Kozinowa - oczyszczenie rowu, przygotowanie pod korytka
Kurzyńcowa z Chorążakową - oczyszczenie rowu, wyrównanie drogi
Stramkowa - oczyszczenie rowów i przepustów, ułożenie płyt
Krzywickowa - oczyszczanie rowu, układanie płyt
Kostkowa-czyszczenie przepustów, oczyszczanie rowu
Mrózkowa - oczyszcenie rowów
Przybysiowa - naprawa przepustu, oczyszczenie rowów
Kulkowa - oczyszczenie rowu
K Pociągowa - oczyszczenie rowu
Gorylowa - wyrównanie drogi, rozgarnięcie tłucznia
Joneckowa - wyrównanie drogi, rozgarnięcie tłucznia
Gorylowa(do lasu) - wyrównanie drogi, czyszczenie rowów, przepustów
Sidzinka Mała - ścinanie poboczy, czyszczenie przepustów
Papajowa - budowa jazu
Papajowa - korytowanie pod beton, roboty ziemne
Papajowa - usługa ciągnikiem, przewóz materiałów
Kluskowa - wyrównanie drogi, czyszczenie przepustów
Chorążakowa - układanie płyt betonowych
Sołtystwo (Czerwona Glina) - czyszczenie rowów
Kolanowa (w Górę) – wybieranie rowów
Kolanowa (Snoza) - usługa transportowa wywóz urobku
Kolanowa (Snoza) - usługa koparką-wybieranie rowów, rozgarnianie kruszywa
W.Polana układanie płyt JUMBO
Motorniowa - zabezp. korpusu drogi (roboty w rzece)
Joneckowa - montaż rur betonowych wzdłuż drogi
Bińkówka-Podleśna - udrożnienie rowu odwadniającego drogi
Lipkowa - oczyszczenie rowu, wyrównanie drogi
Zagrody-Bińkówka-wiercenie pod bariery ochronne
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Zagrody-Bińkówka - przewóz betonu, materiałów, udostępnienie ciągnika
Drabowa (boczna) - wyrównanie i odwodnienie drogi
Kordel Dolny - zabudowa rur odwadniających
Most Pasternakowa - zabezpieczenie przyczółków mostowych i drogi, roboty ziemne w korycie potoku
Gorylowa - wyrównanie tłucznia na drodze
Kotówkowa - wyrównanie tłucznia na drodze
Migasy (w stronę H. Malinowej i wzdłuż pól) - wyrównanie drogi ok.600mb
Lipowa –oczyszczanie rowu
3. Zimowe utrzymanie dróg - 1045,00 zł
Zakup żużla 19t do posypywania dróg na podjazdach, zakrętach, mostach, wg. podań mieszkańców
4. Remonty cząstkowe masą i remonterem - 38710,50 zł
Jarominy, Lipowa, Podleśna, W.Polana (kaplica), Przybysiowa, Za Górę, Drabowa, Pociągowa, Laskowa (most),
Papajowa (most), Czarnowa, Majowa, Kotówka, Gorylowa, Pasternakowa, Joneckowa, Motorniowa, Mała Sidzinka, dodatkowo Za Górę – ½ remontera
5. Usuwanie skutków powodzi Trzopowa - 136834,40 zł
Remont nawierzchni tłuczniowej, oczyszczenie rowów z namułu, zgodnie z protokołem strat powodziowych
i wnioskiem o dofinansowanie. Nadzór inwestorski nad robotami. Oczyszczenie i remont przepustów 12+15m
oraz dodatkowo 583mb rowu +tłuczeń na przepustach
6. Remont drogi gminnej Kordel Górny - 72900,75 zł
Nawierzchnia bitumiczna, częściowo z podbudową, wyrównanie masą, przełożenie korytek i wyk. kraty
przejazdowej
7. Usuwanie skutków powodzi Podleśna - 71230,54 zł
Nawierzchnia z płyt Jumbo z korytkami w środku – 50 mb + tłuczniowanie dwóch odcinków
8. Projekt drogi -34440,00 zł
Dokumentacja projektowa remontu drogi Sidzina- Sołtystwo-Migasy
RAZEM: 503 682,02 zł
OTRZYMANE DOTACJE: Usuwanie skutków powodzi–Trzopowa: 97739,00 zł i Podleśna: 50000,00 zł
SUMA WYDATKÓW: 355943,02 zł
(Z.C.)

SIDZINA (ogółem: 46 594,13 zł)
1. Monitoring centrum Sidziny - 46 594,13 zł (monitoring i konfiguracja systemu monitoringu, fundusz
sołecki: 30 587,20 zł.)
BYSTRA PODHALAŃSKA (ogółem: 1 447 193,74 zł)
1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej – etap III 1 335 233,48 zł (stan wykończeniowy, zagospodarowanie terenu,
przyłącza),
2. Chodnik Knapikowa Mąkacz - 29 360,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej /39
360,00 zł, potrącono 10 000,00 zł kary umownej/)
3. Budowa parkingu przy Kościele - 51 598,99 zł (parking z kostki betonowej wraz z chodnikiem
i odwodnieniem /fundusz sołecki: 30 587,20 zł/)
4. Zagospodarowanie terenu-parking przy Zespole Szkół - 500,00 zł (opracowanie kosztorysu inwestorskiego)
5. Remont pomieszczeń nad garażem OSP - 26 000,00 zł (wykonanie ścianek działowych, tynków, malowania,
posadzek z płytek, drzwi. Remont instalacji. C.O., elektrycznej).
6. Ogrodzenie placu zabaw (ekran) - 4 501,27 zł (zakup materiałów: sztachety, farby). (B.M.)
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Na prośbę byłego Zarządu Spółki Wodociągowej "Bystra Centrum" publikujemy poniższą informację:
CZY SPÓŁKA WODOCIĄGOWA „BYSTRA-CENTRUM” BĘDZIE ROZWIĄZANA I PRZEKAZANA
GMINIE BYSTRA-SIDZINA ?
Na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć wszyscy członkowie Spółki i obowiązkowo na Walnym Zgromadzeniu, aby
decyzja spełniała zapisy Statutu spółki.
Najbliższe Walne Zgromadzenie wyborcze zostanie zwołane pod koniec kwietnia, ogłoszenia zostaną wywieszone na 14
dni przed terminem. Wyborcze dlatego że 28 lutego z powodu niskiej frekwencji - 11 osób -, nie wybrano Zarządu oraz
Komisji Rewizyjnej. Taki stan rzeczy powoduje że może wkroczyć Starosta suski i doprowadzić do likwidacji Spółki, mało
tego to on zdecyduje co zrobić z bardzo dużym majątkiem Spółki. Tak stanowi Statut.
Do takiej sytuacji doprowadziła bierna postawa znacznej większości Członków Spółki, którzy nie uczestniczą w Walnych
Zgromadzeniach organizowanych raz do roku. Garstka członków uczestniczących zawsze w Walnych Zgromadzeniach, nie
może decydować o tak dużym majątku wypracowanym przez wszystkich członków spółki a tym bardziej Starosta. Dlatego
uprasza się wszystkich członków spółki Wodociągowej „Bystra-Centrum” do zaangażowania się w życie i działalność Spółki
a zwłaszcza do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach.
Stan techniczny wodociągu znacznie się poprawił co jest odczuwalne w jakości wody jak i jego bezawaryjności. Taki stan
rzeczy wszystkich zadawala ale nie będzie trwał wiecznie. Ktoś musi dbać o ujęcie, prawidłowe funkcjonowanie zbiornika i
całej linii przesyłowej, ponieważ Gmina kończy remont i chce przekazać wodociąg z powrotem Spółce, zgodnie z umową z
2003 roku.
Dlatego trzeba albo:
1. zorganizować się na nowo, przy udziale wszystkich członków spółki.
2. Uchwalić nowy Statut i Regulamin dostarczania wody.
3. Zatrudnić konserwatora.
4. Zorganizować właściwy pobór opłat za wodę.
Jest to możliwe do zrealizowania i trzeba to zrobić, jeżeli chcecie mieć wpływ na ustalanie stawek opłat za wodę i
udziałów członkowskich oraz utrzymywać należytą jakość wody.
Albo:
Podjąć uchwałę na Walnym Zgromadzeniu (przy obecności co najmniej 51% ogólnej liczby członków, tj. ok. 80 osób) o
rozwiązaniu Spółki i przekazaniu całego majątku Gminie.
Członkowie Spółki Wodociągowej „Bystra-Centrum”, zastanówcie się dobrze nad tą sytuacją i podejmijcie decyzję,
uwzględniając swój interes jak i innych użytkowników.
Aby wyrazić swoje zdanie, przyjdźcie na najbliższe Walne Zgromadzenie.
Były Zarząd
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci (rodzina 500+) Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bystrej Podhalańskiej informuje, że od dnia 14 marca 2016r. wydaje
wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ .
Informujemy mieszkańców, że wnioski przyjmowane są codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Ponadto w każdą sobotę
i niedzielę miesiąca kwietnia w godzinach od 9.00 do 12.00 pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej będą pełnili dyżury, celem usprawnienia przyjmowania wniosków.

W Sidzinie dyżury będą pełnione w budynku OSP – duża sala I piętro, w Bystrej Podhalańskiej
w siedzibie GOPS.
Rodzina 500+ to 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny
o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego (800
zł netto na jednego członka rodziny lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).
Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę dochody rodziny za rok 2014 (przy ustalaniu sytuacji dochodowej
Wnioskodawcy nie muszą dostarczać zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego ani innych instytucji). Wnioski będą
przyjmowane od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony do 30 czerwca 2016 r. rodzice dostaną wyrównanie wstecz
od 1 kwietnia 2016 r. Wszyscy Świadczeniobiorcy uprawnieni do pobierania są zobowiązani do dostarczenia numeru
rachunku bankowego, ponieważ świadczenia będą wypłacane wyłącznie w formie przelewu.
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Gmina Bystra-Sidzina w roku 2016 przystąpiła do projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów
zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” realizowanego w 85% ze środków Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, a w 15 % z budżetu Gminy. Projekt umożliwia właścicielom budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu naszej gminy bezpłatny demontaż pokryć dachowych zawierających azbest i jego unieszkodliwienie.
Aby skorzystać z programu trzeba wypełniony wniosek, z oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, złożyć w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina, pok. nr 2. Zmiana pokrycia dachowego wymaga także zgłoszenia do
Wydziału Architektury w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 182681220, wew. 131.
Program będzie realizowany tylko w 2016 roku, w związku z tym szczególnie zachęcamy do skorzystania z możliwości
bezpłatnego demontażu i odbioru przez specjalistyczna firmę pokryć dachowych zawierających azbest.
Szczegóły programu znajdują się na stronie internetowej www.wolniodazbestu.pl. Wzory dokumentów (wniosek,
oświadczenie) znajdują się również na stronie internetowej gminy: www.bystra-sidzina.pl.

W dniu 14 marca 2016 r. Gmina BystraSidzina podpisała umowę z Województwem
Małopolskim na realizację w gminie
projektu pn. "Już pływam". Dzięki temu
projektowi 90 uczniów szkół podstawowych
z terenu naszej gminy skorzysta z nauki
pływania. Całkowita wartość projektu
w Gminie Bystra-Sidzina to 30 192,12 zł.
Środki te będą pochodzić z budżetu
Województwa Małopolskiego (w wysokości
10 000 zł), budżetu Gminy Bystra-Sidzina
oraz wpłat rodziców.
Nauka pływania będzie odbywała się na basenie w Suchej Beskidzkiej w okresie od 9 kwietnia 2016 r. do 4 czerwca 2016 r.
Nauką będą objęci uczniowie klas II i III szkół podstawowych z Sidziny oraz Bystrej Podhalańskiej. Rodzice uczniów poniosą
koszt własny w wysokości 100 zł za cały kurs. W ramach projektu zapewniona zostanie uczestnikom nauka pływania
z instruktorem, bezpłatny wstęp na basen oraz zorganizowany transport pod opieką nauczycieli. Planowane jest utworzenie 6
grup, po 15 uczestników. Każdy uczestnik skorzysta z 16 godzin nauki pływania. Nauka pływania będzie odbywała się w
formie zajęć pozalekcyjnych na basenie w soboty, po 2 godziny dla każdej grupy, przez 8 tygodni.
Realizacja projektu “Już pływam” przyczyni się do zaaktywizowania uczniów poprzez zagospodarowanie czasu wolnego
oraz rozwoju zainteresowań sportowych. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie nabędą i udoskonalą umiejętności
pływackie, rozwiną umiejętności ruchowe, poprawią swoją sprawność fizyczną oraz skorygują wady postawy. Ponadto
zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie. Projekt „Już pływam” realizowany jest w ramach zadania pn.
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Są to kolejne środki pozyskane przez Urząd Gminy Bystra-Sidzina na realizację programów skierowanych do najmłodszych
mieszkańców naszej gminy - w okresie ferii zimowych zrealizowano program „Jeżdżę z głową”, którym zostało objętych 40
uczniów. (B.C.)
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W dniu 29 lutego 2016 r. w sali
OSP
Bystra
Podhalańska
odbyły
się
Eliminacje
Gminne
w
ramach
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA
POŻAROM”. W eliminacjach wzięło udział 11 uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Bystra
i Sidzina.
• W kategorii „Szkoły Podstawowe” pierwsze miejsce
zajął Wiktor Kostka z Zespołu Szkół w Sidzinie, drugie
miejsce - Grzegorz Jabcoń z Zespołu Szkół w Sidzinie.
Trzecie miejsce w tej kategorii zajął Jakub Migas z Zespołu
Szkół w Bystrej Podhalańskiej.
• W kategorii „Gimnazja” pierwsze miejsce uzyskał

Dawid Staszczak z Zespołu Szkół w Sidzinie, drugieBartłomiej Tempka z Zespołu Szkół w Sidzinie. Trzecie
miejsce w tej kategorii zajął Jacek Sala z Zespołu Szkół
w Bystrej Podhalańskiej.
Do etapu eliminacji powiatowych zakwalifikowały się
po dwie osoby z najwyższymi lokatami w każdej z kategorii.
Wszyscy uczestnicy odebrali dyplomy wraz
z pamiątkowymi upominkami, a za pierwsze trzy miejsca
w każdej kategorii dodatkowo zostały wręczone nagrody
rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy Bystra-Sidzina.
Nagrody wręczył Wójt Gminy Stanisław Tempka,
życząc zwycięzcom eliminacji gminnych osiągnięcia
wysokich lokat w eliminacjach powiatowych.
Podziękowanie należy się Grzegorzowi Lipce –
Komendantowi Gminnemu ZOSP RP, Marcinowi Błachutowi – Naczelnikowi OSP Bystra Podhalańska oraz
Tomaszowi Czarnocie – nauczycielowi ZS Sidzina za
coroczne przygotowywanie zawodników do Turnieju.(J.J.)

W śnieżny, marcowy poranek 15 marca siedzibę
Gminnego Ośrodka Kultury Promocji Turystyki i Sportu
Bystra-Sidzina w Sidzinie rozgrzewały wersy poezji i teksty
prozy recytowane przez uczestników Eliminacji Gminnych
XVII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Szkół
Podstawowych.
W konkursie wzięli udział uczniowie Zespół Szkół im.
Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie oraz Zespół Szkół im. św.
Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej, wyłonieni w drodze
eliminacji szkolnych. Konkurowali oni w kategorii klasy I-III
oraz w kategorii klasy IV-VI.
Wszyscy recytatorzy poradzili sobie świetnie, lecz jak to
w konkursach – trzeba było wybrać osoby, które
zaprezentowały się najlepiej. W związku z tym przyznano
następujące miejsca:
Klasa I - III
1 MIEJSCE – Natalia Mirczak z Zespołu Szkół im. Dzieci
Zamojszczyzny w Sidzinie,
1 MIEJSCE – Emilia Główka z Zespołu Szkół im. św. Jana
Kantego w Bystrej Podhalańskiej
2 MIEJSCE – Katarzyna Śliwińska z Zespołu Szkół im.
Św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej
3 MIEJSCE – Alicja Pawlus z Zespołu Szkół im. św. Jana
Kantego w Bystrej Podhalańskiej
Klasa IV - VI
1 MIEJSCE – Natalia Skupień z Zespołu Szkół im. św.
Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej
1 MIEJSCE – Wiktor Kostka z Zespołu Szkół im. Dzieci
Zamojszczyzny w Sidzinie,
2 MIEJSCE – Iwona Sułocha z Zespołu Szkół im. Dzieci
Zamojszczyzny w Sidzinie,
3 MIEJSCE – Ilona Blaszyńska z Zespołu Szkół im. św.
Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej

Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe
wraz z dyplomami. Ponadto każdy uczestnik konkursu
otrzymał symboliczny poczęstunek
Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w ramach każdej
z kategorii, reprezentowały Naszą Gminę w Finale
Powiatowego
Konkursu
Recytatorskiego
Szkół
Podstawowych, który odbył się w Makowie Podhalańskim
18 marca. (GOKPTiS)

Informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 15.00 w Zespole Szkół
w Bystrej Podhalańskiej odbędzie się prelekcja nt. dra Jana Bednarskiego.
Zapraszmy.
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Na „niezłe cacka” można było trafić odwiedzając w niedzielę, 13
marca, Skansen w Sidzinie, gdzie twórcy z terenu gminy prezentowali
swoje dzieła. Tym razem były to prace o tematyce świątecznej, które
można było kupić za niewielką, symboliczną kwotę.
Wśród prac znalazły się także stroiki wykonane przez dzieci ze
świetlicy działającej przy GOKPTiS w Sidzinie, które zbierają środki
na zorganizowanie wycieczki. Ozdoby z pewnością zdobią już domy
swoich nabywców.
Czar pięknych stroików i ozdób świątecznych wprowadził
uczestników w nastrój zbliżających się wielkimi krokami Świąt
Wielkanocnych. Dla tych, którzy nie zdążyli odwiedzić nas
w skansenie, stworzyliśmy jeszcze jedną szansę dokonania zakupu
pięknych ozdób - Niedzielę Palmową w remizie OSP w Sidzinie. (GOKPTiS)

W Świetlicy Środowiskowej w Bystrej Podhalańskiej
i Sidzinie Górnej od 14 marca br. trwały Warsztaty Wielkanocne.
Podczas zajęć dzieci wykonywały koszyczki wielkanocne.
Wykorzystywali m.in. technikę quillingu oraz inne własne
umiejętności plastyczne. Materiały, z jakich korzystały dzieci to:
koszyczki i wianki wiklinowe, bukszpan, bazie, wstążki, sizal,
cekiny, styropianowe jajka, bibuła oraz wiele innych ciekawych
rzeczy. Sprawiło im to wielką frajdę, ponieważ po zakończeniu
warsztatów każde dziecko mogło zabrać do domu zrobiony
własnoręcznie koszyczek. Kolejnym zadaniem, po zakończeniu
pierwszej części zajęć, było stworzenie z bibuły przepięknych
wiosennych kwiatów na konkurs Palm Wielkanocnych. Okazało
się to nie lada wyzwaniem dla dzieci, gdyż wymagało
cierpliwości i skupienia. Oprócz Warsztatów Wielkanocnych
dzieci brały udział w warsztatach kulinarnych, gdzie mogły
same przygotować i upiec babki na Wielkanocny stół oraz udekorować je według własnego uznania. (M.J.)

W dniu 5 marca 2016 r w Bystrej
Podhalańskiej odbył się III Zjazd
Oddziału Gminnego Bystra-Sidzina
ZOSP RP. Poza delegatami
wyłonionymi na walnych zebraniach
sprawozdawczo-wyborczych
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Bystrej Podh. i Sidzinie w Zjeździe
udział wziął Komendant Powiatowy
PSP Sucha Besk. mł. bryg. mgr inż.
Krzysztof Okrzesik.
Zjazd wybrał i zatwierdził
następujący skład władz Oddziału
Gminnego:
Stanisław Tempka – Prezes
Oddziału Gminnego ZOSP RP,
Krzysztof Drobny - V-ce Prezes, Janusz Lipka - Sekretarz, Jerzy Klimala - Skarbnik, Grzegorz Lipka - Komendant Gminny,
Józef Bednarz – członek zarządu, Józef Stramek - członek zarządu, Marcin Błachut – członek zarządu, Marek Drobny –członek
zarządu, Krzysztof Bednarz- członek zarządu, Stanisław Motor - członek zarządu, Jan Jabcoń- członek zarządu.
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie; Jan Krupa – Przewodniczący, Grzegorz Skupień- Sekretarz, Zbigniew
Trzop –Członek.
Zdaniem delegatów wybór Wójta Gminy do składu Zarządu (jako Przewodniczącego) oraz uzupełnienie zarządu
o pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za współpracę z OSP, pozwoli na lepszą koordynację działań OSP obydwu
miejscowości, szczególnie w zakresie wyposażenia i zapewnienia warunków do prowadzenia skutecznych działań
ratowniczych. (K.D.)
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W dniu 19 marca 2016 r. w Domu Wiejskim w Bieńkówce „pachniało, smakowało i pięknie wyglądało”, odbył się tam
bowiem XII Powiatowy Konkurs Potraw i Palm Wielkanocnych.
W konkursie naszą gminę reprezentowały panie z KGW z Bystrej Podhalańskiej. Przygotowany przez gospodynie stół
prezentował się znakomicie - panie zadbały, aby nie zabrakło na nim niczego, co sprawiło, że uginał się pod ciężarem
wspaniałych pasztetów, szynek i innych pyszności, przygotowanych specjalnie na tę okazję, zgodnie ze sprawdzonymi
recepturami.
Bardzo podobała się również, stworzona przez bystrzańskie gospodynie, przepiękna palma wielkanocna, która zajęła
zaszczytne III miejsce w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną.
Okazje do zachwytów nad wspaniałościami eksponowanymi w sobotnie popołudnie w Bieńkówce miał także, przybyły na
konkurs Wójt Gminy Bystra-Sidzina Pan Stanisław Tempka.
Dodatkową atrakcją konkursu, jak się okazało, była wizyta niemalże sobowtóra laureata prestiżowych nagród
w konkursach kulinarnych, członka i założyciela wielu organizacji kulinarnych, a także jurora w licznych konkursach
kulinarnych - Kurta Shellera. Łudzące podobieństwo łączy bowiem Kurta z Panem Januszem Luniewskim, również mistrzem
kucharskim, który odwiedził tereny powiatu suskiego, „zahaczył o konkurs” i wywołał niemałe poruszenie. (GOKPTiS)

W środę, 9 marca wieczorem Stowarzyszenie
Gospodyń Sidzinianki zorganizowało kolejny
wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie na
scenie Domu Ludowego w Bukowinie odegrano
ostatni spektakl sezonu. Była to sztuka „Lykorz
mimo włosnej woli”–
komedia Moliera,
zaadaptowana przez Andrzeja Guta-Mostowego
do realiów i gwary podhalańskiej.
Amatorski zespół teatralny jest laureatem
wielu prestiżowych nagród. Teatr działa od 1923
roku.
W wyjeździe wzięli udział członkowie
Stowarzyszenia oraz sympatycy organizacji.
Humor słowny i sytuacyjny płynący ze sceny wszystko brzmiące bardzo swojsko i bardzo
realnie, sprawiło, że wieczór upłynął na wesoło.
(J.C.)
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W niedzielę palmową, 20 marca 2016r. odbył się
tradycyjny Konkurs Palm Wielkanocnych, organizowany
corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury Promocji
Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie.
Po uroczystych sumach w Kościołach Parafialnych
w Bystrej Podhalańskiej i w Sidzinie, uczestnicy udali się do
remiz, aby tam złożyć palmy, które następnie ocenione
zostały przez komisje konkursowe.
Różnorodność kolorów bibułowych kwiatów i wstążek
zachwyciła zarówno komisje, jak i samych twórców plam,
którzy z zapartym tchem przyglądali się kolejnym
wnoszonym do sali dziełom. Łącznie w Bystrej
Podhalańskiej zgromadzono 56 palm, a w Sidzinie o kilka
więcej – 64.
Palmy rozdzielone zostały na trzy kategorie: duże,
średnie i małe. W ramach każdej z tych kategorii
wyróżniono najpiękniejsze, najbardziej pracochłonne,
wykonane zgodnie z tradycją palmy. Na tej podstawie
przyznano miejsca:

BYSTRA PODHALAŃSKA
Palmy duże:
I MIEJSCE – Kacper Dziadkowiec, palma nr 48.
II MIEJCE – Konrad Ptaś, palma nr 43.
III MIEJSCE – Franciszek Palarczyk, palma nr 15.
Palmy średnie:
I MIEJSCE – Krzysztof Bąk, palma nr 7.
II MIEJCE – Maksymilian Zembol, palma nr 30.
III MIEJSCE – Filip Ziembański, palma nr 45.

III MIEJSCE – Paulina Ptaś, palma nr 42.
Palmy małe:
I MIEJSCE - Krzysztof Trybuła, palma nr 1.
II MIEJCE – Sebastian Jończyk, palma nr 39.
III MIEJSCE – Aleksandra Kaczmarczyk, palma nr 38.
SIDZINA
Palmy duże:
I MIEJSCE – Karolina Maj, palma nr 47.
I MIEJSCE – Konrad Tempka, palma nr 35.
II MIEJCE –Mateusz Gałka, palma nr 42.
III MIEJSCE – Paweł Gałka, palma nr 17.
Palmy średnie:
I MIEJSCE – Katarzyna Maj, palma nr 22.
II MIEJCE – Bartosz Kostyra, palma nr 19.
III MIEJSCE – Paweł Kardyl, palma nr 23.
Palmy małe:
I MIEJSCE – Izabela Strach, palma nr 45.
II MIEJCE – Stanisław Gospodarczyk, palma nr 57.
III MIEJSCE – Karolina Strach, palma nr 46.
Wykonane własnoręczne palmy przyniosły także
delegacje z Przedszkola Publicznego w Bystrej
Podhalańskiej, jak również z Przedszkola Publicznego
w Sidzinie. Były też palmy przygotowane przez dzieci ze
świetlicy z Bystrej Podhalańskiej oraz uczestników zajęć
realizowanych przy współpracy świetlicy GOKPTiS
w Sidzinie z Biblioteką Publiczną w Sidzinie, a także palma
stworzona przez dzieci odwiedzające Dom Wczasów
Dziecięcych w Sidzinie. Wynik swojej pracy twórczej
przedstawiły także Panie z KGW z Bystrej Podhalańskiej.
W poniedziałek, 21 marca o godzinie 13:00, odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu, w trakcie którego uczestnicy
otrzymali wspaniałe nagrody. Osoby, które nie odebrały
nagród prosimy o zgłoszenie się do Biblioteki Publicznej
w Bystrej Podhalańskiej lub do Gminnego Ośrodka Kultury
Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie.
Dziękujemy wszystkim za przygotowanie pięknych
palm, ponieważ takie działania to bez wątpienia wkład
w podtrzymywanie naszych pięknych, staropolskich
tradycji. (GOKPTiS)

22 marca 2016 r. w Zespole Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie odbyły
się gminne eliminacje „Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.
Organizatorami imprezy byli: Urząd Gminy Bystra-Sidzina oraz Dyrektorzy
Zespołów Szkół w Sidzinie i w Bystrej Podh. Konkurs od wielu lat cieszy się
ogromnym zainteresowaniem, stąd też udział reprezentacji wszystkich Szkół
z terenu gminy Bystra-Sidzina.
Pierwsze miejsce w Turnieju w kategorii szkół gimnazjalnych zdobyła
reprezentacja Gimnazjum Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie
w składzie: Grzegorz Kolaniak, Dawid Staszczak, Bartłomiej Mrożek.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja
Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie
w składzie: Iwona Sułocha, Sylwia Chorąży, Piotr Sułocha, Grzegorz Jabcoń.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd
Gminy Bystra-Sidzina, i puchary dla zwycięskich drużyn, które wręczył Wójt
Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka.
Zwycięskie drużyny będą reprezentowały Gminę Bystra-Sidzina na
Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Grzechyni w dniu
14.04.2016r.
Gratulujemy i życzymy zwycięzcom powodzenia na kolejnym etapie turnieju.
(M.L.)
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