www.bystra-sidzina.pl

nakład 1 000 egz.

Nr 3 (61) marzec 2017, ISSN 2353-3803

W numerze m.in.:

S p r a w o z d a ni a
z
zad ań
g o s p o d a r c z y c h i b u d o w ni c t w a
d r o go w e go
W numerze prezentujemy
sprawozdania z wykonanych w 2016
roku zadań gospodarczych oraz
szczegółowy wykaz zadań z zakresu
budownictwa drogowego,
więcej na str. 5 - 8
Re l a c j e z z e b r a ń w i e j s ki c h
W miesiącu marcu w Sidzinie
i w Bystrej Podhalańskiej odbyły się
zebrania
wiejskie.
Relacje
z przebiegu tych zebrań można
przeczytać na str. 3 - 5
L I D E R R O KU 2 0 1 6
Już od trzech lat Babiogórskie
Stowarzyszenie Zielona Linia oraz
Żywiecka Fundacja Rozwoju
przyznają
w
ramach
organizowanego
konkursu
zaszczytny tytuł LIDERA ROKU.
Laureatką tegorocznej edycji została
mieszkanka Gminy Bystra-Sidzina.
więcej na str. 14
N a r o d o w y P r o gr a m R o z w o j u
C z y t e l ni c t w a
We współczesnym świecie
powszechne stało się używanie
w codziennym życiu komputera jako
pomocy w nauce czy pracy. Nie
należy jednak zapominać o roli, jaką
odgrywa
tradycyjna
książka
w
procesie
wszechstronnego
rozwoju każdego człowieka. Gmina
Bystra- Sidzina pozyskała środki, by
wzbogacić zbiory w naszych
bibliotekach.
więcej na str. 9

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
wszelkiej pomyślności oraz pełnych ciepła chwil
spędzonych w gronie rodziny, przyjaciół i bliskich
wszystkim mieszkańcom Gminy
w imieniu własnym, pracowników urzędu,
sołtysów oraz radnych
składają:
Wójt Gminy
Stanisław Tempka

Przewodniczący Rady
Jan Motor

W wymienionym okresie wydano 14 zarządzeń, w tym:
4 zarządzenia w sprawie zmian w budżecie Gminy BystraSidzina na 2017 rok oraz 6 zarządzeń w sprawie zmian
w planie finansowym budżetu Gminy Bystra-Sidzina na
2017 rok.
1. Przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Bystra-Sidzina w sprawie Uchwały
Nr XXIII/177/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 9
lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.

2. Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego, wprowadzenia regulaminu jego działania
oraz zapewnienia całodobowego dyżuru przepływu
informacji.
3. Ustalenia wytycznych do opracowania
i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina
na rok szkolny 2017/2018.
4. Przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina na rok szkolny
2017/2018. (M.G.)

XXIV sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina odbyła się 16
marca w sali obrad Urzędu Gminy w Bystrej Podhalańskiej.
Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawach:
• przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Bystra-Sidzina na lata 2016-2022,
Przyjęty dokument ma umożliwić przeprowadzenie
procesu rewitalizacji na terenie naszej gminy poprzez
realizację przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy
jakości życia mieszkańców. Inwestycje te mają wpływać
pozytywnie na wizerunek wsi oraz ożywienie lokalnej
gospodarki. Ponadto uchwalenie Gminnego Programu
rewitalizacji
daje
możliwość
ubiegania
się
o dofinansowanie dla projektów realizowanych w ramach
11 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego.
• przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmujacego miejscowość Bystra Podhalańska w Gminie
Bystra-Sidzina,
• przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmujacego miejscowość Sidzina w Gminie BystraSidzina,
Przystąpienie do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bystra-Sidzina
jest realizowane na indywidualne wnioski mieszkańców.
• zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidziana na 2017
rok,
Zmiany w budżecie związane są z dotacją celową dla
Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego oraz zmniejszeniem kwot rat pożyczki
zaciągniętej na zakup samochodu ratowniczego dla OSP
w Sidzinie.
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bystra-Sidzina na lata 2017-2022,

W związku ze zmianami w budżecie, dokonanymi
zarządzeniami Wójta Gminy Bystra-Sidzina, aktualizacji
uległy planowane dochody oraz wydatki budżetu.
• zapewnienia środków finansowych na realizację
projektu pt:. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół o halę
sportową wraz z zapleczem socjalno-technicznym
w miejscowości Sidzina, w latach 2017-2019,
dofinansowanego z programu rozwoju szkolnej
infrastruktury sportowej 2017,
Uchwała zwiększa szanse na pozyskanie środków do
50% na budowę hali sportowej w Sidzinie. Gmina,
składając wniosek o dofinansowanie tego zadania,
zobowiązana jest przedłożyć jako załącznik uchwałę
o zapewnieniu środków finansowych na wkład własny do
realizacji tej inwestycji.
• udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy BystraSidzina dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego,
Z budżetu Gminy Bystra-Sidzina na rok 2017 udzielono
dotacji celowej dla Górskiego Pogotowia Ratunkowego,
Grupa Podhalańska, w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem
na wyposażenie ratowników górskich GOPR, Grupa
Podhalańska, w sprzęt i ekwipunek.
• dostosowania sieci szkół postawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do
dnia 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała jest następstwem wprowadzanej reformy
oświatowej. Ma na celu dostosowanie sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
W przypadku, gdy likwidowane gimnazjum jest w zespole,
w którym znajduje sie gimnazjum i szkoła podstawowa, na
mocy ustawy zespół ten przekształca się w 8-letnią szkołę
postawową.
• określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
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do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia
tych kryteriów,
Uchwała jest konsekwencją nadchodzącej zmiany
związanej z wygaszaniem gimnazjów. Jej treść dostosowuje
dotychczasowe regulacje, związane z rekrutacją do
przedszkoli oraz klas pierwszych, do wymogów
wynikających z ustawy - Prawo oświatowe.
• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Bystra-Sidzina w roku 2017,
Uchwała określa obowiązki spoczywające na
samorządach terytorialnych w zakresie zadań nałożonych
przez ustawę o ochronie zwierząt. Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Bystra-Sidzina w 2017 roku ma
zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych,
w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno
żyjących, oraz zwierząt gospodarskich przebywających na
terenie Gminy Bystra-Sidzina.

• podziału Gminy Bystra-Sidzina na obwody
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych,
• podziału Gminy Bystra-Sidzina na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby
wybieranych radnych w okręgach,
Podjęcie uchwał dotyczących obwodów do głosowania
oraz okręgów wyborczych wynika ze zmian związanych
z przekształceniem nazwy miejscowości Bystra na Bystra
Podhalańska. Na skutek tych modyfikacji zaszła potrzeba
aktualizacji powyższych zmian.
Rada Gminy, w kontekście podjętych uchwał
dyskutowała nad nieprawidłowymi zapisami nazw
poszczególnych ról, odbiegającymi od powszechnie
używanego nazewnictwa, zarówno w Bystrej Podhalańskiej
jak też w Sidzinie. W związku z powyższym Rada Gminy,
na wniosek radnej Doroty Kowalik, jedogłośnie przyjęła
wniosek o uruchomienie procedury sprostowania nazw ról
na terenie wsi Bystra Podhalańska oraz Sidzina,
w nazewnictwie których pojawiają się błędy pisarskie.
(A.N.)

W dniu 12 marca 2017 r. o godz. 12.00 w budynku OSP
w Sidzinie odbyło się Zebranie Wiejskie. W zebraniu
uczestniczyło 45 osób, w tym: Stanisław Tempka – Wójt
Gminy Bystra-Sidzina, Jan Motor – Przewodniczący Rady
Gminy Bystra-Sidzina, Sławomir Hajos – Radny Powiatu
Suskiego, Radni z terenu Sidziny, członkowie Rady
Sołeckiej, pracownicy gminy oraz mieszkańcy Sidziny.
Zebranie rozpoczęła i prowadziła Sołtys Sidziny – Pani
Kazimiera Czarny.
Tematyką zebrania było sprawozdanie z działalności
Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 r., informacja o zadaniu
przyjętym do realizacji ze środków funduszu sołeckiego
w 2017 r., informacja o zadaniach inwestycyjnoremontowych, gospodarczych wykonanych w 2016 r. oraz
wydatkowanych środkach finansowych, jak również
zamierzeniach na 2017 r.
Pani Sołtys poinformowała zebranych o zadaniach,
które w ubiegłym roku na Zebraniu Wiejskim w dniu
18.09.2016 r. uchwałą Zebrania Wiejskiego zostały przyjęte
do realizacji na 2017 r.:
- dofinansowanie remontu toalety dla dzieci w Zespole
Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie w kwocie
15.922,00 zł.,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej i odwodnienie na
działce gminnej przy drodze powiatowej w kwocie
16.000,00 zł.

podsumowujące rok ubiegły pod względem realizacji oraz
poniesionych wydatków w poszczególnych zadaniach,
w zakresie inwestycji i remontów na drogach gminnych.
Ponadto w przedstawionej informacji Wójt zapoznał
mieszkańców z działaniami realizowanymi w 2016 r. przez
Gminę. Poinformował m.in. o:
1) zakupie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sidzinie;
2) preferencyjnej cenie ubezpieczeń budynków
i samochodów,
3) odzyskiwaniu VAT z Urzędu Skarbowego,
4) funkcjonowaniu świetlicy środowiskowej w Górnej
Sidzinie,
5) możliwości usunięcia szkodliwego dla zdrowia
azbestu,
6) możliwości uzyskania przez mieszkańców
dofinansowania do zakupu nowych pieców grzewczych,
7) podjętej przez radnych województwa małopolskiego
uchwale antysmogowej,
8) dofinansowaniu związanym z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków,
9) oszczędnościach powstałych na energii elektrycznej.

W dalszej części zebrania głos zabrał Wójt Gminy
Stanisław Tempka, który przedstawił
informacje

strona 3

W zakresie planowanych działań i przedsięwzięć
w 2017 r. informacje dotyczyły m.in.:
1) zmniejszenia zatrudnienia w Urzędzie Gminy o 1
osobę,
2) reformy oświaty, powrót do ośmioklasowej szkoły
podstawowej,
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3) remontu toalet w Zespole Szkół im. Dzieci
Zamojszczyzny w Sidzinie,
4) położenia nawierzchni asfaltowej na działce gminnej
przy drodze powiatowej w Sidzinie (poniżej remizy OSP
w Sidzinie),
5) przedsięwzięć na terenie Skansenu: realizacja
projektu, w ramach którego wymienione będzie pokrycie
dachowe na budynkach, zainstalowanie multimediów
(finansowanego ze środków UE),
6) przeniesienia do Skansenu zabytkowego budynku ze
Skawy ( na koszt GDDiA),
7) rozpoczęcia budowy hali sportowej w Sidzinie,
8) docieplenia budynku Zespołu Szkół im. św. Jana
Kantego w Bystrej Podhalańskiej,
9) dokończenia budowy II etapu chodnika na Górnej
Sidzinie,
10) zlecania opracowań projektów na oświetlenia
uliczne oraz budowy chodników z powstałych
oszczędności na zadaniach .

w Sidzinie, malowania pasów na przejściach dla pieszych,
projektu budowy mostu na roli Kojsowej, modernizacji
ewidencji gruntów i budynków w Sidzinie.
Wnioski mieszkańców
dotyczyły m.in.:

zgłoszone

na

zebraniu

Na zebraniu głos zabrał także Radny Powiatu - Pan
Sławomir Hajos. Przedstawił informację o zadaniach
realizowanych przez powiat oraz dofinansowaniach do
nich udzielanych przez Gminę Bystra-Sidzina. Informacje
dotyczyły m.in.: drogi powiatowej wykonywanej przez
Firmę DROMIL, dofinansowania do działalności Skansenu

1) remontu drogi na roli Wiertelowej, gdzie
nawierzchnia
asfaltowa jest popękana, płyty
zabezpieczające brzeg rzeczny, grożą podmyciem
i obsunięciem się drogi,
2) przydziału koparki na wybranie rowu wzdłuż drogi
prowadzącej do tzw. Gronia,
3) braku lekarzy specjalistów, rehabilitacji,
4) wyciąganiu konsekwencji w stosunku do osób
dewastujących mienie gminne,
5) odnowienia przejścia dla pieszych przy przedszkolu
poprzez namalowanie pasów,
6) prac związanych z modernizacją geodezyjną
ewidencji gruntów i budynków,
7) rozprowadzania bezpłatnych sadzonek do zalesiania.
8) czyszczenia przepustów przy drodze powiatowej,
9) tablicy ogłoszeniowej pod dębem,
10) terenów kąpielowych dla dzieci,
11) wykonania chodnika od Draba w stronę Górnej
Sidziny. (M.G.)

W dniu 19 marca 2017 r. o godz. 12.00 w budynku OSP
w Bystrej Podhalańskiej odbyło się Zebranie Wiejskie.
W zebraniu uczestniczyło 55 osób, w tym: Stanisław
Tempka – Wójt Gminy Bystra-Sidzina, Jan Motor –
Przewodniczący Rady Gminy Bystra-Sidzina, Drobny
Marek – Radny Powiatu Suskiego, Radni z terenu Bystrej
Podhalańskiej, członkowie Rady Sołeckiej oraz mieszkańcy
sołectwa. Zebranie rozpoczęła i prowadziła Sołtys wsi –
Pani Urszula Marfiak.
Tematyką zebrania było sprawozdanie z działalności
Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2016 r., informacja o zadaniu
przyjętym do realizacji ze środków funduszu sołeckiego
w 2017 r., informacja o zadaniach inwestycyjnoremontowych, gospodarczych wykonanych w 2016 r.
i wydatkowanych środkach finansowych, jak również
zamierzenia na 2017 r.
Pani Sołtys przedstawiła zadanie, które w ubiegłym
roku na Zebraniu Wiejskim w dniu 11.09.2016 r. uchwałą
Zebrania Wiejskiego zostało przyjęte do realizacji na 2017
r.:
- dofinansowanie wymiany nawierzchni placu przy
Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej w kwocie 32.077,41
zł.
Poinformowała również, że w roku 2017 z funduszu

sołeckiego będą dofinansowane bramy wjazdowe przy
Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej oraz remont
ogrodzenia wokół szkoły.
W dalszej części zebrania głos zabrał Wójt Gminy
Stanisław Tempka, który przedstawił informacje
podsumowujące rok ubiegły pod względem realizacji oraz
poniesionych wydatków w poszczególnych zadaniach,
w zakresie inwestycji i remontów na drogach gminnych.
Ponadto w przedstawionej informacji Wójt zapoznał
mieszkańców z działaniami realizowanymi w 2016 r. przez
Gminę. Poinformował m.in. o:
1) preferencyjnej cenie ubezpieczeń budynków
i samochodów,
2) odzyskiwaniu VAT z Urzędu Skarbowego,
3) remoncie i rozbudowie oświetlenia ulicznego na roli
Wiertelowej Dolnej i Zagrodach Nadleśnictwa
4) możliwości usunięcia szkodliwego dla zdrowia
azbestu,
5) możliwości uzyskania przez mieszkańców
dofinansowania do zakupu nowych pieców grzewczych,
6) podjętej przez radnych województwa małopolskiego
uchwale antysmogowej ,
7) dofinansowaniu związanym z budową
przydomowych oczyszczalni ścieków,
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8) oszczędnościach powstałych na energii elektrycznej,
9) remoncie ogrodzenia na cmentarzu w Bystrej
Podhalańskiej oraz o uruchomieniu aplikacji z aktualną
mapą cmentarza o nazwie „GROBONET”.
W zakresie planowanych działań i przedsięwzięć w 2017
r. informacje dotyczyły m.in.:
1) reformy oświaty, powrót do ośmioklasowej szkoły
podstawowej,
2) remontu ogrodzenia i bram wjazdowych przy
Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej,
3) docieplenia budynku Zespołu Szkół im. św. Jana
Kantego w Bystrej Podhalańskiej,
4) planowanego położenia nawierzchni asfaltowej na
większości dróg gminnych w Bystrej Podhalańskiej ze
środków uzyskanych z powstałych oszczędności .
Wójt nadmienił także, że rok 2017 jest rokiem Jubileuszu
25-lecia powstania Gminy Bystra-Sidzina. Uroczystości
związane z rocznicą będą połączone z Dożynkami
Gminnymi, które w bieżącym roku odbędą się w Bystrej
Podhalańskiej.
Na zebraniu głos zabrał także Radny Powiatu - Pan
Chorążowa - 600 zł
Wyrównanie chodnika dla pieszych koło stawu koparka
Zagrody - 272,80 ZŁ
Zakup farby na malowanie poręczy i barier mostu
Joneckowa - 1329,23 zł
Zakup stali na kratę przejazdową
Zakup materiałów na kratę (tarcze, elektrody)
Zakup ceownika na kratę 7,6mb
Zakup farby do malowania kraty
Podleśna - 2298,05 zł
Studzienka PCV z rurą odwadniającą fi200/6000
Wybieranie rowu-koparka
Zakup 60 szt. korytek 300x500x140/90
Zakup farby do malowania poręczy mostowych
Zakup 1,9t grubego tłucznia (wypełnienie między
płytami bet.)
Usługa koparką-wykop rowu pod korytka
Migasy-Jarominy - 3777,58 zł
Czyszczenie i wybieranie rowów, roboty ziemne koparką
Czyszczenie rowów - wywóz urobku samochodem
Zakup wodospustu betonowego 8,5m
Koszenie poboczy, rowów (usługa ciągnikiem)
Krzywickowa - 2207,17 zł
Zakup 28,9t grubego kruszywa do utwardzenia drogi
Wykonanie przepustu i odwodnienia drogi. Koparka
Sidzinka Mała - 9950,39 zł
Zakup kraty stalowej na pomost kładki dla pieszych
Utwardzenie pobocza drogi
Czyszczenie rowów z wywozem (Stopkowa, Kozinowa)
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Marek Drobny – przedstawił informację o zadaniach
realizowanych przez powiat oraz dofinansowaniach do nich
udzielanych przez Gminę Bystra-Sidzina.
Wnioski mieszkańców zgłoszone na zebraniu
dotyczyły m.in.:
1) remontu dróg na rolach: Radoniowa, Kulakowa,
Wiertelowa Górna, Talapkowa Górna, Ziajowa Dolna,
2) wykonania oświetlenia na roli Radoniowej,
3) położenia nawierzchni asfaltowej na rolach
Szewcowej i Gałowej,
4) informowania mieszkańców o realizacji wniosków
z zebrań wiejskich dotyczących remontu dróg,
5) zwrócenia uwagi na jakość materiału
wykorzystywanego do posypywania dróg w zimie,
6) założenia korytek wzdłuż drogi na roli Radoniowej,
7) wykorzystania terenu obok szachowiska w Bystrej
Podhalańskiej,
8) wyznaczenia przejść dla pieszych poprzez
namalowanie pasów na drodze. (B.S.)

Czyszczenie rowów z wywozem (Lipkowa, Majowa)
Czyszczenie rowów z wywozem (Drabowa, Kurzyńcowa,
Chorążakowa)
Koszenie poboczy, rowów (usługa ciągnikiem)
Zakup kruszywa, rury fi 300 i pianki do naprawy
przepustu
Zakup 11,2t kruszywa (droga boczna - k. Bartłomieja
Trzopa)
Trzopowa - 4320,00 zł
Utwardzenie pobocza drogi
Drabowa - 5904,35 zł
Materiały na bariery zabezp. od strony potoku (stal,
farby)
Zakup 3m3 betonu do osadzenia barier
Zakup 4,45t grubego tłucznia do utwardzenia pobocza
Zakup elektrod, tarcz ściernych do wykonania barier
Usługa ciągnikiem-transport materiałów, tłucznia
Zakup 62,3t kruszywa grubego do utwardzenia drogi
Bińkówka - 280,28 zł
Zakup znaków drogowych B-33 i D-15
Zakup materiałów na kładkę (kotwy, śruby, nakrętki)
Frączkowa - 1300,00 zł
Wybieranie rowów, wyrównanie drogi. Koparka
Kurzyńcowa - 2079,60 zł
Wybieranie rowów, wyrównanie drogi. Koparka
Zakup betonowych korytek 300x500x140-80szt.
Kolanowa - 925,20 zł
Remont cząstkowy masą bitumiczną - łatanie dziur
Kubackowa - 5670,74 zł
Zakup betonowych korytek 500x400x140-180szt.
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Zakup 20 szt. korytek + 33,36t tłucznia
Usługa koparką układanie płyt, korytek, wyrównanie
drogi
Tochowa - 1599,20 zł
Zakup betonowych korytek 300x500x140 -160szt.
Wybieranie rowu pod korytka. Koparka
Stopkowa - 2001,65 zł
Zakup 26,7t kruszywa grubego do utwardzenia drogi
Czyszczenie rowów, wyrównanie drogi i tłucznia
Wielka Polana/kaplica - 7901,33 zł
Zakup betonowych korytek ściekowych 40/50/20
380szt.+1 rura 300/6000
Zakup 26,77t tłucznia grubego do utwardzenia drogi
Zakup 34,1t tłucznia grubego do utwardzenia drogi
Usługa koparką - wyrównanie tłucznia
W. Polana/ Łazarz - 14980,73 zł
Zakup 280 szt. płyt jumbo podwójnie zbrojonych
Wyrównanie drogi, układanie płyt Jumbo. Koparka
Kluskowa - 57,50 zł
Wypisy z rej. Gruntów + kopie map do wniosku do UM
droga FOGR
Za Górę/Kostk.,Krzywickowa - 6652,36 zł
Zakup 140 szt. płyt jumbo podwójnie zbrojonych
Kordel Górny - 4227,92 zł
Wybieranie rowów, wyrównanie drogi. Koparka
Zakup 16 szt. korytek 33x500x140/90
Wyrównanie drogi, wybieranie rowów, układanie płyt
betonowych
Pastwowa - 2700,00 zł
Utwardzenie tłuczniem nawierzchni drogi
Kojsowa - 3127,12 zł
Zakup 25 szt. kręgów betonowych fi 1000 - zarurowanie
rowu
Stramkowa - 2460,88 zł
Zakup rur, kręgu i tłucznia (4,7t+14,2t)
Usługa koparką, wyrównanie drogi (w górę)
Usługa koparką, wykonanie odwodnienia k. p. J. Czarnej.
Sołtystwo - 371,00 zł
Zakup lustra drogowego (Lipa)
Kotówka - 2310,01 zł
Zakup 2 szt. kręgów betonowych fi 800 na przepust
Wybieranie rowów, wyrównanie drogi. Koparka
Kojsowa(Plebańska) - 1482,94 zł
Zakup 32,95t kruszywa grubego do utwardzenia drogi
(K440368)
Przybysiowa - 4818,52 zł
Zakup rury fi 40 na przepust na drodze
Układanie przepustu, oczyszczenie rowów, wyrównanie
drogi. Koparka
Zakup 31,2t kruszywa grubego do utwardzenia drogi
Łosiowa - 2808,08 zł
Wyrównanie tłucznia, układnie przepustu
Zakup kruszywa grubego 44,5t i drobnego 6,7t
do utwardzenia drogi
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Zakup 6,75t tłucznia do utwardzenia drogi
Pociągowa - 1861,53 zł
Wybieranie rowów, montaż przepustu
Zakup 6,7t kruszywa grubego
Usługa koparką - czyszczenie rowów, wyrównanie drogi
Mikowa - 3815,38 zł
Wyrównanie drogi i tłucznia
Zakup 44,8t tłucznia grubego i 22,1t tłucznia drobnego
do utwardzenia drogi
Szpakowa - 7530,24 zł
Remont odwodnienia (wym. przepustu, studnia, remont
korytek)
Zakup rury fi 40x6m na przepust (St. Czarny)
Laskowa - 9291,90 zł
Płyty chodnikowe 220 szt. płyty 90x60x10 150 szt.
transport
Zakup tłucznia 6,86t i 19,89t do utwardzenia drogi
Układanie płyt betonowych
Zakup 6,68t tłucznia do utwardzenia drogi
Zabezpieczenie korpusu drogi od strony potoku (próg)
Kluskowa - 412,50 zł
Czyszczenie chodnika dla pieszych (od przystanku po
Gorylową)
Lipowa-Motorniowa - 1099,04 zł
Zakup 2,2t tłucznia do zasypania dziur
Zakup 22,19t tłucznia do wyrównania ścieżki od kładki
do szkoły
Lipowa - 990,15 zł
Zarurowanie rowu odwadniającego (koło p. Nieużytek)
Kolanowa (Jarominy) - 9012,72 zł
Zakup klińca 112,5t do utwardzenia, wodospusty,
przepusty, usł. transp.
Usługa koparką i walcem przy utwardzeniu drogi
Krzywickowa/Chrążąkowa - 500,00 zł
Usługa koparką - czyszczenie przepustów, wyrównanie
drogi
Kojsowa (do piekarni) - 1400,00 zł
Usługa koparką - wybieranie rowu, układanie rur
betonowych i ich zasypanie
Sułochowa - 3700,00 zł
Usługa koparką - wybieranie rowu, wyrównanie drogi
Gorylowa - 900,00 zł
Usługa koparką - czyszczenie rowu, przepustu,
wyrównanie drogi
Motorniowa - 240,00 zł
Usługa koparką - wyrównanie drogi, rozgarnięcie
tłucznia
Krupowa - 800,00 zł
Usługa koparką - czyszczenie rowów z namułu
Sidzina Górna - 246689,14
Budowa chodnika: Trzopa - Kordel Górny, I Etap:
wykonanie odwodnienia, roboty ziemne, częściowe
utwardzenie na odcinku 600 m
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REMONT DRÓG GMINNYCH w Sidzinie, na których
położono nawierzchnię bitumiczną w 2016 r.
Jarominy-Migasy - 95mb - 17965,33 zł
Sołtystwo - 60mb -7781,00 zł
Za Górą - 178mb - 29200,09 zł
Kluskowa - 96mb - 11899,00 zł
Kotówka - 300mb -55925,65 zł
Wielka Polana - 200mb - 67824,65 zł
Stramkowa - 26mb - 8448,66 zł
Tochowa - 25mb - 3689,70 zł
Lipkowa - 50mb - 22183,38 zł

Drabowa - 200mb -25934,27 zł
Kotówka z Lipową (Podleśna do zbiornika) 300mb
61486,21 zł
Mikowa w Sidzinie - 120mb - 12686,54 zł
Szpakowa (remont dogi rolnej, pozyskana dotacja 30 tys.
zł) - 490mb - 69838,24 zł
Kluskowa (remont drogi rolnej, pozyskana dotacja 30 tys.
zł) - 560mb - 92701,29 zł

Jaskółkowa G., Knapikowa - 590,40 zł
Lustro drogowe, wkład do lustra
Ciapałowa (w pola) - 977,50zł
Udrożnienie drogi, wybieranie rowów
Sutorowa (Do Migasów) - 127,50 zł
Wyrównanie i utwardzenie drogi (mat. rozbiórkowy ze
szkoły)
Wirtelowa Dol.-Knapikowa 15406,73 zł
Korytowanie drogi, wyrównanie drogi i wybieranie
rowów
Wywóz ziemi z korytowania i odwodnienia drogi
Utwardzenie drogi tłuczniem 132,6t, klińcem 87t i
miałem 14,5t
Wirtelowa Dol. (boczna) -1349,98 zł
Wyrównanie podbudowy tłuczniowej
Utwardzenie drogi tłuczniem 14,3t i klińcem 12,9t
Gizowa-Bykowa - 243,54 zł
Znaki objazdu mostu 4 szt. z uchwytami
Majerzowa - 1368,12 zł
Zakup lustra drogowego
Zakup rur fi 300/6000 2,5 szt. zarurowanie odcinka
rowu
Zakup tarcz ściernych i elektrod - naprawa kraty
przejazdowej
Zakup cementu, kruszywa do osadzenia kraty
przejazdowej
Jaskółkowa G. (boczna) - 2619,90 zł
Zabezpieczenie skarpy od strony drogi płytami
betonowymi
Wronowa - 2730,60 zł
Odwodnienie drogi - wyk. 9m przepustu
Talapkowa Górna - 255,00 zł
Udrożnienie drogi do pól
Pyrtkowa Górna - 85,00 zł
Naprawa przepustu (usługa koparką)
Kulakowa - 127,50 zł
Wyrównanie i utwardzenie zjazdu z drogi pow. (usługa
koparką)
Krzywickowa - 340,00

Wyrównanie dziur, ścięcie poboczy (w rejonie kładki)
Gizowa -722,50 zł
Wyrównanie drogi objazdowej mostu
Kowalczykowa - 5393,55 zł
Wymiana przepustu, oczyszczenie pasa drogowego,
wodospusty
Bachnatowa - 4064,53 zł
Roboty ziemne - usługa koparką i walcem (wyrównanie i
tłuczniowanie)
Zakup 36,5t tłucznia, 3 szt. wodospustów, usługa
transportowa
Zagrody Marfiakowe - 379,10 Usługa koparką
- skarpowanie i oczyszczanie rowu
Usługa transportowa - wywóz ziemi i namułów
Gizowa boczna - 1303,38
Zakup 36,54t tłucznia do utwardzenia drogi
Ziętkowa Dolna - 707,5 zł
Zakup kruszywa do zasypania dziur i wyrównania
drogi
Usługa koparką-wyrównanie tłucznia - klińca
Matyjaskowa(do boiska) - 1394,38 zł
Zakup kruszywa do wyrównania drogi
Usługa koparką - oczyszczenie rowu, wyrównanie
kruszywa
Ziajowa Górna-Gizowa boczna - 9680,10 zł
Klinowanie 2 odcinków bocznych dróg (28 ton klińca
porfirowego)
Dodatkowa nawierzchnia bitumiczna na rozjazdach w
obrębie mostu
Zakup znaków drogowych w obrębie mostu
Gizowa - 248558,96 zł
Budowa mostu na Bystrzance w kierunku roli Ziajowa
Górna
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REMONT DRÓG GMINNYCH w Bystrej Podhalańskiej,
na których położono nawierzchnię bitumiczną w 2016 r.
Wronowa - 200mb - 30270,60 zł
Jaskółkowa Górna - 100mb - 14281,90 zł
Brykowa - 220mb - 26565,84 zł
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Gizowa (przy Bystrzance) - 170mb - 26829,77 zł
Heretykowa (remont drogi rolnej, pozyskana dotacja 40
tys. zł) - 450mb - 51016,95 zł

Ziajowa Górna (remont drogi rolnej, pozyskana dotacja
40 tys. zł) - 230mb - 51016,00 zł

SIDZINA (ogólem: 57 316,87 zł)
• Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 362 dla potrzeb Przedszkola w Sidzinie - 22 363,28 zł (Zakup materiałów do
remontu, wykonanie zabudowy stropu , remont inst. elektrycznej, remont inst. c.o.)
• Odwodnienie i zabudowa terenu koło placu zabaw - 15 625,37 zł (Zarurowanie terenu, Fundusz sołecki: 12 077,41 zł)
• Zakup wiat przystankowych ( Fundusz sołecki: 19 328,22 zł)
BYSTRA PODHALAŃSKA (ogółem: 130 218,84 zł)
• Wymiana nawierzchni placów przy Zespole Szkół w Bystrej - 107 585,37 zł (Nawierzchnia z kostki betonowej, w tym
Fundusz sołecki: 32077,41 zł)
• Remont ogrodzenia przy cmentarzu - 22 633,47 zł

Wójt Gminy Bystra – Sidzina zwraca się do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z drogami gminnymi i powiatowymi
o usunięcie z drzew konarów i gałęzi wyrastających nad pas drogowy.
Zwisające gałęzie zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszych, utrudniają widoczność oraz mogą powodować
uszkodzenia przemieszczających się pojazdów, szczególnie podczas silniejszych wiatrów. Utrudniony, a nawet niemożliwy,
może być również dojazd bojowych samochodów strażackich, szczególnie na wąskich drogach osiedlowych. Natomiast
krzewy i drzewa rosnące w rowach przydrożnych utrudniają swobodny przepływ wód opadowych i roztopowych.
W związku z powyższym prosi się mieszkańców o dokonanie w okresie wiosennym prac pielęgnacyjnych w przydrożnym
drzewostanie.

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej możliwości prowadzenia w szkołach
dzienników elektronicznych, nasze szkoły podjęły decyzje
o prowadzeniu dzienników w ten sposób. Zespół Szkół
w Sidzinie już od dwóch lat umożliwia rodzicom dostęp do
informacji na temat ocen, frekwencji, uwag oraz osiągnięć
swoich dzieci. W Zespole Szkół w Bystrej Podhalańskiej
dziennik elektroniczny prowadzony jest od tego roku. Za
pomocą dziennika elektronicznego prowadzone są
dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
biblioteki, pedagoga oraz indywidualnego toku nauki.
Pomimo wprowadzenia dzienników elektronicznych
w szkołach, w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe
formy komunikacji z rodzicami (wywiadówki, konsultacje,
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indywidualne spotkania z nauczycielami, rozmowy
telefoniczne).
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"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest
uchwalonym przez Radę Ministrów programem
wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu
czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek
jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących
centrum dostępu do wiedzy i kultury. Cel ten realizowany
jest poprzez finansowe wsparcie, z przeznaczeniem na
uzupełnienie zbiorów bibliotek o nowości wydawnicze.
Gmina Bystra-Sidzina, jako organ prowadzący szkoły,
pozyskała środki na realizację zadań w ramach
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki
temu w Zespole Szkół w Sidzinie oraz Zespole Szkół
w Bystrej Podhalańskiej możliwe będzie poszerzenie
zbiorów bibliotek szkolnych o nowe książki, czasopisma
i multimedia. Założeniem programu jest promocja i rozwój
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wielkość
przyznanych środków dla poszczególnych szkół

uzależniona jest od ilości uczniów uprawnionych do
korzystania z bibliotek. Dla prowadzonych przez Gminę
Bystra-Sidzina Zespołów Szkół udało się pozyskać
maksymalne wsparcie finansowe, w kwocie 12 000,00 zł.
Ponadto z budżetu Gminy Bystra-Sidzina na
w/w przedsięwzięcie przewidziano wkład własny o łącznej
wartości 3 000,00 zł dla każdej z placówek.

Dnia 02.03.2017 r. dzieci z Przedszkola Publicznego
w Bystrej Podhalańskiej uczestniczyły w warsztatach
w ramach projektu MAJSTERKOWO. Są to warsztaty
skierowane do wszystkich dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Zajęcia są bezpłatne, skierowane do grup szkolnych
i prowadzone w Castoramie na terenie całej Polski. Zajęcia
odbyły się w Nowym Targu. Celem zajęć było rozbudzenie
w dzieciach pasji do majsterkowania, pobudzenie ich
wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych, a także
zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej. Tematem
zajęć było drewno i wykonanie ekologicznej zabawki.
Zajęcia były bardzo ciekawe i kreatywne. Dzięki
wspólnemu majsterkowaniu dzieci dowiedziały się, jak na
co dzień dbać o środowisko i troszczyć się o swoje
najbliższe otoczenie poprzez segregowanie odpadów,
oszczędzanie energii i kreatywne wykorzystanie

niepotrzebnych i popsutych przedmiotów. Na zakończenie
przedszkolaki otrzymały dyplomy i upominki od
organizatorów, za co bardzo dziękujemy pracownikom
Castorama Nowy Targ. (A.K.)

W roku szkolnym 2016/2017 Przedszkole Publiczne
w Bystrej Podhalańskiej
przystąpiło do projektu
„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” - Fundacji Banku
Ochrony Środowiska. Projekt ten jest objęty honorowym
patronatem Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Duda.
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wykształcenie
u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad
zdrowego odżywiania. Pierwszy etap był poświęcony
poznaniu zalet warzyw i owoców oraz zdrowym
śniadaniom. Drugi etap skupiał się wokół tematu ”Wodaźródło życia i zdrowia”. Dzieci m.in. stworzyły postać
WODOLUBKA, który promuje picie zdrowej wody

mineralnej. Przedszkolaki uczyły się również, jak
samodzielnie zrobić zdrową wodę smakową. (A.K.)
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Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina
o przekazanie bądź udostępnienie zdjęć związanych z działalnością OSP w Bystrej Podhalańskiej.
W związku z planowanymi obchodami 85-lecia istnienia jednostki, przypadającymi na rok 2018, powstała inicjatywa
udokumentowania dziejów OSP w Bystrej Podhalańskiej w formie foto-albumu. Wydanie to pozwoli przypomnieć historię
oraz ocalić pamięć o tutejszej jednostce. Zdjęcia, scany i inne materiały związane z historią OSP w Bystrej Podhalańskiej,
można przekazywać członkom straży lub przesłać w formie pliku na adres ospbystra@vp.pl . Dziękujemy za wszelką pomoc
w tym zakresie.

W dniu 15 marca 2017 r. w Zespole Szkół im. św. Jana
Kantego w Bystrej Podhalańskiej odbyły się gminne
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów z terenu gminy Bystra-Sidzina. Celem
Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie
na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej
w szczególności poprzez:
1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach.
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych
uczestników ruchu.
3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Popularyzowanie roweru, jako środka transportu,
a także rekreacji i sportu.
5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy
u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W turnieju wzięły udział czteroosobowe drużyny ze
szkół podstawowych: Bystrej Podhalańskiej i Sidziny oraz
trzyosobowe drużyny z gimnazjum: Bystra Podhalańska
i Sidzina. Wszyscy uczestnicy turnieju zmierzyli się
z testami ze znajomości przepisów ruchu drogowego,
skrzyżowań, pomocy przedmedycznej i z jazdą
sprawnościową po torze przeszkód.
Wyniki Turnieju BRD – etap gminny:
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Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. Dzieci
Zamojszczyzny w Sidzinie
w składzie: Sylwia Chorąży, Iwona Sułocha, Grzegorz
Jabcoń, Piotr Sułocha.
II miejsce – Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół im. św.
Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej w składzie: Milena
Łazarz, Kacper Szczerba, Konrad Kulak, Marlena Suska.
Gimnazjum:
I miejsce – Gimnazjum Zespołu Szkół im. św. Jana
Kantego w Bystrej Podhalańskiej
w składzie: Paulina Karkula, Miłosz Suwaj, Damian
Skupień.
II miejsce – Gimnazjum Zespołu Szkół im. Dzieci
Zamojszczyzny w Sidzinie w składzie: Weronika Kardyl,
Michał Bednarz, Józef Maj.
Na zakończenie turnieju Pan Stanisław Tempka – Wójt
Gminy Bystra-Sidzina wręczył uczestnikom puchary
i nagrody.
Zwycięskie drużyny będą reprezentowały Gminę
Bystra-Sidzina na Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Zespole
Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział
w zawodach, a opiekunom za przygotowanie młodzieży do
turnieju. Gratulujemy osiągniętych wyników, a drużynom
zwycięskim życzymy powodzenia na etapie powiatowym!
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W ramach obchodów Dnia Książki, Gminna Biblioteka
Publiczna w Sidzinie i Filia w Bystrej Podhalańskiej wraz
z biblioteką Szkolną Zespołu Szkół w Sidzinie
i Przedszkolem Publicznym w Bystrej Podhańskiej,
zapraszają na spotkanie autorskie z pisarzem Wiesławem
D r a b i k i e m.
Jest on autorem ponad stu bajeczek dla dzieci.
Najbardziej znane książeczki to: "Bajka o Smoku i Kraku
i o tym jak powstał Kraków", "Awantura na podwórku",
"Łakomczucha", "Kocie łakocie", "Mała Mysz skacze czyli
myszomania". Niektóre bajeczki były prezentowane
w programie telewizyjnym pt. "Książki z górnej półki",
kilka z nich pokazano na Międzynarodowych Targach
Książki w Bolonii w 2003 roku. Dużym powodzeniem
wśród dzieci cieszy się seria: "Zostań Mistrzem" opisująca
drogę do medali naszych najlepszych sportowców
(ukrywających się pod postaciami sympatycznych
zwierzątek).
W spotkaniach wezmą udział dzieci z klas I-III oraz

przedszkolaki. Odbędą się w dniu 12 kwietnia o godz.
9.00 w Zespole Szkół w Sidzinie oraz o godz. 10.30
w Przedszkolu Publicznym w Bystrej Podhalańskiej. Na
spotkaniu będzie możliwość kupna książek autora ( cena
5-6 zł) oraz uzyskania dedykacji z autografem.

Kolejne spotkanie autorskie odbędzie się w ramach
projektu „Dyskusyjne Kluby Książki w Małopolsce w roku
2017”, realizowanego przy wsparciu finansowym Instytutu
Książki. Tym razem zapraszamy na spotkanie z Zofią
Stanecką. Odbędzie się ono 30 maja godz. 8.15 w Zespole
Szkół w Bystrej Podhalańskiej.
Zofię Stanecką polskie dzieci znają głównie jako
autorkę serii książek o Basi - pięciolatce w bluzce w paski.
Pisze jednak również o trollach (Koc trolla Alojzego, Troll
i zawody), dziadkach (Świat według dziadka), robotach
(Robot Robert), statkach ("Historia pewnego statku", "
O rejsie "Titanica") i wielu innych rzeczach. Jej proza to
współczesna, bardzo dobra polszczyzna przesiąknięta
humorem i mądrością.

Zapraszamy szczególnie dzieci z klas najmłodszych.
Podczas spotkania będzie można zapoznać się
z twórczością autorki, a także nabyć książeczkę.
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Biblioteka Publiczna w Bystrej Podhalańskiej zaprasza
również na konkurs recytatorski „Wiosna w wierszach dla
dzieci”, który odbedzie się 5 kwietnia o godz. 10.00
w Przedszkolu Publicznym w Bystrej Podhalańskiej.
Zapraszamy.
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W przedświątecznym klimacie, w niedzielę 26 marca,
odbył się już po raz drugi Jarmark Wielkanocny, który
cieszył się znacznie większą popularnością niż kiermasz
zorganizowany w ubiegłym roku w skansenie.
Ręcznie robione palmy wielkanocne, stroiki, jajka
i kartki świąteczne wyeksponowane zostały na kiermaszu
obok kościoła parafialnego w Sidzinie. Każdy mógł znaleźć
coś dla siebie – gama kolorów i różnorodność wzorów
zachwycała.
Wszystkie dekoracje wykonane były przez dzieci
i młodzież ze świetlicy w GOKPTiS, świetlicy w Górnej
Sidzinie u sióstr, świetlicy GOPS w Bystrej Podhalańskiej,
kółka misyjnego oraz dorosłych twórców z terenu gminy.
Mamy nadzieję, że kiermasze na stałe zagoszczą
w naszym kalendarzu wydarzeń, a mieszkańcy będą coraz
bardziej otwarci i docenią wyższość własnoręcznie
wykonanych prac nad ozdobami masowo produkowanymi,
jakie można zakupić w sklepie.
Kolejny jarmark świąteczny – bożonarodzeniowy
odbędzie się w grudniu w Bystrej Podhalańskiej. Już dziś

serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w nim.
(GOKPTiS, T.Cz.)

W sobotę 25.03.2017 r. 90 dzieci ze szkół podstawowych
z Bystrej Podhalańskiej i Sidziny, w ramach realizowanego
przez Gminę Bystra-Sidzina projektu „ Już pływam”,
uczestniczyło w pierwszych zajęciach na basenie w Suchej
Beskidzkiej. Dzieci wykazywały duże zaangażowanie oraz
chęć nauki pływania. Sporą radość sprawiało im
poznawanie nowych technik pływania, które z chęcią sobie
przyswajały. Zajęcia mają na celu zapoznanie
podopiecznych ze środowiskiem wodnym oraz
przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa
w wodzie i w jej pobliżu, poprzez opanowanie umiejętności
przebywania i swobodnego poruszania się w wodzie.
Każdy uczeń skorzysta z 16 godzin lekcyjnych nauki
pływania, po 2 godziny lekcyjne dla każdej grupy,
w przeciągu 8 tygodni trwania projektu.

Kolejne zajęcia odbywać się będą w soboty aż do 27
maja 2017 r.
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Już po raz czwarty Ochotnicza Straż Pożarna w Sidzinie
zorganizowała akcję honorowego oddawania krwi.
Pierwszy raz została ona przeprowadzona 10.04.2016 r.,
gdzie udało się zebrać 14 litrów 80 ml krwi, a 11.09.2016 r.
prawie 10 litrów. Podczas trzeciej akcji, 15 stycznia 2017 r.
od 45 osób pozyskano 20 litrów 250 ml krwi. 19 marca 2017
r. rekord ten został jednak pobity, gdyż spośród 62
zgłoszonych chętnych, życiodajny płyn pobrano od 52
osób, co pozwoliło osiagnąć świetny wynik 23 litry 400 ml.
W sumie, podczas dotychczas organizowanych działań,
zebrano ponad 68 litrów krwi!

Dla organizatorów niezwykle mobilizująco działa
świadomość, że akcja cieszy sie coraz większym
zainteresowaniem ze strony mieszkańców oraz wyraźnie
widać tendencję wzrostową w ilości pozyskanych cennych
kropli krwi.
Najbliższa akcja honorowego oddawania krwi
planowana jest na 21 maja 2017 r. Czy uda się ustanowić
nowy rekord? Mamy nadzieję, że tak - zapraszamy
wszystkich, którzy w ten sposób pragną pomóc
potrzebującym. (A.N.)

W dniu 09.03.2017 roku w siedzibie GOKPTiS BystraSidzina w Sidzinie odbyły się Eliminacje Gminne XVIII
Powiatowego
Konkursu
Recytatorskiego
Szkół
Podstawowych.
Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:
w kategorii klas I - III
1 MIEJSCE – Karol Talapka z Zespołu Szkół im. Dzieci
Zamojszczyzny w Sidzinie,
1 MIEJSCE – Katarzyna Śliwińska z Zespołu Szkół im.
św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej,
2 MIEJSCE – Amelia Jaromin z Zespołu Szkół im. Dzieci
Zamojszczyzny w Sidzinie,
2 MIEJSCE – Alicja Pawlus z Zespołu Szkół im. św. Jana
Kantego w Bystrej Podhalańskiej,
WYRÓŻNIENIE – Malwina Sroka z Zespołu Szkół im.
św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej,
w kategorii klas IV - VI
1 MIEJSCE – Natalia Skupień z Zespołu Szkół im. św.
Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej,
1 MIEJSCE – Natalia Mirczak z Zespołu Szkół im. Dzieci
Zamojszczyzny w Sidzinie,
2 MIEJSCE – Ilona Blaszyńska z Zespołu Szkół im. św.
Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej,
2 MIEJSCE – Martyna Migas z Zespołu Szkół im. św.
Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej
WYRÓŻNIENIE – Natalia Maj z Zespołu Szkół im.
Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie.
W wyniku przeprowadzonego przesłuchania wyłoniono
uczestników, którzy zakwalifikowali się do konkursu
powiatowego. Są to osoby, które zajęły pierwsze miejsca
w ramach każdej z powyższych kategorii.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe
wraz z dyplomami. Ponadto każdy uczestnik konkursu
otrzymał symboliczny poczęstunek.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za pracę
i ogromne zaangażowanie włożone w przygotowanie.

Zachęcamy do dalszej pracy i oczywiście do uczestnictwa
w kolejnych edycjach konkursu.
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Powiatowy etap konkursu odbył się 15 marca 2017 r.
w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim.
Przedstawiciel naszej Gminy – Karol Talapka z Zespołu
Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie otrzymał
specjalne wyróżnienie Komisji. Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów! (GOKPTiS, J.Cz.)
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28 lutego 2017 roku w sali OSP w Sidzinie odbyły się
eliminacje do finału Konkursu Wiedzy Ogólnej Leonardo.
Organizatorem konkursu od wielu lat jest Stowarzyszenie
Gmin Babiogórskich. Uczniowie klas gimnazjalnych
rozwiązują w określonym czasie test składający się z 33
pytań i muszą wykazać się wiedzą z wielu dziedzin
(historii, biologii, matematyki, religii, wiedzy
o społeczeństwie i wiadomości o regionie). Do finału
gminnego przystępuje 20 uczniów wyłonionych
w eliminacjach szkolnych (po 10 osób z każdej ze szkół).
Trzy osoby wyłonione w konkursie gminnym będą
reprezentować gminę w finale ogólnym, który w tym roku
odbędzie się w Makowie Podhalańskim.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji gminnych do
finału ogólnego zakwalifikowały się następujące osoby:
• Piotr Trzop z Gimnazjum w Sidzinie,
• Nikodem Stramek z Gimnazjum w Sidzinie,
• Marcelina Stopiak z Gimnazjum w Bystrej Podh.

Uczestnikom konkursu gratulujemy posiadanej wiedzy
i życzymy sukcesów w dalszej pracy. (GOKPTiS, J.Cz.)

Działające od 2004 roku Babiogórskie Stowarzyszenie
Zielona Linia ma na celu skupiać ludzi, którzy przyczyniają
się do rozwoju własnego regionu.
6 marca 2017 r. podczas organizowanego w Kukowie
"Dnia NGO" - spotkania organizacji pozarządowych
z terenu powiatu suskiego, wadowickiego i żywieckiego,
podsumowano rok 2016 oraz wręczono nagrody "Lider
Roku". W tej kategorii nagrodzono Kazimierę Czarną sołtysa Sidziny.
Pani Kazimiera to osoba znana w społeczności lokalnej.
Pełni funkcę prezesa Stowarzyszenia Gospodyń
"Sidzinianki", jest członkiem Rady Parafialnej, a od
niedawna również Komitetu Rewitalizacji Gminy BystraSidzina. Jest osobą od wielu lat zaangażowaną w życie
społeczności lokalnej. Jej zainteresowania wiążą się ściśle
z historią regionu i ludzi zamieszkujących te tereny.
Podczas wręczania nagrody przedstawicielka Kapituły
Konkursowej trafnie podsumowała tegoroczną laureatkę:
"Kandydatka jest osobą otwartą, uśmiechniętą i dobrze
zorganizowaną. Bardzo leży jej na sercu dobro jej "Małej
Ojczyzny", czego potwierdzeniem są podejmowane przez
nią liczne inicjatywy, opisane w zebranych od różnych osób
i instytucji rekomendacjach".
Wiele z jej poczynań służy promocji i poprawie
wizerunku wsi. Swoje doświadczenie, chęć działania
i służenia innym przekłada na konkretne działania.
Pomimo wielu obowiązków znajduje czas na
organizowanie spotkań, wydarzeń kulturalnych oraz
wyjazdów krajowych i zagranicznych, m.in. do Pragi,

Wiednia, Budapesztu, Wilna, Warszawy, Torunia,
Trójmiasta, w Bieszczady, na Dolny Śląsk. W minone
Święta Bożego Narodzenia była pomysłodawcą
przedstawienia "Co się wydarzyło w Betlejem?".
Sympatycy Skansenu mogli dostrzec ją również w roli
praczki z "kijonką" w ręce, podczas imprez kulturalnych
organizowanych w Muzeum Kultury Ludowej.
Tytuł LIDERA ROKU jest formą docenienia działalności
osób szczególnie aktywnych społecznie. Gratulujemy
zatem wspaniałej nagrody.
W trakcie Gali Dnia NGO w Kukowie, będącej
spotkaniem organizacji pozarządowych z terenu powiatu
suskiego, wadowickiego i żywieckiego, wyróżnienia
„Przyjaciel Działaj Lokalnie” otrzymali również m.in.
przedstawiciele samorządów ośmiu gmin, w tym Gminy
Bystra-Sidzina. Wyróżnienie w imieniu naszej Gminy
odebrał wójt Stanisław Tempka.
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Ruszył projekt dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, opracowany przez Stowarzyszenie
Gospodyń „Sidzinianki” w Sidzinie. Obejmuje on swoim zasięgiem teren gminy Bystra-Sidzina oraz gminy Jordanów.
Zajęcia odbywają się w Sidzinie i w Osielcu. W ramach projektu zakupiono 14 szt. skrzypiec.
Zasadniczym celem projektu jest kultywowanie tradycji gry na skrzypcach, rozwijanie pasji i talentów muzycznych,
popularyzacja muzyki ludowej regionu.
Uczestnikami są osoby zróżnicowane wiekowo – dzieci, młodzież oraz dorośli. Zorganizowane zostały dwie grupy – grupa
osób stawiających „pierwsze kroki muzyczne” oraz grupa osób, która ma już pewne doświadczenie ze skrzypcami.
(„Sidzinianki”, J.Cz.)
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