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.

Szanowni Mieszkańcy,

Przekazujemy do Waszych rąk pierwszy numer Biuletynu Samorządowego Gminy Bystra-Sidzina. Data wydania
pierwszego numeru biuletynu jest nieprzypadkowa, gdyż w kwietniu, 20 lat temu rozpoczęła swoje samodzielne
.

funkcjonowanie Gmina Bystra-Sidzina.

W Biuletynie, który będzie ukazywał się jako miesięcznik, planujemy umieszczać istotne dla życia wspólnoty
.

samorządowej tematy:
- informacje z działalności Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy, gminnych jednostek

organizacyjnych, sołectw

- ważne dla mieszkańców gminy informacje, problemy, którzy nie mają na to czasu by chodzić na sesje Rady.
Z internetu nie wszyscy korzystają. Wiele wydarzeń dotyczących bieżących spraw Gminy nie dociera do
mieszkańców. Dlatego w naszym biuletynie będziemy przekazywać Państwu najważniejsze wiadomości związane
z Gminą Bystra-Sidzina. Liczymy na dobre przyjęcie tego pomysłu i oczekujemy od Państwa uwag dotyczących formy redagowania biuletynu,
.

propozycji zagadnień i problemów, które można by było poruszyć na jego łamach.

Wójt Gminy Bystra-Sidzina
Aureliusz Kania

Życzenia Wielkanocne

W numerze m.in.:
- Sprawy kanalizacji Gminy
- Temat regulacji stanu prawnego spółek leśnych
- Propozycje nowych statutów sołectw
- Informacja o dofinansowaniu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
- Promesa na usuwanie skutków powodzi
- Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Bystra i wsi Sidzina
- Terminy wypłat świadczeń rodzinnych
- Informacje o zapisach do przedszkoli
- Informacje o terminach zebrań wiejskich
- Z życia szkół- eliminacje gminne w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
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Wiadomości z prac Wójta Gminy
Wójt Gminy Aureliusz Kania przyjmuje obywateli we wszystkich sprawach oraz w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki
w godz. 8.00-14.00 oraz piątki w godz. 15.00-16.00.

Informacja Wójta Gminy Bystra-Sidzina o pracy w okresie międzysesyjnym od 21.02.2012 r. do 30.03.2012 r.

Wydano 12 zarządzeń w sprawach:

.

- ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Bystra-Sidzina, do wykonywania zadań związanych z wyborami do
Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rady gminy), wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast oraz zadań związanych z przeprowadzeniem referendum lokalnego i ogólnokrajowego zgodnie z obowiązującymi w tym
.

zakresie przepisami,

- rozpoczęcia konsultacji programu opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Bystra-Sidzina na rok 2012. Konsultacje przeprowadza się z przedstawicielami
.

organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami w celu poznania ich opinii na temat programu,

- ustalenia zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
.

- zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok (3 zarządzenia),

- zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok oraz zmiany planu finansowego Urzędu Gminy
.

Bystra-Sidzina na 2012 rok (3 zarządzenia),

- ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego marki FSO B16EJL(TRUCK 1,90),rok produkcji 2000, nr rej. KVA 093 W,
- umorzenia przewoźnikowi BUS zaległości wraz z należnymi odsetkami z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych położonych na
.

terenie Gminy Bystra-Sidzina,
- wprowadzenia pobierania opłat za ksero i fax.

.

Zawarto umowy:

.

- z Firmą ALSPAW Spółka z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego na dostawę sceny przenośnej dla Zespołu Szkół w Bystrej,

.

- z Klubami Sportowymi „BYSTRA” w Bystrej i „ DĄB” w Sidzinie na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie zajęć szkoleniowych
.

dzieci i młodzieży w zakresie gier zespołowych,
- z Powiatem Suskim na organizację stoisk promocyjnych, prezentujących ofertę turystyczną powiatu suskiego na imprezach targowych.

.

Wiadomości z prac Rady Gminy i Komisji
Rada Gminy Bystra Sidzina liczy 15 radnych. Przewodniczącym Rady jest Krzysztof Drobny a Wiceprzewodniczącym Stanisław Talapka. Przewodniczący Rady
pełni dyżury w każdy poniedziałek w godzinach: 8.00-10.00 oraz 14.30-15.30.
Aktualny skład Rady Gminy Bystra-Sidzina:
Błachut Józefa,
Chorążak Mieczysław,
Czarny Tomasz,

Drobny Krzysztof,
Frankiewicz Mariusz,
Gałka Adam,

Jaromin Stanisław,
Kostka Józef,
Mazur Bogusław,

Porszke Krzysztof,
Stramek Piotr,
Talapka Stanisław,

Tempka Stanisław,
Trzop Jan,
Wójtowicz Kazimierz.

Przyjęte przez Radę Gminy Bystra-Sidzina stanowisko w sprawie kanalizacji
W miesiącu lutym 2012 r.

Rada Gminy rozpatrywała pismo grupy mieszkańców Sidziny w sprawie zastrzeżeń co do planów realizacji inwestycji

kanalizacyjnej na terenie tej miejscowości. Po dyskusji przeprowadzonej na XV sesji w dniu 21 lutego 2012r., w czasie której wysłuchano również opinii
protestujących, Rada Gminy Bystra-Sidzina większością głosów przyjęła stanowisko przedstawione przez Wójta Gminy Bystra-Sidzina. Zostało zaznaczone,
że stanowisko Rady Gminy Bystra-Sidzina nie zamyka możliwości ubiegania się o uzyskanie opinii społecznej w trybie przewidzianym przez przepisy prawa.
W swoim stanowisku, przyjętym przez Radę Gminy Wójt wyjaśnia, że podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem pozwoleń na budowę dla kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sidzina jest Spółka EKO-KONSULTING-PROJEKT „CONSEKO” S.A. z siedzibą w
Krakowie, której oferta wybrana została w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego nieograniczonego w dniu 14 listopada 2007 roku: „Spółka, po
dokonaniu analizy porównawczej z wykonaniem niezbędnych obliczeń hydraulicznych dla realizacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sidzina w systemie
grawitacyjno – tłocznym oraz w systemie ciśnieniowym, przedstawiła Gminie pisemną informację wskazującą na możliwość dokonania znacznych oszczędności
przy wyborze realizacji inwestycji w systemie kanalizacji ciśnieniowej (koszty budowy kanalizacji ciśnieniowej wstępnie oszacowano na kwotę mniejszą niż
połowa kosztów budowy kanalizacji w systemie grawitacyjno – tłocznym). W następstwie powyższej informacji, na zlecenie Gminy sporządzona została
przez prof. dr hab. inż. Józefa Dziopaka opinia z dnia 11 sierpnia 2008 roku dotycząca wyboru koncepcji odprowadzania ścieków na podstawie wariantowej
dokumentacji opisowo – graficznej dotyczącej projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi Sidzina w układzie grawitacyjnym i ciśnieniowy z szacunkowym
określeniem spodziewanych kosztów, opracowanej przez EKO-KONSULTING-PROJEKT „CONSEKO” S.A. z Krakowa. Powyższa opinia potwierdziła pełną
zasadność zastosowania na terenie Sidziny kanalizacji w systemie ciśnieniowym, posiadającej zasadnicze zalety w porównaniu do tradycyjnego rozwiązania
kanalizacji w systemie grawitacyjno – tłocznym. Podstawowym argumentem przesądzającym o powyższym stanowisku jest znaczna oszczędność kosztów,
zważywszy, iż zgodnie z w/w opinią koszt realizacji kanalizacji w układzie grawitacyjno – tłocznym kształtuje się na poziomie 33.533,050 zł, podczas gdy
przy układzie ciśnieniowym na poziomie 21.117,954 zł.

.

Ponadto wskazuje się, że budowa kanalizacji w systemie ciśnieniowym posiada szereg innych zalet w stosunku do kanalizacji grawitacyjnej, dotyczących
zarówno wykonawstwa, jak i eksploatacji, w tym znacznie niższe koszty eksploatacji w porównaniu z kosztami eksploatacji pompowni strefowych przy
systemie grawitacyjnym, których należałoby wybudować w Sidzinie aż trzynaście, wraz z koniecznością wykupu dla nich gruntu.”

.

Wójt w swoim stanowisku wyjaśnia również, że obecnie wszystkie etapy projektowania kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sidzina zostały już
zakończone wobec wydania ostatecznych decyzji Starosty Suskiego zatwierdzających projekt budowany i udzielających pozwolenia na budowę sieci
kanalizacji wraz z przyłączami:
2

.
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„Tym samym aktualnie wobec uzyskania pozwoleń na budowę i całościowego opracowania projektów budowlanych, nie jest możliwe, ani zasadne
dokonywanie zmian dotyczących technicznych rozwiązań kanalizacji w miejscowości Sidzina, w tym powracanie do porzuconej koncepcji realizacji tej
kanalizacji w systemie grawitacyjno – tłocznym. Tego rodzaju działanie wymagałoby bowiem rozpoczęcia na nowo przygotowania projektów budowlanych
oraz wystąpienie o kolejne pozwolenia na budowę, a tym samym zakwestionowanie dotychczasowych prac, które już zostały zakończone i na które Gmina
poniosła już znaczne wydatki finansowe. Byłoby to zatem działanie całkowicie nieracjonalne z punktu widzenia czysto ekonomicznego, zważywszy również
na fakt, iż zmierzałoby do przygotowywania projektu budowlanego uwzględniającego rozwiązanie techniczne budowy kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjnym, który zasadnie, z uwagi na omówione wyżej czynniki ekonomiczne, technologiczne oraz ekologiczne, został zastąpiony rozwiązaniem
w postaci systemu ciśnieniowego.”

.

Z całością stanowiska Wójta Gminy przyjętego przez Radę Gminy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina -pokój nr 1 lub 11. (bl)
Temat regulacji stanu prawnego spółek leśnych
Z końcem ubiegłego roku Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa zajmowała się tematem możliwości regulacji stanu prawnego
spółek leśnych, w szczególności w Sidzinie. W posiedzeniu komisji uczestniczył przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, gdzie zostało
wyjaśnione, że nie można regulować stanu prawnego tylko lasu. Należy to przeprowadzić kompleksowo, jako modernizację ewidencji gruntów i budynków
całej miejscowości. Modernizacja ewidencji całej miejscowości jest bardzo kosztowna. Istnieje możliwość wykonania tej modernizacji etapami, np. kilku ról.
Dlatego też Rada Gminy przyjęła wniosek, zaproponowany przez Komisję Rolnictwa Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa, że jeżeli uzyska się
pozytywną opinię mieszkańców o zasadności i potrzebie podjęcia takich działań, to należałoby zabezpieczyć środki w budżecie gminy na 2013 r.
w wysokości 100.000 zł na przeprowadzenie częściowej modernizacji ewidencji geodezyjnej na terenie miejscowości Sidzina (kilku wybranych ról).
W przypadku uzyskania poparcia mieszkańców w tym zakresie i zabezpieczenia środków w budżecie Gminy, taką aktualizację ewidencji gruntów
przeprowadzałoby Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej. Mieszkańcy Sidziny będą mogli wyrazić opinię w tym temacie na najbliższym zebraniu
wiejskim. (bl)

.

Projekty nowych statutów sołectw
Na najbliższą sesję Rady Gminy został skierowany projekt uchwały w sprawie przekazania pod konsultacje społeczne projektów nowych statutów sołectw:
Bystra i Sidzina. Jedną ze zmian, jakie wprowadzałyby nowe statuty jest sposób wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. W razie przyjęcia nowych statutów
wybory te odbywałyby się w taki sam sposób, jak m.in. wybory Rady Gminy tj. poprzez rejestrowanie kandydatów na sołtysa i do Rady Sołeckiej przez
Gminną Komisję Wyborczą, która to komisja sporządzałaby listę kandydatów, podając ją do publicznej wiadomości. Głosowanie odbywałoby się
w wyznaczonym dniu, w lokalu wyborczym, w godzinach od 7.00 do 20.00. Głosowanie przeprowadzałyby Obwodowe Komisje Wyborcze.
Projekty nowych statutów zostały już pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Statutową. W przypadku, gdy Rada podejmie uchwałę o przekazaniu
projektów statutów pod konsultacje z mieszkańcami, to takie konsultacje zostaną przeprowadzone na najbliższych zebraniach wiejskich. (bl, mg)
Informacja o podjętych uchwałach przez Radę Gminy Bystra-Sidzina
.

W okresie od stycznia do marca br. Rada Gminy Bystra-Sidzina odbyła dwie sesje, na których podjęła uchwały w sprawach:

- zatwierdzenia taryfy opłaty pobór wody z wodociągu gminnego BYSTRA –CENTRUM. Rada zatwierdziła taryfę opłat za wodę w wysokości 2,12 zł brutto za
1 m3 wody.

.

- wydawania biuletynu samorządowego Gminy Bystra-Sidzina. Zgodnie z informacją przedstawioną na wstępie, w biuletynie będą przekazywane
.

najważniejsze informacje z działalności Rady Gminy, Wójta, Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw.

- powołania delegatów Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w Zawoi. Każda Gmina będąca członkiem tego stowarzyszenia wskazuje po dwóch swoich
delegatów. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich tworzy obecnie 14 gmin. Jednym z ważniejszych zadań podejmowanych przez SGB są działania na rzecz
zachowania rodzimej kultury i folkloru oraz kultywowania wielowiekowych tradycji. Stowarzyszenie wspiera różne lokalne inicjatywy temu służące.
- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Podjęcie przez Radę takiej
.

uchwały daje Radom Sołeckim możliwość skorzystania z funduszu sołeckiego.
- zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2012 rok;

.

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina na lata 2012-2015;

.

- ozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Sidzinie wniesionej przez pana Andrzeja Szklarczyka. Rada uznała skargę za niezasadną.
.

- uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy oraz Komisji na rok 2012;

- zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia ks. Jana Trzopińskiego w Sidzinie w Filię Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sidzinie wchodzącej
.

w skład Zespołu Szkół imienia Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie.

Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Gminy Bystra-Sidzina są publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bystra-Sidzina (BIP).
Ponadto na XV sesji w dniu 21 lutego br. ślubowanie złożył radny wybrany w wyborach uzupełniających przeprowadzonych dniu 5 lutego br.
.

pan Piotr Stramek. (bl)

Urząd Gminy, jednostki organizacyjne
Dofinansowania do unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
W bieżącym roku kontynuowana będzie partycypacja w kosztach związanych z unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest dla osób
fizycznych z terenu naszej Gminy. W ramach finansowania zadań związanych z gospodarką odpadami i realizacji celu publicznego – ochrona środowiska,
zwiększenie ilości odpadów niebezpiecznych kierowanych na składowiska odpadów z nieruchomości osób fizycznych ujętych w: Krajowym Planie usuwania
azbestu, Powiatowym i Gminnym Planie usuwania azbestu oraz Powiatowym i Gminnym Planie gospodarki odpadami w roku 2012, Powiat Suski zamierza
3
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przeznaczyć na ten cel łącznie (dla wszystkich gmin powiatu) kwotę 80 000 zł, natomiast Gmina Bystra - Sidzina

kwotę 8 000zł.

Partycypacja w kosztach unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest w obrębie nieruchomości odbywać się będzie następująco:
.

- 30% kosztów zadania pokrywa Gmina Bystra – Sidzina;
- 40% kosztów pokrywa Powiat Suski;

.

- 30% kosztów pokrywa właściciel.

.

Zachęcamy osoby zamierzające w bieżącym roku wymieniać pokrycie dachów (z eternitu na inne pokr ycie) do skorzystania z tej pomocy.
Formalności związane z dofinansowaniem (podpisanie umowy o dofinansowanie) załatwiane są w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej – Wydział
Środowiska ul. Kościelna 5b (tel. 33 8757935). (zc)

.

Gmina otrzymała promesę na usuwanie skutków powodzi
W dniu 13.03.2012r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zostały uroczyście wręczone przez Sekretarza Stanu MSWiA promesy na
.

usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2012r.
Gmina Bystra - Sidzina

otrzymała promesę na łączną kwotę 140 000 zł ze wskazaniem na odbudowę następujących odcinków dróg gminnych:

- K440251 Sidzinka Mała-Spytkowice w Sidzinie,

.

- K440297 Kurzyńcowa z Chorążakową w Sidzinie,

.

- K440239 Gizowa-Bykowa w Bystrej.

.

Do dnia 31.05.2012r. po przeprowadzeniu przetargu zostaną złożone w Urzędzie Wojewódzkim stosowne dokumenty, natomiast same roboty planowane .
są na czerwiec i lipiec br. (zc)

.

Ogłoszenia i inne
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIII/281/06 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 lipca 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej
.

oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 kwietnia 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bystra Sidzina, Bystra 373.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystra odbędzie się w dniu 12 kwietnia
.
.
Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach

2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina, Bystra 373, o godz. 11:00.

.

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, w siedzibie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina, Bystra 373, z podaniem nazwiska, imienia i adresu oraz
oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2012 r.

.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIII/282/06 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 27 lipca 2006 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategi
cznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 kwietnia 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bystra Sidzina, Bystra 373.

.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sidzina odbędzie się w dniu 12 kwietnia
2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina, Bystra 373, o godz. 11:30.

.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do projektu zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko, wykonanej w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, w siedzibie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina, Bystra 373, z podaniem nazwiska, imienia i adresu oraz
oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2012 r.

Punkt konsultacyjno - informacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz
sprawców przemocy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrej informuje, iż w ramach świadczenia pomocy, wsparcia i poradnictwa dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie oraz sprawców przemocy działa w siedzibie tego ośrodka punkt konsultacyjno - informacyjny czynny:
wtorek od 7.00 do 9.00
czwartek od 15.00 do 17.00
Poradnictwo oraz wsparcie udzielane jest również telefonicznie pod numerem telefonu: 18 26 81 576.
W ramach pracy punktu konsultacyjno - informacyjnego:
- udzielane jest poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne;
- informacja o miejscach pomocy w najbliższej okolicy;
- udzielana jest informacja ofiarom przemocy;
- w razie konieczności podejmowana jest interwencja. (kn)
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Program hipoterapii
GOPS w Bystrej informuje, że Klub Sportowy „Bór” w Toporzysku realizuje program finansowany przez PFRON, w ramach którego prowadzona jest
hipoterapia dla pacjentów cierpiących na określone schorzenia. Dokładne informacje dotyczące wskazań do terapii oraz wymaganych dokumentów można
uzyskać w siedzibie klubu: tel: 18 28 73 832

.

Zajęcia rozpoczynają się od kwietnia 2012r., czas trwania projektu 3 lata. (kn)

.

„Postaw na aktywność. Aktywna integracja mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina”,
GOPS w Bystrej informuje, że realizuje projekt POKL współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt: „Postaw na aktywność. Aktywna integracja
mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina”, którego głównym celem jest zwiększenie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego przez przygotowanie ich do wejścia i integracji
na rynku pracy. Do projektu zostało zakwalifikowane 13 osób. W ramach działań zmierzających do realizacji w/w celu w roku 2012r. będą realizowane
.

następujące zadania:
- spotkania z doradcą zawodowym;

.

- kursy zawodowe;

.

- trening kompetencji i umiejętności społecznych;

.

- spotkania z pedagogiem;

.

- a także działania zawarte w module zdrowotnym. (kn)

.

Wypłata świadczeń rodzinnych
Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych za pośrednictwem kasy Urzędu Gminy w Bystrej realizowana jest w dniach:

KWIECIEŃ 2012 - OD 26 DO 27
MAJ 2012 – OD 30 DO 31
CZERWIEC 2012 – OD 28 DO 29

PAŹDZIERNIK 2012– OD 30 DO 31

LIPIEC 2012– OD 30 DO 31
SIERPIEŃ 2012– OD 30 DO 31
WRZESIEŃ 2012– OD 27 DO 28

Przedszkole – dobry start dla twojego dziecka
Przedszkola Publiczne w Bystrej i Sidzinie czekają na dzieci !!!









Nasze przedszkola posiadają wspaniałe i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju Twojego dziecka,
Godziny pracy dostosują do waszych potrzeb,
Pracują najnowszymi metodami i wykorzystują atrakcyjne środki dydaktyczne,
Rozwijają i pogłębiają chęci dziecka do mówienia, czytania i pisania,
Prowadzą gry i zabawy integrujące i wyzwalające aktywność dziecka,
Zapraszają ciekawych gości,
Zapewniają fachową opiekę pedagogiczną,
Realizują Programy Unijne.

Najważniejsze dla nas jest, aby przedszkolak był: zdrowy, szczęśliwy, bezpieczny, wrażliwy i kochający, myślący i twórczy,
otwarty i pewny siebie.

PRZEDSZKOLE

PUBLICZNE W

BYSTREJ

34-235 Bystra 401
tel. 18-26-81-014
Od 25 marca do 20 kwietnia 2012 r. Przedszkole w Bystrej
prowadzi zapisy dzieci na nowy rok szkolny 2012/2013.
Zainteresowani Rodzice proszeni są o zgłoszenie się do
przedszkola w celu dokonania zapisu.
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PRZEDSZKOLE

PUBLICZNE W

SIDZINIE

34-236 Sidzina 362
tel. 18-26-73-189

Zapisy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat na rok szkolny
2012/2013 trwają od 19 marca do 20 kwietnia 2012 r.
Karty zgłoszeń należy pobrać w kancelarii przedszkola,
która jest czynna codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00.
Opłata za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolach ponad podstawę programową wynosi 1,50 zł.

.

Dla dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 edukacja przedszkolna jest obowiązkowa. (mj)

Ogłoszenie o zebraniach wiejskich

Informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2012 r. planuje się odbycie zebrań wiejskich w sołectwach w Bystrej i Sidzinie. Tematyka zebrań wiejskich: konsultacje
z mieszkańcami na temat projektów statutów sołectw, informacja o wykonanych zadaniach gospodarczych w 2011 r.

i wydatkowanych na nie środkach

finansowych oraz planowane zadania do realizacji w 2012 r. przyjęte w budżecie gminy z wyjątkiem zadań gospodarczych. Dodatkowym tematem
w sołectwie Sidzina będzie temat regulacji stanu prawnego spółek leśnych oraz próba wybrania kilku ról do przeprowadzenia kompleksowej modernizacji
geodezyjnej. (mg)

.

Z życia szkół- eliminacje gminne w Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Tradycyjnie Zespół Szkół w Sidzinie był gospodarzem gminnych eliminacji
„Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”, które odbyły się 6 marca 2012 r.
Organizatorem imprezy była Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej.
Konkurs od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, stąd też udział
reprezentacji wszystkich Szkół z terenu Gminy Bystra-Sidzina. Uczestnicy
dzielnie zmagali się testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną, musieli wykazać
się też umiejętnością udzielania pierwszej pomocy oraz sprawnie pokonać trasę
rowerową. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Sidziny nie mieli sobie równych
i właśnie oni zgarnęli zwycięstwa w obu kategoriach, drugie miejsce w kategorii
Szkoły Podstawowe zajęła Szkoła Podstawowa z Bystrej, miejsce trzecie Szkoła
Podstawowa nr 2 w Sidzinie. Drugie miejsce w kategorii Gimnazjum zajęło
Gimnazjum z Bystrej.

.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy
Bystra-Sidzina a zwycięskie drużyny- przywilej reprezentowania gminy w Turnieju Powiatowym, który odbędzie się 19 kwietnia 2012 r. w Tarnawie. (mj)
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Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 23 marca 2012 r. w sali OSP w Bystrej odbyły się Eliminacje Gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA
POŻAROM”. W eliminacjach wzięło udział 11 uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu gminy.

.

W kategorii: szkoły podstawowe do etapu eliminacji powiatowych
zakwalifikował się Jakub Hyciek z Sidziny, a w kategorii: gimnazjumRabski Andrzej z Bystrej.

.

Wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe upominki a zwycięzcy nagrody
.

rzeczowe.

Nagrody ufundowane zostały przez: Prezesa Oddziału Gminnego Związku
OSP RP, Urząd Gminy Bystra-Sidzina oraz GOKPTiS Bystra-Sidzina.

.

Sidzina na starych fotografiach
Szanowni mieszkańcy, w związku z przypadającym w 2013 r. jubileuszem
450-lecia lokacji Sidziny, Gmina Bystra-Sidzina zamierza wydać okolicznościowy
album prezentujący archiwalne fotografie Sidziny- album prezentujący „Sidzinę
kiedyś”. Druk albumy będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
(programu Leader). Wszystkie osoby, które zechciałyby współtworzyć ten album
i użyczyć swoich archiwalnych fotografii związanych z Sidziną, na czas
wykonania obróbki cyfrowej,prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Bystra-Sidzina
– pokój nr 1, tel. 18 26 81 220 wew. 115, e-mail: promocja@bystra-sidzina.pl.

Informator dla mieszkańców- dane kontaktowe do Urzędu Gminy i gminnych
jednostek organizacyjnych
Urząd Gminy Bystra-Sidzina
tel. cent. 18 26 81 220/221/222 / fax 18 26 81 291
urzad_gminy@bystra-sidzina.pl, gmina@bystra-sidzina.pl
www.bystra-sidzina.pl
Godziny pracy: Poniedziałek- piątek: od 7:00 do 15:00
Kasa czynna w godz. od 7.00-14.30, w ostatni roboczy dzień miesiąca: od 7.00 do 13.00
Tel. 18 26 81 220/221/222 wew. 123
Sekretariat
Stanowisko pracy ds. ogólno-organizacyjnych
Zofia Drobna
tel. 18 2681220/221/222 wew. 111
urzad_gminy@bystra-sidzina.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków od osób fizycznych
Dominika Jończyk
tel. 18 2681220/221/222 wew. 119
d.jonczyk@bystra-sidzina.pl

Sekretarz Gminy, Stanowisko pracy ds. pracowniczych
Maria Galicka
tel. 18 2681220/221/222 wew. 113
m.galicka@bystra-sidzina.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków od osób prawnych
Barbara Skoczyńska
tel. 18 2681220/221/222 wew. 120
b.skoczynska@bystra-sidzina.pl

Stanowisko pracy ds. obsługi rady gminy i promocji gminy
Barbara Lasek
tel. 18 2681220/221/222 wew. 115
biurorady@bystra-sidzina.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Katarzyna Barańska – Hopciaś
tel. 18 2681220/221/222 wew. 120
kbh@bystra-sidzina.pl

Kierownik Referatu Finansowego, Skarbnik Gminy
Katarzyna Klimala
tel. 18 2681220/221/222 wew. 117
k.klimala@bystra-sidzina.pl

Stanowiska ds. księgowości
Bożena Mirczak
tel. 18 2681220/221/222 wew. 119
b.mirczak@bystra-sidzina.pl
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.
Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki
I Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie
Dyrektor Kinga El Rhazouani
34-236 Sidzina 998
Tel. 18 26 99 001 , 500 139 508
www.gokptis.bystra-sidzina.net
e-mail goksidzina@op.pl
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 07.00 do 19.00

Barbara Augustyn
tel. 18 2681220/221/222 wew. 121
b.augustyn@bystra-sidzina.pl
Teresa Czarniak
tel. 18 2681220/221/222 wew. 123
t.czarniak@bystra-sidzina.pl
Stanowisko ds. płac
Grażyna Spyrka
tel. 18 2681220/221/222 wew. 121
g.spyrka@bystra-sidzina.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Bystrej
Kierownik: Grażyna Sutor
34 -235 Bystra 467
Tel. 18 26 81 095
e-mail: biblioteka_bystra@wp.pl
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek:9.30-16.30, wtorek,
czwartek: 8.30-15.30

Stanowisko ds. oświaty, kultury i ochrony zdrowia
Maria Jeziorska
tel. 18 2681220/221/222 wew. 118
m.jeziorska@bystra-sidzina.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie
Kierownik: Małgorzata Wiertelczyk
34-236 Sidzina 701
tel. 18 26 73 470
e-mail: bibliotekasidzina@op.pl
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00

Monika Lipka
tel. (18) 2681220/221/222 wew. 118
m.kulka@bystra-sidzina.pl
Stanowisko ds. obywatelskich
Agata Gaweł
tel. 18 2681220/221/222 wew. 116
a.gawel@bystra-sidzina.pl

Skansen w Sidzinie- Muzeum Kultury Ludowej

Zastępca Kierownika urzędu Stanu Cywilnego
Agnieszka Basiura
tel. 18 2681220/221/222 wew. 129
a.basiura@bystra-sidzina.pl
Stanowisko ds. budownictwa
Maria Jaromin
tel. 18 2681220/221/222 wew. 124
m.jaromin@bystra-sidzina.pl
Stanowisko ds. inwestycji, remontów i zamówień publicznych
Bożena Małek
tel. 18 2681220/221/222 wew. 124
b.malek@bystra-sidzina.pl
Stanowisko ds. działalności gospodarczej
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Anna Jeleńska
tel. 18 2681220/221/222 wew. 125
a.jelenska@bystra-sidzina.pl

www.skanse.bystra-sidzina.net
e-mail: skansensidzina@interia.pl
34-236 Sidzina
Tel kom. 501 597 208
godziny otwarcia skansenu od 1 kwietnia do 31 października:
wtorek 7-15
środa 7-17
czwartek 7-17
piątek 7-17
sobota 10-18
niedziela 10-18
Pozostałe miesiące na telefon: 501597208, 752866946
cena biletu ulgowego 4 zł.
cena biletu normalnego 6 zł.
Gminny Ośrodek Administracji Szkół i Przedszkoli
Tel. 18 26 81 860, 18 26 81 220 wew. 128
Kierownik: Bożena Galicka
e-mail: goa-bystra@bystra-sidzina.pl
Główny Księgowy: Jadwiga Tempka j.tempka@bystra-sidzina.pl
Inspektor ds. płac: Anna Czarny goa_bystra@onet.eu
Zespół Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie
34-236 Sidzina
Tel. 18 26 73 182
gimsidzina1@wp.pl
www.sidzina.edupage.org

Stanowisko ds. informatyki
Lipka Zbigniew
tel. 18 2681220/221/222 wew. 125
lipkazb@bystra-sidzina.pl
Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa
i drogownictwa
Zenon Całyniuk
tel. 18 2681220/221/222 wew. 122
z.calyniuk@bystra-sidzina.pl
Stanowisko ds. geodezji, obrony cywilnej i p.poż
Jan Jabcoń
tel. 18 2681220/221/222 wew. 122
j.jabcon@bystra-sidzina.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
34-235 Bystra 467
Siedziba ośrodka – budynek B Urzędu Gminy
Tel. 18 2681576, 18 2681 220 wew 126,127
e-mail – bystra-sidzina.gops@pro.onet.pl
www.gops-bystra.pl
Kierownik Ośrodka – Krystyna Nędza
Sprawy z zakresu pomocy społecznej prowadzą pracownicy
Pani Jadwiga Siepak - pracownik socjalny na rejon Bystrej,
Pani Beata Migas – pracownik socjalny rejon Sidziny,
Sprawy z zakresu świadczeń rodzinnych:
Pani Agnieszka Ferdynus – inspektor GOPS,
Sprawy z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
Pani Krystyna Nędza.

Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej
34-235 Bystra
Tel. 18 26 81 016
gimbys@poczta.onet.pl
www.zsbystra.edupage.org
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Trzopińskiego w Sidzinie
34-236 Sidzina
Tel. 18 26 73 191
matyasik@wp.pl
www.sp2sidzina.republika.pl
Przedszkole Publiczne w Sidzinie
34-236 Sidzina
Tel. 18 26 73 189
barbara.krupa@sidzina.pl
www.przedszkolesidzina.edupage.org
Przedszkole Publiczne Bystrej
34-235 Bystra
Tel. 18 26 81 014
pp.bystra@neostrada.pl
www.ppbystra.eprzedszkola.pl
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