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W numerze m.in.:
Informacje o planowanych
terminach wypłat świadczeń
rodzinnych
Od listopada 2013 rozpocznie
się nowy okres zasiłkowy
2013/2014. Podajemy terminy
wypłaty świadczeń rodzinnych
w tym okresie.
więcej na str. 3

Relacje z zawodów sportowo
- pożarniczych oraz ratownictwa technicznego i medycznego jednostek OSP
W miesiącu wrześniu odbywały
się powiatowe zawody jednostek
OSP w których brały udział również jednostki OSP z terenu Bystrej
i Sidziny. O wynikach naszych
drużyn w tych zawodach można
przeczytać na str. 8

Informacje o projektach realizowanych przez Gminę BystraSidzina dofinansowanych ze
środków UE
Informujemy o kolejnym
rozpoczętym przez Gminę BystraSidzina projekcie dofinansowanym
ze środków zewnętrznych z zakresu
wyrównywania szans edukacyjnych
oraz o zakończonym projekcie
w ramach którego zebrano
i wydano zbiór legend i opowiadań
z terenu Bystrej i Sidziny
więcej na str. 5 i 6

W dniu 14.10.2013r. obchodzono Dzień Edukacji Narodowej – święto
oświaty i szkolnictwa. W uroczystości zorganizowanej w sali obrad Urzędu
Gminy w Bystrej udział wzięli nauczyciele, pracownicy placówek oświatowych
oraz emeryci. Poza wymienionymi uczestniczyli również zaproszeni goście:
Wójt Aureliusz Kania, Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Drobny wraz
z Sekretarzem p. Marią Galicką, Wizytator Kuratorium Oświaty p. Zygmunt
Ormaniec, pracownicy referatu oświaty z Panią Inspektor Marią Jeziorską,
a także przedstawiciele Rady Rodziców.
Więcej na str. 6

Urząd Gminy Bystra - Sidzina informuje osoby, które złożyły ankiety
w sprawie chęci uczestnictwa i współfinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, że rozpoczynają się prace związane
z wykonaniem dokumentacji koniecznej do ogłoszenia postępowania
przetargowego na budowę ok. 200 sztuk oczyszczalni przydomowych.
W pierwszej kolejności wykonywane będą badania hydrogeologiczne na
poszczególnych działkach potwierdzające możliwość posadowienia
systemu rozsączenia każdej instalacji oczyszczalni. W następnej kolejności
zawierane będą umowy pomiędzy mieszkańcami a Gminą Bystra - Sidzina
odnośnie użyczenia gruntu, na którym zostanie posadowiona oczyszczalnia
oraz współfinansowania jej budowy.
UWAGA: Osoby, które złożyły deklaracje, a nie chcą uczestniczyć
w programie budowy przydomowych oczyszczalni proszone są o złożenie
pisemnej rezygnacji w możliwie jak najkrótszym terminie.

Informacja Wójta Gminy Bystra-Sidzina angielskiego dla dzieci;
o podjętych zarządzeniach w okresie od 01 września
5. Przydziału godzin zajęć rewalidacyjnych dla 5-ciu
2013 r. do 11 października 2013 r.
uczniów posiadających
orzeczenia z Poradni

1. Powołania Zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą
„Nauka mnie szuka!” realizowanego przez Gminę BystraSidzina w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
2. Upoważnienia p.o. Kierownika Referatu Oświaty do
podpisania umowy zlecenia z nauczycielem emerytowanym
sprawującym opiekę w czasie przewozu dzieci do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie
Podhalańskim;
3. Ustalenia szczegółowych zasad (polityki
rachunkowości) związanej z realizacją projektów
finansowanych lub dofinansowanych ze środków
europejskich oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
4. Upoważnienia Dyrektorów: Zespołu Szkół w Bystrej,
Zespołu Szkół w Sidzinie oraz Przedszkola Publicznego
w Sidzinie – do zaciągania zobowiązań finansowych
przekraczających rok budżetowy 2013 (5 zarządzeń).
Dyrektora Zespołu Szkół w Bystrej upoważniono do
zaciągania zobowiązań dotyczących dostawy opału na sezon
grzewczy 2013/2014 oraz na dostawę usług
telekomunikacyjnych na lata 2013/2015; dyrektora Zespołu
Szkół w Sidzinie na dostawę opału na sezon grzewczy
2013/2014 oraz z tytułu aneksu do umowy na dowożenie
uczniów do i z Zespołu Szkół w okresach szkolnych
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015; dyrektora Przedszkola
Publicznego w Sidzinie na dostawę opału na sezon grzewczy
2013/2014 oraz z tytułu umowy na prowadzenie w roku
szkolnym 2013/2014 zajęć dodatkowych z języka

Relacja z XXXV sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina

XXXV sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina odbyła się 10
października 2013 r. Rozpoczęła się o godz. 11.00. Obrady
sesji prowadził Pan Krzysztof Drobny -Przewodniczący Rady
Gminy Bystra-Sidzina. W trakcie sesji Rada zapoznała się
z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2013 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz
o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek
organizacyjnych Gminy Bystra-Sidzina za I półrocze 2013 r.
Zgodnie z przedłożoną informacją Wójta plan dochodów
budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok wynosi
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Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego (5 zarządzeń). Dla dwóch uczniów zajęcia
rewalidacyjne będą odbywały się przez 2 godziny
tygodniowo w okresie 3–letnim, a da trzech uczniów w roku
szkolnym 2013/2014;
6. Umorzenia zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów
komunalnych. Umorzono opłatę w kwocie 64,00 zł. oraz
odsetki w kwocie 8,26 zł.;
7. Wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 0050.150.2012
Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora
Skansenu – Muzeum Kultury Ludowej. Pełnienie
obowiązków Dyrektorowi przedłużono do 31.12.2013 r.;
8. Wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 0050.151.2012
Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora
Skansenu w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej.
Pełnomocnictwo p.o. Dyrektorowi
przedłużono do
31.12.2013 r.;
9. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie
zajęć dla uczestników projektu pod tytułem „ Nauka mnie
szuka!” realizowanego w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół
im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie oraz w Szkole
Podstawowej im. św. Jana Kantego w Bystrej w okresie od
1.08.2013 r. do 30.06.2015 r., finansowanego ze środków UE;
10. Zmian z budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 r.
(dwa zarządzenia);
11.Zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały
budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok oraz zmiany
planu finansowego Urzędu Gminy Bystra-Sidzina na 2013
rok - dwa zarządzenia. (M.G.)

20.167.952,71 zł i w stosunku do uchwalonego na dzień 1
stycznia 2013 r. w wysokości 19.481.747,31 zł został
zwiększony o kwotę 686.205,40 zł. W I półroczu 2013 roku
uzyskano wpływy w wysokości 10.895.434,95 zł, co stanowi
54,02% planu. Z kolei plan wydatków budżetu Gminy
Bystra-Sidzina na 2013 rok wynosi 20.993.805,62 zł
i w stosunku do uchwalonego na dzień 1 stycznia 2013 r.
w wysokości 18.704.974,32 zł został zwiększony o kwotę
2.288.831,30 zł. W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę
9.330.186,71 zł, co stanowi 44,44% planu.
Ponadto Rada Gminy zapoznała się z ofertą krytej
pływalni w Suchej Beskidzkiej przedstawioną przez jej
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dyrektora Pana Olgierda Kierskiego w zakresie prowadzenia
zajęć nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
Na sesji Rada rozpatrywała wniosek Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba w Suchej
Beskidzkiej w sprawie przyjęcia zmian statutu tego Związku.
Rada nie podejmowała uchwały w sprawie przyjęcia zmian
tego statutu z uwagi na to, że podjęto już uchwałę w sprawie
wystąpienia Gminy Bystra-Sidzina ze Związku Gmin
Dorzecza Górnej Skawy- Świnna Poręba, co ma nastąpić
z końcem bieżącego roku.
Radzie Gminy została również przedstawiona informacja
w sprawie oświadczeń majątkowych składanych przez
radnych, wójta i kierowników jednostek organizacyjnych.
W trakcie sesji zostały zgłoszone przez radnych
następujące wnioski:
• o odpowiednie kontrolowanie firmy odbierającej
odpady komunalne z terenu Gminy Bystra-Sidzina pod
kątem właściwej realizacji regulaminu gospodarki odpadami
komunalnymi obowiązującego na terenie Gminy.
• o przydział płyt na rolę Joneckową w Sidzinie.
• o wykonanie progu zwalniającego bądź ustawienie
znaku ograniczającego prędkość na drodze gminnej
prowadzącej do boiska sportowego w Bystrej.
• o przychylenie się do prośby Prezesa OSP w Sidzinie,

LISTOPAD 2013
GRUDZIEŃ 2013
STYCZEŃ 2014
LUTY 2014
MARZEC 2014
KWIECIEŃ 2014
MAJ 2014
CZERWIEC 2014
LIPIEC 2014
SIERPIEŃ 2014
WRZESIEŃ 2014
PAŹDZIERNIK 2014

który będzie występował do gminy o udzielenie pożyczki na
remont świetlicy OSP, który to remont jest objęty
dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Rada Gminy Bystra-Sidzina pozytywnie zaopiniowała
projekt umowy między Gminą Jordanów, Spółką Komunalną
Skawa – Jordanów Sp. z o.o. a Gminą Bystra-Sidzina
zapewniającej Gminie Bystra-Sidzina oraz jej mieszkańcom
odbiór wytworzonych na terenie Gminy Bystra-Sidzina
nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię zlokalizowaną
w miejscowości Osielec w zamian za sprzedaż przez Gminę
Bystra-Sidzina udziałów w spółce Skawa - Jordanów na rzecz
Gminy Jordanów.
Na XXXV sesji Rada Gminy podjęła uchwały w sprawach:
1) zmian w budżecie Gminy Bystra- Sidzina na 2013 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bystra-Sidzina na lata 2013-2016,
3) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bystrej.
Wszystkie uchwały podejmowane przez Radę Gminy
Bystra-Sidzina oraz protokoły sesji, po ich zatwierdzeniu są
publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Bystra-Sidzina. (B.L.)

w dniach od 28 do 29
w dniach od 23 do 24 lub 27-30
w dniach od 30 do 31
w dniach od 27 do 28
w dniach od 27 do 28
w dniach od 29 do 30
w dniach od 29 do 30
w dniach od 26 do 27
w dniach od 30 do 31
w dniach od 28 do 29
w dniach od 29 do 30
w dniach od 30 do 31

UWAGA!!!
W pierwszym dniu wypłaty każdego miesiąca KASA wypłaca zasiłki w godzinach od 10.00 do 14.30,
w kolejnych dniach od 7.00 do 14.30. (A.F)
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Urząd Gminy Bystra - Sidzina przypomina właścicielom i opiekunom psów o obowiązku zapewnienia
stałego i skutecznego dozoru nad tymi zwierzętami. Szczególnie prosi się o nie pozostawianie psów bez
dozoru oraz stworzenie warunków zapobiegających niekontrolowanemu wydostawaniu się psów poza
obręb nieruchomości. Nieruchomości pilnowane przez psy, szczególnie psy niebezpieczne winny być
oznakowane odpowiednimi tablicami oraz zabezpieczone przed zagrożeniem ataku psa na osoby
wchodzące na nieruchomość.
Przypominamy również o konieczności zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków
do życia, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt oraz Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra - Sidzina, każdy kto utrzymuje zwierzę domowe,
ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami
atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała,
odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi krótszej
niż 3 metry w sposób stały, dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub
cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.
Za ewentualne szkody wyrządzone przez psy (pogryzienia, kolizje z pojazdami, itp.) odpowiadają
właściciele tych psów, którzy również odpowiadają finansowo za ewentualne wyłapanie psów
i umieszczenie ich w schronisku.
Przypadki stwierdzenia bezpańskich, wałęsających się psów należy zgłaszać w Urzędzie
Gminy Bystra – Sidzina tel.18 26 81 220. (Z.C.)

15 listopada mija termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, leśnego
i rolnego.

Urząd Gminy Bystra – Sidzina - Referat Finansowy informuje iż, ostatnia rata podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego mija 15 listopada 2013 r.
w/w ratę można uiścić:
- w kasie tutejszego Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30
- u inkasenta
- przelewem bankowym na konto BS Jordanów 64 8799 0001 0000 0000 0462 0042
(K.B.H.)

RELACJA ZE SŁOWNO-MUZYCZNEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA AGRESJI
I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ P.T. „SZANUJ ŻYCIE”
7 października 2013 roku w Zespołach Szkół nr 1 w Sidzinie i nr 2 w Bystrej zaprezentowano uczniom klas
gimnazjalnych Program Pt. „SZANUJ ŻYCIE” o charakterze profilaktyki uzależnień. Zaprezentowano
szeroko pojętą profilaktykę, obejmującą nie tylko podniesienie poziomu wiedzy o zgubnych skutkach działania
substancji odurzających i psychotropowych, ale również propagujących zdrowy styl życia. Wzrost agresji
i tragiczny bilans wielu wypadków utraty zdrowia, życia a także przypadki zaginięć młodych ludzi, to kolejny
temat podjęty podczas prezentacji mającej formę gawędy okraszonej bluesami i balladami autorstwa Sławka
Pyrko, Dyrektora Regionalnego Stowarzyszenia Bluesowego. Program został zrealizowane na zlecenie Urzędu
Gminy Bystra – Sidzina. (A.J.)
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WYRÓWNUJEMY SZANSE EDUKACYJNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Projekt pn. „Nauka mnie szuka!”

Z przyjemnością informujemy, iż 30 sierpnia 2013 r. w Gminie Bystra-Sidzina rozpoczęła się realizacja projektu
pn. „Nauka mnie szuka!”. Projekt ruszył z opóźnieniem, gdyż znajdował się na liście projektów rezerwowych.
Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych). Beneficjentem projektu „Nauka mnie szuka!” jest Gmina Bystra-Sidzina. Z kolei grupą docelową
są uczniowie dwóch szkół podstawowych Gminy Bystra-Sidzina tj. Szkoły Podstawowej w Sidzinie i Szkoły
Podstawowej w Bystrej. Zakończenie realizacji tego projektu zaplanowano na 30 czerwca 2015 r.
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z Bystrej
i z Sidziny poprzez wdrożenie programu rozwojowego i realizację różnego rodzaju działań tj. zakup pracowni
językowych, zestawów interaktywnych i materiałów dydaktycznych, organizacja zajęć warsztatowych,
dydaktyczno–wyrównawczych, sportowych czy językowych. Działania te będą miały na celu podniesienie
wiedzy, umiejętności i aktywność uczniów, zapewnienie rozrywki w wolnym czasie oraz wzmocnienie wiary we
własne siły. W ramach projektu zostaną także zorganizowane jednodniowe wycieczki edukacyjne. Na 22 i 23
października 2013 r. zaplanowano wycieczkę do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie (zwiedzanie i udział
w lekcji muzealnej), Kopalni Soli w Wieliczce i seans filmowy w kinie. Z kolei na 26 października 2013 r.
zaplanowano wyjazd do Krakowa obejmujący zwiedzanie Muzeum Narodowego, Sukiennic oraz seans filmowy
w kinie.
Realizacja projektu „ Nauka mnie szuka!” jest szansą na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności szkół
podstawowych Gminy Bystra-Sidzina oraz na efektywniejszą pracę tych szkół. O postępach w realizacji projektu
będziemy informować na bieżąco w kolejnych numerach biuletynu. (D.J.)
Projekt: „ Nauka mnie szuka!”
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

We wrześniu br. zakończyła się realizacja projektu dofinansowanego ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 pn. „Zebranie legend
i podań Bystrej i Sidziny oraz wydanie
publikacji, jako sposób na zachowanie
i promocję lokalnego dziedzictwa
kulturowego
obszaru
około
babiogórskiego na przykładzie wsi Bystra
i Sidzina”. W ramach tego projektu, który
trwał od sierpnia 2012 r. zostały zebrane
i spisane legendy z terenu Bystrej i Sidziny
oraz przeprowadzono konkurs dla dzieci
i młodzieży szkolnej na lokalną legendę
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i opowiadanie. Wynikiem tych prac jest
wydana przez Gminę Bystra-Sidzina
publikacja pn. „Zbiór legend i opowiadań
z terenu Bystrej i Sidziny”. Opowiadania
zawarte w książce zostały spisane przez
Jadwigę Czarny i Tadeusza Uczniaka. Są
również wybrane opowieści spisane przez
uczniów z Bystrej i Sidziny, które zostały
zebrane w ramach przeprowadzonego
konkursu literackiego. Część z tych
opowiadań zostało spisanych gwarą.
Zostały one podzielone na pięć części.
W pierwszej są opowieści dotyczące
czasów najdawniejszych, kolejna część
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opisuje ciekawe i tajemnicze miejsca obydwu miejscowości. Trzecia część to
historie o zbójcach, handlarzach i ukrytych skarbach; czwarta o niezwykłych
zdarzeniach a ostatnia część, najbardziej baśniowa, to opowiadania o czarach,
czarownicach, smokach i innych fantastycznych stworach. Opowiadania są
opatrzone ciekawymi ilustracjami wykonanymi przez Marka Kijankę.
Miejscowości okołobabiogórskie posiadają bogaty zasób przekazywanych
ustnie z pokolenia na pokolenie legend i opowiadań. Również miejscowości
Bystra i Sidzina posiadają takie legendy. Są one związane z określonymi
miejscami lub wydarzeniami z przeszłości. Stanowią one istotną część
dziedzictwa kulturowego tego regionu. Książka prezentuje takie właśnie
legendy i opowiadania, mniej lub bardziej podyktowane fantazją ich autorów,
ale też czasem autentycznymi wydarzeniami. Część z nich to te, które były
opowiadane z dawien dawna, z pokolenia na pokolenie - dawne to już czasy
i nie zdarza się to zbyt często, gdy zbierano się w domach wieczorami
i opowiadano nadzwyczajne historie, jak to bywało kiedyś, o strachach
i duchach, które ponoć, zanim nastał sakrament bierzmowania, czaiły się
i straszyły w nocy na wędrowców wracających do domów czy o tajemniczych
miejscach, do których nie każdy miał odwagę się udać nawet w dzień… -te
legendy i opowiadania nadal są żywe. Stąd też zdarzają się też i w tej publikacji różne wersje danych historii a i też historie,
które powstały niedawno.
Są to opowiadania spisane przez dzieci i dorosłych, ale i przeznaczone są dla dzieci i dla dorosłych. Czasem bawiące,
innym razem wzruszające. Każdy, kto lubi takie opowieści powinien znaleźć tu coś
interesującego dla siebie.
Książka „Zbiór legend i opowiadań z terenu Bystre i Sidziny” jest dostępna do
wypożyczenia w gminnych i szkolnych bibliotekach oraz w ośrodku kultury i skansenie
w Sidzinie. (B.L.)

W czasie uroczystości z okazji Dnia Edukacji
Narodowej zorganiozwanych w Bystrej w dniu 14
października 2013 r. zostały wręczone nagrody Wójta
Gminy oraz
podano informacje o wyróżnieniu
nauczycieli: P. Barbara Krupa – Nagroda Kuratora
Oświaty, P. Mieczysław Matyasik - Srebrny Krzyż Zasługi,
P. Stanisława Kostka i P. Stanisłwa Mrózek- Medal Komisji
Edukacji Narodowej, P. Maria Działek- Medal Złoty za
Długoletnią Służbę, P. Ewa Kulka - Medal Brązowy za
Długoletnią Służbę, P. Małgorzata Rymarczyk - Medal
Srebrny za Długoletnią Służbę. Nagrody Wójta Gminy
Bystra-Sidzina otrzymali: Tomasz Hołowczak, Tomasz
Gwiżdż, Jadwiga Maj, Mieczysław Matyasik, Agnieszka
Kostka-Tempka, Sebastian Kwaśniewski, Bogumiła
Stokłosa, Józefa Starzak, Monika Matyasik, dyr. Maria
Drobna, dyr. Marzena Romaniak oraz dyr. Ewa Stokłosa.
Wójt i przedstawiciel Kuratorium złożyli
okolicznościowe życzenia dyrektorom i pracownikom
oświaty wręczając kwiaty.
Organizatorem spotkania było Przedszkole w Bystrej.
Z tej okazji przedszkolaki wraz z wychowawcami (P.
Sylwia Gałka i Alina Suchan) przygotowały krótki występ
artystyczny, w którym przypomniano postać św. Jana
Kantego - patrona nauczycieli.(M.D.)
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W dniu 14 września 2013r. odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP i MDP
powiatu suskiego na stadionie MKKS Babia Góra w Suchej Beskidzkiej.
Z naszej Gminy Bystra-Sidzina uczestniczyły jednostki :
1. OSP Bystra zajmując w Kat.A III miejsce,
2. OSP Sidzina zajmując w Kat.A II miejsce,
3. OSP Bystra wystawiła drużynę MDP dziewcząt, która zajęła II miejsce.
Zwycięzcy z rąk Komendanta KPPSP bryg. Piotra Harańczyka oraz Starosty Suskiego Pana Tadeusza Gancarza
otrzymali puchary, medale, dyplomy. (J.J.)

Fot. KP PSP Sucha Beskidzka

W dniu 28 września 2013r. w Stryszawie odbyły się II Powiatowe Zawodach w Ratownictwie Technicznym
i Medycznym jednostek OSP powiatu suskiego oraz PSP.
Z naszej Gminy Bystra-Sidzina uczestniczyła jednostka OSP Bystra zajmując II miejsce
Z rąk Komendanta KPPSP bryg. Piotra Harańczyka oraz Starosty Suskiego Pana Tadeusza Gancarza nagrodzeni
otrzymali medal, dyplom , certyfikat oraz nagrodę rzeczową.
Za najlepszego ratownika medycznego uznano dh. Tomasza Porszke z OSP Bystra, który w nagrodę otrzymał
pamiątkową statuetkę. (J.J.)
fot. OSP Bystra
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19. września Przedszkole Publiczne w Sidzinie
odwiedzili policjanci z KP Jordanów. Swoją
obecnością zaszczycił przedszkolaków Komendant
Komisariatu Policji w Jordanów pod insp. Dariusz
Drobny oraz dzielnicowy z terenu Sidziny st.sierż.
Marcin Stanaszek.

Celem spotkania policjantów z przedszkolakami było
omówienie zasad bezpiecznego poruszania się w drodze do
i z przedszkola. Przypomnienie dzieciom, w których
miejscach mogą przekraczać ulicę. Jak bezpiecznie
podróżować w samochodzie z rodzicami. Policjanci również
ostrzegli dzieci przed niebezpiecznymi nieznajomymi.
Poinformowali również przedszkolaków, że w razie potrzeby
mogą zawsze liczyć na pomoc ze strony policji pod
numerem alarmowym 997. Dzieci wykazały się przed swymi
gośćmi znajomością podstawowych znaków drogowych oraz
zasad bezpiecznego przechodzenia przez ulicę.
Po krótkich prelekcjach w każdej z sześciu grup
przedszkolnych policjanci przygotowali dla dzieci
niespodziankę. Zabawa polegała na składaniu odcisków
palców. Karteczki z własnymi odciskami dzieci zabrały do
domu oraz pieczątki super inspektora. Na zakończenie
spotkania dzieci zaśpiewały piosenkę o sygnałach ulicznych
a panowie policjanci zaprosili dzieci do radiowozu

Fot. Przedszkole Publ. Sidzina
policyjnego. Dzieci miały możliwość zobaczenia wyposażenia
pojazdu, usłyszeć sygnały dźwiękowe oraz świetlne.
Całe spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze
a dzieci przekonały się, że Policjanta nie należy się bać
i zawsze można prosić o pomoc. Komendantowi KP
Jordanów serdecznie dziękujemy za współpracę i pomoc
w edukacji na temat bezpiecznego poruszania się dziecka
jako uczestnika ruchu drogowego. Dziękują Dyrektor
i Nauczyciele przedszkola. (A.K.T)

We wrześniu 2013 r. Zespół Szkół w Bystrej zgłosił
się do akcji „ODBLASKOWA SZKOŁA"
organizowanego
m.in. przez Małopolską
Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Małopolską Policję oraz Małopolskie
Kuratorium Oświaty.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności
dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz
samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia
uczniów w elementy odblaskowe oraz zwrócenie uwagi
pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność
kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez
Fot. Zespół Szkół Bystra
dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie
wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu pieniężne, rzeczowe oraz certyfikaty.
drogowym.
ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU
Dla najbardziej aktywnych szkół i społeczności W KONKURSACH I INNYCH DZIAŁANIACH
lokalnych, realizujących ideę wyposażania uczniów PODEJMOWANYCH
W RAMACH AKCJI
w elementy odblaskowe przewidziane zostały nagrody

„ODBLASKOWA SZKOŁA". (S.K.)
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