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Niebawem uczniowie
rozpoczynają zimowy
wypoczynek. W  biuletynie
prezentujemy program zajęć
zorganizowany na czas ferii przez
ośrodek kultury.

Więcej na str. 12

W numerze m.in.:

Podsumowanie roku

W  biuletynie prezentujemy
wystąpienie Wójta Gminy Bystra
Sidzina podsumowujące podejmo
wane działania za 2015 rok oraz
zamierzenia na rok 2016.

Więcej na str. 2

Złote Gody par małżeńskich

20 grudnia br. w Bystrej odbyły
się uroczystości zorganizowane dla
par, które w  tym roku obchodziły
Jubileusz 50lecia zawarcia związku
małżeńskiego.

Więcej na str. 8

www.bystrasidzina.pl

Szczęśliwego Nowego 2016 Roku

Od 1 stycznia
2016 roku

Bystra
będzie oficjalnie

Bystrą Podhalańską
Szczegóły na str. 5
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Fot. T. Uczniak

W okresie od 26 listopada 2015 r. do 28 grudnia 2015 r.
wydano 23 zarządzenia, w  tym: 7 zarządzeń w  sprawie
zmian w budżecie Gminy BystraSidzina na 2015 r. oraz 10
zarządzeń w sprawie zmian w planie finansowym budżetu
Gminy BystraSidzina na 2015 rok. Pozostałe zarządzenia
wydano w sprawach:

1) Umorzenia zaległości z  tytułu opłat za odbiór
odpadów komunalnych.

2) Instrukcji Inwentaryzacyjnej w  Urzędzie Gminy
BystraSidzina.

3) Wprowadzenia identyfikatora dla pracowników
Urzędu Gminy BystraSidzina.

4) Umorzenia kwoty odszkodowania należnego Gminie
BystraSidzina za wywłaszczenie nieruchomości w związku

z  uzyskaniem pozwolenia na budowę muru oporowego
i  chodnika w  ciągu drogi powiatowej K1677 Zubrzyca
SidzinaBystraŁętownia od km 12+540,59 do km 12+744,98
w m. Sidzina. Umorzono kwotę 3.783,00 zł.

5) Powołania komisji do odbioru zadania pn. „Remont
drogi gminnej K440390 (działki nr  10770/49, 10770/51,
10772/8, 10772/38, 18160/1 ) Podleśna w  Sidzinie w  km
0+1450+580 oraz 0+1900+415 ( prawa odnoga)” w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych.

6) Powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia
spisu z  natury materiałów w  Urzędzie Gminy Bystra
Sidzina według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz
inwentaryzacji kasy Urzędu Gminy w  dniu 31.12.2015 r.
(M.G.)

Szanowni Państwo
Początek nowego roku to okazja do podsumowań roku

minionego. A  ponieważ 2015 rok jest pierwszym, w  którym
sprawowałem urząd Wójta naszej gminy, postanowiłem
przedstawić Państwu krótkie podsumowanie swojej pracy. Są to
wybrane zagadnienia, jakimi zajmowałem się w  minionym roku
poza oczywiście prowadzeniem bieżącej działalności gminy i  jej
jednostek.

Pierwszą niespodzianką po objęciu urzędu było dla mnie
unieważnienie 18 listopada 2014 r. czyli kilka dni przed
zakończeniem kadencji mojego poprzednika, przetargu na montaż
przydomowych oczyszczalni ścieków. W  konsekwencji
uniemożliwiło to realizację tego przedsięwzięcia w 2015 r. Zleciłem
wykonanie nowych projektów, zgodnych z obecnie obowiązującymi
przepisami. Na obecną chwilę przygotowywane są projekty oraz
odrębne zgłoszenia na budowę dla każdego z  201 lokalizacji
przydomowych oczyszczalni ścieków. Dokumentacja będzie gotowa
na koniec marca 2016 r. i będzie ją można wykorzystać do wniosku
o dofinasowanie, który będziemy składać w ramach naboru, jaki ma
w  II kwartale 2016 r. ogłosić Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego.

Początek roku to także kilka spraw, które udało się załatwić
z  korzyścią dla gminy. Zacząłem od prostej z  pozoru sprawy –
ubezpieczeń. Do tej pory gmina i  jednostki ubezpieczały się na
własną rękę, co powodowało nadmierne koszty. Po zebraniu
wszystkich polis ubezpieczeniowych i  przeprowadzeniu przetargu
okazało się, że ubezpieczenia dla tego samego zakresu są w  sumie
o  9 000 zł. niższe. Dzięki takiemu zabiegowi gmina w  sumie
ubezpiecza się o 1/3 taniej, nie zmniejszając zakresu ubezpieczenia.

Zastosowanie takiej samej procedury konsolidacyjnej
w  stosunku do zakupu energii elektrycznej przez gminę także się
sprawdziło. Średnia kwota, jaką gmina płaciła, wynosiła 32 gr, a

obecnie, po przeprowadzeniu przetargu, wynosi ona tylko 20 gr.za
1 kW/h, co daje w  skali dwóch lat oszczędność około 150 000 zł,
w  tym oszczędność na oświetleniu ulicznym 100 000 zł, którą
zamierzam przeznaczyć na dodatkowe lampy.

W  minionym roku
wnioskowaliśmy do Wojewody
Małopolskiego o  środki na remonty
dróg uszkodzonych podczas powodzi.
Otrzymaliśmy łącznie 147 739 zł na
remonty drogi w  Sidzinie u  Trzopa
i  Pod Lasem. Remonty zostały
wykonane na łącznej długości
2,16 km.

Z  kolei w  Bystrej została
wykonana nowa nawierzchnia
asfaltowa o długości 445m na drodze
Jaskółkowa Górna „Na Pańskie” (za
cmentarzem) za kwotę 89 096,50 zł
na którą otrzymaliśmy 40 000 zł
z  Funduszu Ochrony Gruntów Rol
nych.

W  2015 roku nadal prowadzone były prace przy wodociągu
w Bystrej. Wymienionych zostało ponad 600 mb. rur azbestowych
i  stalowych na rurociąg z  PCV wraz z  przyłączami do domów.
Prace wykonano za 27 000 zł., koszty obejmowały tylko zakup
materiałów i  usługę koparką, natomiast pozostałe prace wykonali
pracownicy gospodarczy gminy.

W  2015 r. na różne remonty dróg gminnych wydano łącznie
kwotę ponad 780 000 zł. Drogi asfaltowe wykonano na rolach
Kordel Górny w  Sidzinie i  na Szewcowej w  Bystrej.
Przeprowadzono szereg napraw dróg, udrożniono rowy, położono
płyty na drogach. Nie będę tu opisywał szczegółów, ponieważ jak co
roku zostaną one przedstawione w marcu na zebraniach wiejskich.
Zapraszam na zebrania.

W  2015 r. Gmina dofinansowała także fundusz sołecki
w  Bystrej w  kwocie 21 011,79 zł, z  którego wykonano miejsca
postojowe obok kościoła, a  w  Sidzinie w  kwocie 15 652,93 zł
w  ramach którego wykonano monitoring centrum wsi.
Przedsięwzięcia zostały wybrane do realizacji przez mieszkańców
podczas zebrań wiejskich w sołectwach.

Nasza gmina udzielała także dotacji. Otrzymały je m.in. nasze
Ochotnicze Straże Pożarne. W  związku z  tym, iż strop nad
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garażem OSP w Bystrej, zgodnie z ekspertyzą, groził zawaleniem
w  2014 r. OSP opracowała projekt przebudowy remizy, który
przewidywał wykonanie nowego stropu, a na poddaszu wykonanie
pomieszczeń dla orkiestry. W 2015 roku Strażacy pozyskali na ten
cel dotację w ramach „Małopolskich Remiz” w wysokości 39 500
zł, do której Radni Gminy dołożyli taką samą kwotę.
W  konsekwencji został wykonany remont, z  tym, że w  związku
z  wymianą stropu, gmina musiała na nowo wybudować ścianki
działowe pomieszczeń biurowych nad garażem. Prace zakończono
w październiku 2015 r.

Rada Gminy przyznała także dotację dla OSP w  Sidzinie
w  wysokości 30 000 zł. na dokończenie prac przy
dwustanowiskowym garażu.

Priorytetową inwestycją w  2015 roku w  Gminie było
dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w  Bystrej
Realizacja tej inwestycji ostatecznie zakończy dwuzmianową
naukę w  szkole, która jest szczególnie uciążliwa dla małych
uczniów. Szkoła jest nowoczesna i  bardzo kolorowa, będą się
w  niej uczyły dzieci z  klas IIII. Łączny koszt poniesiony na
dokończenie prac budowlanych w  2015 r. wyniósł 1 319 747,16
zł. Na początku 2016 r. będziemy wnioskować o dodatkowe środki
na wyposażenie sal lekcyjnych, aby od września dzieci zaprosić do
nowego budynku.

W 2015 roku spłaciliśmy 400 000 zł z 800 000 zł kredytu, jaki
został zaciągnięty w  2013 r. Pozostała część zostanie spłacona
w  2016 roku. Szczególną uwagę zwracam na to, że przez
rozsądną gospodarkę finansową, nie było potrzeby zaciągania
kolejnego kredytu na dokończenie rozbudowy szkoły, a taki kredyt
był planowany w  budżecie, który otrzymałem po objęciu

stanowiska do realizacji. Oczywiście kredyt czy pożyczka ma sens,
ale tylko na konkretną inwestycję, na którą jest szansa uzyskania
dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Jeśli chodzi o finanse gminy, to dodam jeszcze, że w minionym
roku podjąłem kroki, aby odzyskać podatek VAT z  Urzędu
Skarbowego. Niestety, obowiązujące przepisy podatkowe
ograniczają tę możliwość tylko do 5 lat wstecz, w związku z  tym
udało się odzyskać tylko 120 000 zł. Niestety, w  latach
poprzednich nikt w  Urzędzie Gminy w  takim zakresie
możliwościami zwrotu VATu się nie interesował.

W 2015 roku rozpoczęto także następujące prace projektowe:
 sali gimnastycznej przy szkole w Sidzinie,
 201 przydomowych oczyszczalni ścieków – w II kwartale na

podstawie projektu będzie składany wniosek o dofinansowanie,
 chodnika na Górnej Sidzinie o  długości około 600 mb. (od

mostu na roli Trzopowej do roli Kordel Górny, fragment od Draba
do roli Trzopowej nie ma jeszcze uregulowanych przez powiat
granic drogi, dlatego nie można rozpocząć projektów chodnika)

 remontu mostu w  ciągu dróg gminnych GizowaBykowa
–Traczykowa, na potoku Bystrzanka,

Zakończenie w/w projektów nastąpi w I połowie 2016 roku.

W budżecie gminy na 2016 rok są
już zabezpieczone środki nie tylko na
projekt, ale także na w/w remont
mostu w  Bystrej, który jest
w  fatalnym stanie technicznym.
Remont ten zakłada całkowitą jego
przebudowę: wymianę płyty
pomostu z  drewnianej na żelbetową,
wzmocnienie istniejących
przyczółków, przebudowę dojazdów,
wykonanie płyt przejściowych
i  montaż elementów wyposażenia.
Wymiary nowego mostu: długość
22,9 m, szerokość 5,3m.

Środki zabezpieczone są także na I  etap prac przy chodniku
w  Górnej Sidzinie, który przewiduje w  2016 roku zarurowanie
rowu w  ciągu chodnika, w  kolejnych latach będziemy kończyć
inwestycję.

Łączna kwota zabezpieczona na budowę chodnika (I  etap)
i remont mostu w 2016 r. to 830 000 zł.

W  obecnej perspektywie finansowej Unia Europejska, a  tym
samym Województwo Małopolskie, szczególny nacisk kładzie na
ochronę powietrza. W  związku z  tym dofinansowanie inwestycji,
przyczyniających się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza,
są traktowane priorytetowo. Przypomnę, że po wejściu do Unii
Europejskiej w  2004 roku, priorytetowo traktowana była
gospodarka ściekowa, można było stosunkowo łatwo w tym czasie
uzyskać dofinansowanie na kanalizację, sąsiednie gminy
wykorzystały tę szansę.

Obecnie duży nacisk  jak już wspomniałem  kładzie się na
poprawę stanu jakości powietrza. Szczegóły zostały zawarte
w  Uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego z  dnia 30
września 2013 r. w  sprawie „Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego”. Efektem realizacji tego Programu
do 2023 roku powinno być zmniejszenie wielkości emisji
zanieczyszczeń emitowanych do powietrza także w naszej gminie.
Dodam, że w/w  uchwała zobowiązuje nas do podjęcia działań
w  tym zakresie. Okoliczne gminy również realizują szereg
projektów proekologicznych. Działania podjęte w naszej Gminie:
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• W  2016 roku będzie realizowany projekt na wymianę 85
przestarzałych pieców na nowoczesne o  większej sprawności.
Będzie można otrzymać dotację do 50%.

• Ponadto do końca listopada 2015 roku z  terenu Bystrej
i Sidziny zgłosiło się 130 gospodarstw domowych, które z kolei chcą
uczestniczyć w programie montażu kolektorów słonecznych, ogniw
fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Dofinansowanie dla
uczestników wyniesie 60%.

• Nasza Gmina wraz z 37 gminami z Małopolski bierze udział
w  Projekcie LIFE, który finansowany jest ze środków
zewnętrznych. W  ramach projektu Gmina BystraSidzina
zatrudni  m.in. tzw. Ekodoradcę. Do jego zadań należała będzie
realizacja między innymi programu wymiany pieców
w  indywidualnych gospodarstwach domowych na kotły
ekologiczne. Ekodoradca będzie miał do dyspozycji kamerę
termowizyjną do oceny termicznej budynków, aby pomóc
mieszkańcom np. w  lokalizowaniu miejsc ucieczki ciepła.
Szczegółowe wymagania dla osób, które chciałyby zostać Ekodorad
cą, zostaną zamieszczone na stronie gminy w styczniu 2016 r.

• W  budynkach szkół został przeprowadzony audyt
energetyczny. Nasze szkoły to stare budynki, budowane w  latach
60. i  70. XX wieku. Przeprowadzony audyt pokazuje, że są one
bardzo energochłonne. Dlatego planuję docieplić ściany i stropy
tych budynków wraz z  wymianą źródeł ciepła, okien, drzwi, oraz
montaż ogniw fotowoltaicznych na dachach szkół. Taka głęboka
termomodernizacja ograniczy zużycie energii o 45%. Może nie jest
to najpilniejsza potrzeba w  gminie, ale teraz są na to pieniądze –
później już ich nie będzie i  uważam, że trzeba je wykorzystać.
Przestarzałe piece, kaloryfery, nieszczelne okna i  drzwi i  tak
wcześniej czy później trzeba będzie wymienić. Teraz możemy liczyć

na 60% zwrot poniesionych wydatków.

Ważnym wydarzeniem w  mijającym roku było uruchomienie
w  Bystrej Szkoły Muzycznej. W  szkole uczy się 70 uczniów.
Nauka odbywa się w dwóch cyklach, 4 i 6 letnim – w zależności od
wieku. Dzieci uczą się m.in. gry na instrumentach smyczkowych,
dętych, perkusyjnych. O poziomie i zaangażowaniu uczniów może
świadczyć to, że po kilku miesiącach nauki, tj. 18 grudnia 2015 r.,
odbył się ich pierwszy świąteczny koncert. W tym miejscu chcę do
dać, że nauka wymaga wytrwałości, bo zajęcia odbywają się nawet
cztery razy w tygodniu. Już na wiosnę odbędzie się kolejny nabór
do pierwszych klas szkoły muzycznej w Bystrej.

W  minionym roku zmniejszyłem zatrudnienie w  Urzędzie
Gminy o  2 osoby. Zmiany organizacyjne objęły także jednostki
kultury. W  związku z  tym, iż działalność prowadzona przez
Skansen w  Sidzinie i  Gminny Ośrodek Kultury jest podobna,
postanowiłem od 2016 r. powierzyć zarządzanie tymi placówkami
jednej osobie, tj. dyrektor GOKPTiS. To oczywiście nie koniec
zmian organizacyjnych w Gminie.

To tylko niewielka część spraw, jakimi się zajmowałem, a które
mogą być dla Państwa interesujące. Jeżeli jakiś temat nie został
przeze mnie poruszony lub wymaga szerszego wyjaśnienia,
zapraszam do Urzędu. Bieżące informacje na temat działalności
Urzędu Gminy znajdziecie Państwo na stronie internetowej
urzędu, portalu społecznościowym Facebook oraz w  Biuletynie
Gminnym i na zebraniach wiejskich.

Stanisław Tempka Wójt Gminy BystraSidzina

29 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego
w  Bystrej odbyła się XIII sesja Rady Gminy Bystra –
Sidzina. Na ostatniej w  tym roku sesji Rada Gminy przyjęła
budżet Gminy na 2016 rok. Dochody budżetu na 2016 r.
zostały zaplanowane w wysokości 21.140.088,92 zł, a wydatki
na kwotę: 20.840.088,92 zł. Przyjęto również Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy BystraSidzina na lata 20162021.

Rada rozpatrzyła projekty uchwał w sprawach:
1) ustalenia stawek opłaty targowej  stawki opłaty

targowej pozostały na dotychczasowym poziomie, zmieniły
się jedynie przepisy stanowiące podstawę prawną do
podejmowania tej uchwały,

2) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – uchwała
dotyczy zamiany działki w Bystrej z osobą fizyczną, która to
zamiana ureguluje stan faktyczny aktualnego użytkowania
drogi gminnej przez mieszkańców,

3) przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego
mieszczącego się w  budynku hali magazynowej w  Sidzinie
wraz z placem położonym na działce nr ewid. 18469/1 w Si
dzinie,

4) zmian w budżecie Gminy BystraSidzina na 2015 rok.

Na sesji został przedstawiony wniosek o  udzielenia
dofinansowania dla ZOZ w  Suchej Beskidzkiej na remont
szpitalika w  Jordanowie. Wniosek został pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję Rady Gminy pod warunkiem
dalszego zapewnienia w  tym miejscu opieki ambulatoryjnej
i dyżuru lekarza po godz. 18.00 i w dni wolne od pracy.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i  Finansów
pozytywnie zaopiniowała umorzenie Powiatowi Suskiemu

odszkodowania należnego Gminie BystraSidzina
w  wysokości 3 783,00 zł za wywłaszczenie nieruchomości
w  związku z  uzyskaniem pozwolenia na budowę muru
oporowego i  chodnika w  ciągu drogi powiatowej K1677
ZubrzycaSidzinaBystraŁętownia w Sidzinie.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji i  Finansów
nie przychyliła się do propozycji udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Suskiego w  wys. 15 010,00 zł za
wypłacone odszkodowanie za zajęcie kolejnej działki
w Sidzinie pod tę samą inwestycję.

Na zakończenie sesji odbyło się tradycyjne spotkanie
opłatkowe – w  tym roku zostało ono zorganizowane przez
Zespół Szkół w  Bystrej. Podczas spotkania uczniowie
Zespołu Szkół z Bystrej zaprezentowali jasełka. Przybyli rów
nież kolędnicy z Sidziny z  turoniem.
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Urząd Gminy Bystra  Sidzina informuje osoby, które złożyły ankiety w sprawie chęci uczestnictwa w programie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

że trwają obecnie prace związane z wykonaniem dokumentacji koniecznej do zgłoszenia budowy oczyszczalni
w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej oraz złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dokumentacja wykonywana jest przez firmę EKOCERTUS Rafał Piotrowski z Kielc, a projektanci dokonując wizji
lokalnych w  terenie uzgadniają osobiście na miejscu szczegóły techniczne i  lokalizację oczyszczalni z  każdym
wnioskodawcą. Na etapie zgłaszania budowy jednym z wymaganych dokumentów będzie umowa użyczenia gruntu –
działki, na której zostanie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków oraz deklaracja wkładu własnego w wysokości 2000,00 zł.

Wzory umów dostępne są w  Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina pok. Nr 2 (tel. 182681220 wew. 131), gdzie można
również uzyskać dodatkowe informacje w temacie stanu zaawansowania prac projektowych. (Z.C.)

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie
ustawy o  samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) wprowadzono zmiany do
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku
rolnym i ustawy o podatku leśnym, które wchodzą w życie
z dniem 01.01.2016 r.

ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

1. Usunięto pojęcie "względy techniczne".
W  obowiązującym stanie prawnym grunty, budynki

i  budowle znajdujące się w  posiadaniu podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą, które nie są i  nie
mogą być wykorzystywane do prowadzenia tej działalności
gospodarczej ze względów technicznych, opodatkowuje się
niższą stawką podatku od nieruchomości. Ponieważ pojęcie
"względy techniczne" nie zostało zdefiniowane w  ustawie,
na tle stosowania tego przepisu dochodziło do licznych
sporów, efektem których jest bogate orzecznictwo,
nierozwiewające jednak wszystkich wątpliwości. W związku
z tym ustawodawca dokonał zmiany przepisu w art. 1a ust.
1 pkt 3 oraz dodał ust. 2a w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych ustalając, że do gruntów, budynków i  budowli
związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej nie
zalicza się: budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu
do których została wydana decyzja ostateczna organu
nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy
z  dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z  2013 r.
poz. 1409 z  późn. zm.), lub decyzja ostateczna organu
nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono
budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

Zatem niższą stawką opodatkowane będą teraz budynki,
budowle lub ich części, w  stosunku do których właściwy
organ nadzoru budowlanego lub górniczego wyda decyzję
nakazującą, właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego
obiektu i  uporządkowanie terenu oraz określającą terminy
przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

2. Współwłasność garaży wielostanowiskowych
i lokali.

Zasadą jest, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany
stanowi współwłasność lub znajduje się w  posiadaniu

dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny
przedmiot opodatkowania, a  obowiązek podatkowy od
nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na
wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach (art. 3 ust. 4
ustawy o  podatkach i  opłatach lokalnych). W  praktyce
stosowanie zasad odpowiedzialności solidarnej w  każdym
przypadku powoduje wiele konfliktów między podatnikami
a  organami podatkowymi, gdyż podatnicy nie akceptują
zasady odpowiedzialności solidarnej. Sytuacją, która budzi
najwięcej kontrowersji, jest stosowanie zasady
odpowiedzialności solidarnej w przypadku wyodrębnionych
prawnie garaży wielostanowiskowych w  budownictwie
wielomieszkaniowym. Ustawodowaca dokonał zmiany
w art. 3 dodając ust. 4a ustawy o podatkach i opłatach lokal
nych, na podstawie którego wyłączono zasadę
odpowiedzialności solidarnej współwłaścicieli w  częściach
ułamkowych garaży wielostanowiskowych w  budynkach
mieszkalnych. W  takiej sytuacji obowiązek podatkowy
ciążyć będzie na współwłaścicielach w  zakresie
odpowiadającym ich udziałowi w  prawie własności
budynku i gruntu.

Ponadto art.  3 ust. 5 ustawy o  podatkach i  opłatach
lokalnych otrzymał brzmienie: „Jeżeli wyodrębniono
własność lokali, obowiązek podatkowy w  zakresie podatku
od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku
stanowiących nieruchomość wspólną w  rozumieniu art.  3
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (...) ciąży
na właścicielach w  zakresie odpowiadającym ich udziałowi
w nieruchomości wspólnej."

3. Ograniczenie zwolnień podatkowych.
a) Dokonano zmiany art.  7 ust. 1 pkt. 5 ustawy

o  podatkach i  opłatach lokalnych, na podstawie którego
zwolnione będą od podatku od nieruchomości „grunty,
budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby
prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności
wśród dzieci i  młodzieży w  zakresie oświaty, wychowania,
nauki i  techniki, kultury fizycznej i  sportu, z  wyjątkiem
wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska
i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży".

b) Ograniczono zakres zwolnień od podatku gruntów

Bystra Podhalańska
Informujemy mieszkańców miejscowości Bystra oraz wszystkich zainteresowanych, że zgodnie z  decyzją

Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, że dniem 1 stycznia 2016 r. dokonano:
1. Ustalenia urzędowej zmiany nazwy miejscowości Bystra na Bystra Podhalańska.
2. Zmianę nazwy siedziby władz Gminy BystraSidzina Bystra na Bystra Podhalańska.
W  związku z  tymi zmianami celowym będzie stosowanie nowej nazwy miejscowości oraz adresu

w przesyłanej korespondencji przy załatwianiu spraw.
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położonych w  parkach narodowych lub rezerwatach
przyrody oraz gruntów Skarbu Państwa pod wodami
powierzchniowymi poprzez dokonanie zmian w art. 7 ust. 1
pkt 8 i 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Nowa stawka podatku od nieruchomości .
Zgodnie z  art.  37 ustawy z  dnia 23 lipca 2015 r.

o  rewitalizacji, z  dniem 1 stycznia 2016 r., zostanie
wprowadzona zmiana w  ustawie o  podatkach i  opłatach
lokalnych polegająca na dodaniu nowej stawki w podatku od
nieruchomości. Stawka (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. d) ma dotyczyć
gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji,
o  którym mowa w  ustawie z  dnia 23 lipca 2015 r.
o  rewitalizacji i  położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o  przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w  życie tego planu w  odniesieniu do tych gruntów
upłynął okres 4 lat, a w  tym czasie nie zakończono budowy
zgodnie z  przepisami prawa budowlanego. Maksymalna
stawka dla tych gruntów wynosi 3 zł od 1 m2 powierzchni.
W  naszej Gminie, zgodnie z  podjętą przez Radę w  dniu 26
listopada 2015 r. uchwałą podatkową stawka ta będzie
wynosić 2 zł od 1 m2 powierzchni.

ZMIANY W PODATKU ROLNYM I LEŚNYM:
1. Wprowadzono zmiany zasad przeliczania na  ha

przeliczeniowe użytków rolnych– art.  4 ust. 1 pkt 2 ustawy
o  podatku rolnym. Zgodnie ze zmianami grunty pod
stawami zarybionymi, grunty pod stawami niezarybionymi,
grunty zadrzewione i  zakrzewione na użytkach rolnych,
rowy oraz grunty rolne zabudowane, bez względu na
zaliczenie do okręgu podatkowego, przeliczane będą na
hektary przeliczeniowe, według schematu:

• 1  ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem,
trocią, głowacicą, palią i pstrągiem = 1 ha przeliczeniowy

• 1  ha gruntów rolnych zabudowanych = 1  ha
przeliczeniowy

• 1  ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi

gatunkami ryb i  pod stawami niezarybionymi = 0,20  ha
przeliczeniowego

• 1  ha gruntów zadrzewionych i  zakrzewionych na
użytkach rolnych = 0,20 ha przeliczeniowego

• 1 ha rowów = 0,20 ha przeliczeniowego.
2. Ograniczono zakres zwolnień w podatku rolnym:
• uczelnie oddające grunty zwolnione od podatku

w  posiadanie innym podmiotom niż uczelnie tracą
zwolnienie  art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku rolnym,

• w związku z brakiem obowiązkowej służby wojskowej
zniesiono ulgę w  podatku rolnym dla żołnierzy
odbywających zasadniczą służbę wojskową  uchylono
art. 13a ustawy o podatku rolnym.

3. Zniesiono preferencyjną stawkę podatku leśnego (50%)
dla lasów ochronnych zmiana art. 4 pkt 3 ustawy o podatku
leśnym.

4. Wprowadzono nowe pojęcie łącznego zobowiązania
pieniężnego  dodano art. 6a w ustawie o podatku leśnym.

ZMIANY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI
PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO
I LEŚNEGO:

Ustawodawca wprowadził z dniem 1 stycznia 2016 roku
następujące zmiany w płatności podatków:

1. Jeżeli kwota podatków: od nieruchomości, rolnego,
leśnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny
jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

2. Nie doręcza się decyzji i  nie pobiera się podatku
w  przypadkach, gdy kwota zobowiązania podatkowego jest
niższa od kosztów przesyłki poleconej (obecnie koszty te
wynoszą 6,10 zł).

Ponadto nowelizacja ustawy wprowadza inne zmiany,
które doprecyzowują i  uaktualniają nazewnictwo oraz
niektóre definicje, a  także wskazują aktualne nazwy ustaw
w przypadku odesłań.

Powyższe zmiany spowodowały konieczność
dostosowania wzorów deklaracji i  informacji podatkowych
obowiązujących na terenie Gminy BystraSidzina. (D.J.)

PODATEK ROLNY

20 października 2015 r. Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok
podatkowy 2016. Cena ta wynosi 53,75 zł za 1 dt i  jest
podstawą do ustalania podatku rolnego na 2016 r. Zgodnie
z art.  6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym, podatek rolny wynosi: a) od 1 ha przeliczeniowego
gruntów w  gospodarstwach rolnych – równowartość
pieniężną 2,5 q żyta; b) od 1  ha pozostałych gruntów –
równowartość pieniężna 5 q żyta.

• Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych
w  2016 roku wyniesie 134,375 zł od  ha przeliczeniowego
gruntu rolnego (stawka w 2015 r. wynosiła 153,42 zł ).

• Z  kolei stawka podatku rolnego dla gruntów rolnych
nie stanowiących gospodarstw rolnych  t.j. o  powierzchni
mniejszej niż 1  ha w  2016 roku wyniesie 268,75 zł od 1  ha
fizycznego (stawka w 2015 r. wynosiła 306,85 zł ).

PODATEK LEŚNY

Zgodnie z  komunikatem Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dn. 20 października 2015 roku średnia cena
sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2015
roku wyniosła 191,77zł za 1 m3. Oznacza to, że w 2016 roku
wzrośnie stawka podatku leśnego z  obowiązującej obecnie
kwoty 41,55 zł za 1 ha fizyczny lasu do 42,1894 zł.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi
powierzchnia lasu, wyrażona w  hektarach fizycznych,
wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny
od 1  ha za dany rok podatkowy wynosi równowartość
pieniężną 0,220 m3 drewna obliczaną według średniej ceny
sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok
podatkowy. Dla lasów wchodzących w  skład rezerwatów
przyrody i  parków narodowych stawka podatku ulega
obniżeniu o  50 proc. Z  kolei z  podatku leśnego zwolnione
są m.in.: a) lasy z drzewostanem do 40 lat, b) lasy wpisane
indywidualnie do rejestru zabytków, c) użytki ekologiczne.
(D.J.)



strona 7Biuletyn Samorządowy Gminy BystraSidzina nr 12, grudzień 2015

W styczniu 2016 r. czeka nas niewielka podwyżka stawek podatku od nieruchomości. Z kolei stawki podatku
od środków transportowych w 2016 r. nie ulegną zmianie.

Rada Gminy Bystra – Sidzina dnia 26 listopada 2015 r. uchwaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz od
środków transportowych na 2016 r. Przyszłoroczne podatki ustalono m.in. w oparciu o maksymalne stawki określone przez
Ministra Finansów oraz z  uwzględnieniem istotnych zmian w  ustawie z  dnia 12 stycznia 1991 r. o  podatkach i  opłatach
lokalnych. Dotychczas obowiązujące w  naszej Gminie stawki były zdecydowanie niższe niż ustalone stawki maksymalne.
Proponowane na 2016 r. stawki podatku od nieruchomości są niższe średnio o ok. 36% od stawek maksymalnych ustalonych
przez Ministra Finansów na ten rok, zaś wyższe o ok. 2% w stosunku do stawek obowiązujących w Gminie w 2014 i 2015 roku.
Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2016 r. przedstawia się następująco:

Dofinansowanych ze środków Instytutu Książki

Gminne Biblioteki Publiczne z Bystrej i Sidziny znalazły się w gronie finalistów programu „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez
wyposażenie ich w  nowoczesny sprzęt, umożliwiający użytkownikom bibliotek korzystanie z  Internetu,
a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich online. Fundusze, jakie biblioteki otrzymały
z  Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, przeznaczyły na zakup komputerów wraz
z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, drukarki oraz czytnik kodów kreskowych – niezbędny
do wdrożenia systemu bibliotecznego. Dzięki zakupowi komputerów użytkownicy oraz czytelnicy będą
mogli korzystać z  komputerów podłączonych do Internetu, wyszukiwać informacji na stronach WWW,
będą mogli wysyłać i odbierać pocztę, uczestniczyć w dyskusjach na tzw. forach, rozmawiać wykorzystując

komunikatory. Natomiast bibliotekarze będą tworzyć katalogi online, wykorzystywać komputer do przeglądania
i  zamawiania książek na stronach wydawnictw, jak również przeglądania stron poświęconych bibliotekarstwu oraz do
bieżącej informacji. Dzięki temu w  2016 r. nasi użytkownicy będą mogli sprawdzić zasób księgozbioru, dostępność
książek nie wychodząc z domu. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania podniesie jakość świadczonych usług, usprawni
pracę i przekaz informacji o księgozbiorze.

Sprzęt komputerowy zakupiono dzięki dofinansowaniu z  programu dotacyjnego Instytutu Książki "Kraszewski.
Komputery dla bibliotek", w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2015. (M.W., G.S.)
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W  niezwykle uroczystej oprawie 7 par z  terenu gminy
BystraSidzina obchodziło jubileusz 50lecia pożycia
małżeńskiego w  niedzielne popołudnie 20 grudnia 2015 r.
w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej.

Prezydenckimi medalami „za długoletnie pożycie
małżeńskie „ zostali w tym roku odznaczeni:

Czesława i Stanisław Brzana
Teresa i Henryk Nowak
Krystyna i Stanisław Ryś
Janina i Jan Sroka
Zdzisława i Tadeusz Wojdyło
Helena i Stanisław Zaręba
Ludwina i Władysław Zadora

W  tym wyjątkowym wydarzeniu Jubilatom towarzyszyli
znamienici goście na czele z  Wójtem Gminy BystraSidzina
Stanisławem Tempką i  Przewodniczącym Rady Gminy
BystraSidzina Janem Motorem. Gościem honorowym, który
zaszczycił swą obecnością naszych Jubilatów, był Ks.
Kanonik Adam Byrski, Proboszcz Parafii w Bystrej.

Świętowanie Złotych Godów rozpoczęło się uroczystą
mszą świętą w  Kościele Parafialnym p.w. Św. Marcina
w Bystrej, odprawioną przez Ks. Kanonika Adama Byrskiego,
Proboszcza Parafii w Bystrej. Podczas tej mszy małżonkowie
odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Był to dla Jubilatów
moment szczególnie wzruszający.

Druga część uroczystości odbyła się w  remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Bystrej. Jubilatów oraz
towarzyszących im członków rodzin, słowami
przepełnionymi ciepłem przywitał Wójt Gminy Bystra
Sidzina Stanisław Tempka. Pan Wójt swą wypowiedzią
skierowaną do Jubilatów podkreślił, że Złote Gody to
wspaniały jubileusz obchodzony w  polskiej tradycji
szczególnie uroczyście. Za sprawą tego jubileuszu „…
patrzymy na Was

z podziwem i chylimy przed Wami z szacunkiem i pokorą
głowy”. Pan Wójt złożył Jubilatom gratulacje za chlubne
przeżycie tak pięknej i  długiej drogi życia oraz za tak duży
wkład pracy i  serdecznych uczuć w  dobre wychowanie
dzieci, „.. za Waszą ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia,
łzy, radości, słowa otuchy…”. Życzył długich i  pogodnych
lat życia w  najlepszym zdrowiu, pogody ducha oraz
życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat.

Złote Gody to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione
lata, dokonania podsumowań i  wzbudzenia refleksji nad
zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi
podkreśliła swą wypowiedzią Pani Agnieszka Basiura Zca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w  BystrejSidzinie.
Przytoczyła słowa K.I. Gałczyńskiego „ nie wystarczy

pokochać, trzeba
jeszcze umieć wziąć tę
miłość w  ręce
i przenieść ją przez całe
życie”.

Słowami skierowanymi
do Jubilatów wyraziła
ogromny szacunek
i  podziw nad trudem
życia „Drogich
Jubilatów” , które nie
zawsze było poezją,
często tylko prozą.
Porównała życie do
kobierca „.. który dzień
po dniu, najczęściej
z  szarych nitek, a  złote
pojawiają się tylko cza
sami. (…) Myślę, że
dzień dzisiejszy
pozostawi na kobiercu
Waszego wspólnego
życia złoty ślad…”.

W  dowód uznania
i  potwierdzenia ze

strony Państwa prawdy o  wzorze małżeństwa dla innych,
a równocześnie wyrazem nadziei, że nasi Jubilaci nadal będą
służyć swym przykładem i  doświadczeniem dla dobra
przyszłych pokoleń, „Złote pary małżeńskie” zostały
odznaczone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Aktu dekoracji medalami dokonał Pan Wójt Gminy
BystraSidzina, któremu towarzyszył Przewodniczący Rady
Gminy BystraSidzina, wręczając legitymacje, a  Jubilatkom
wręczał symboliczną różę. Zca Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego wręczała okolicznościowe dyplomy pamiątkowe
oraz drobne upominki. Ks. Kanonik Adam Byrski, Proboszcz
Parafii w  Bystrej, każdej parze Jubilatów osobiście wręczał
błogosławieństwo udzielone przez Stanisława Kardynała
Dziwisza, którego treść wygłosił, cytując słowa w  nim
zawarte

„Drodzy małżonkowie, wraz z  Wami dziękuję Bogu za
wielki dar tak wielu lat pożycia małżeńskiego i  proszę, by
każdego dnia otaczał Was i  wszystkich w  Rodzinie swoją
ojcowską opieką(…)”.

Po części oficjalnej Pan Wójt Stanisław Tempka wzniósł
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Po raz dwudziesty trzeci zespoły klasowe dekorowały swoje sale lekcyjne, biorąc udział w  tradycyjnym konkursie na
najpiękniejsza dekorację bożonarodzeniową. W sposób szczególny w tym roku przyglądano się i oceniano podłaźnik  nasz
tradycyjny podłaźnik czyli małe drzewko, lub gałąź zawieszoną pod powałą i  to „do góry nogami"  udekorowane
łańcuchami z  bibuły i  słomy, ciasteczkami i  cukierkami robionymi w  domu i  światami z  opłatków. W  klasach było kilka
bardzo ładnie udekorowanych tradycyjnych podłaźników. Kolejnym elementem wystroju klas była szopka – czyli scena
narodzin Jezusa w różnej scenerii  wykonane z naturalnych materiałów. Uwagę zwracała dbałość o szczegóły, ogrom pracy
włożonej w przygotowanie dekoracji. Na szczególny szacunek i podziw zasługują wszystkie zespoły klasowe, które śpiewały
kolędy czy pastorałki. Konkurs ma na celu poznawanie i kultywowanie rodzimych tradycji, integrację młodzieży i starszych
i wspólne spędzanie czasu, wspólne śpiewanie czy muzykowanie. Wszystkie te założenia, jak co roku, zostały spełnione.
Dwie najładniejsze szopki będą reprezentowały naszą gminę w konkursie powiatowym „Babiogórska szopka" w Budzowie.
(GOKPTiS)

toast za
naszych
Jubilatów,
życząc
wszelkiego
dobra,
spokoju
i  pogody
ducha na
dalsze lata
życia.

Podczas toastu wszyscy zebrani na uroczystości odśpiewali
okolicznościowy utwór muzyczny „sto lat”.

Występ dzieci z  Zespołu Szkół w  Bystrej, pod
kierownictwem nauczycieli B. Stokłosy oraz G. Migas,
wprowadził wszystkich zebranych na tej uroczystości
w  świąteczny, wzruszający nastrój. Dzieci podarowały
każdej parze piękną, ręcznie wykonaną bombkę,
podkreślając tym samym klimat nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia. Uśmiech i  radość goszcząca na

twarzach naszych Jubilatów, były wyrazem podziękowania
za tę uroczystość.

Po tej dawce artystycznych wrażeń Wszyscy obecni
zasiedli do stołu, gdzie czekał poczęstunek. Jubilaci Złotych
Godów wspólnie wspominali minione lata, żartowali
i dzielili się radościami.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze życzymy wszelkiego
dobra, radości wspólnie przeżytych dni oraz szczęśliwej
podróży do jeszcze piękniejszych jubileuszy.

Kocha się naprawdę…
„Kocha się naprawdę i do końca

tylko wówczas gdy kocha się zawsze
w radości i smutku bez względu

na dobry czy zły los”
/Jan Paweł II/

A.B.

Dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne
zorganizowane przez GOKPTiS oraz Gminną Bibliotekę
Publiczną w  Sidzinie pod kierunkiem pani Małgorzaty
Wiertelczyk i  pani Kingi El Rhazouani uczestniczyły
w  Konkursie Powiatowym „Na szopkę regionalną,
światy, podłaźniki i  pająki”. Wykonany przez nich
podłaźnik zajął II miejsce w  konkursie. W  dniu 12
grudnia 2015 r. w  Szkole Podstawowej w  Zachełmnej
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i  rozdanie nagród.
(K.E.)
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Do udziału w IV edycji projektu
edukacyjnego „Małopolska Szkoła
z  Pasją” ogłoszonego przez
Samorząd Województwa
Małopolskiego po raz pierwszy
mogły przystąpić poza szkołami,
także małopolskie przedszkola.

Celem Konkursu była nobilitacja
i promocja małopolskich przedszkoli
i  szkół wyróżniających się
aktywnością w  obszarze innowacji
edukacyjnych i  alternatywnych form

edukacji w  działaniach na rzecz aktywizacji środowisk
szkolnych oraz lokalnych, wspomagających rozwój pasji
i talentów wśród dzieci i uczniów przedszkoli oraz szkół.

Przedszkole w  Bystrej zgłosiło do konkursu wdrożone
i prowadzone przez nie innowacje pedagogiczne: „Teatrzyk
kukiełkowy  Legenda o  smoku wawelskim”, Zespół
tanecznowokalny –„Iskierki” , „Rowerem po zdrowie”,

„Mali kucharze w  przedszkolu”, „Kubusiowy dzień babci
i dziadka”, „Przez aktywność ruchową do zdrowia ”, „Dobra
bajka lekiem na zło”.

W  dniu 5 listopada 2015 roku Kapituła Konkursowa
dokonała oceny 197 zgłoszeń do Konkursu „Małopolska
Szkoła z  Pasją” Spośród wszystkich zgłoszonych projektów
największe uznanie komisji konkursowej zyskał projekt pt.
„Dobra bajka lekiem na zło”. Z  radością więc informujemy,
że przedszkole w  Bystrej zostało wyróżnienie w  swojej
kategorii!

Uroczysta gala podsumowującą konkurs „Małopolska
Szkoła z  Pasją”, odbyła się 7 grudnia 2015 r. w  siedzibie
Muzeum Armii Krajowej im. gen.  Emila FieldorfaNila
w Krakowie.

To dla nas ogromne wyróżnienie. Praca z  dziećmi jest naszą
pasją, dlatego tym bardziej jesteśmy dumni, że nasze starania o ich
wszechstronny rozwój, stałe wzbogacanie oferty edukacyjnej
naszego przedszkola oraz ogromne zaangażowanie zostało
docenione!

Ogólnopolskie Turnieje Maszyn Wiatrowych
organizowane są przez Piaseczyńską Fundację Ekologiczną
(PFE). Konkurs polega na zaprojektowaniu i  zbudowaniu
(zgodnie z regulaminem, rysunkiem technicznym) modelu
turbiny przetwarzającej energię kinetyczną wiatru na
energię mechaniczną. Zbudowane maszyny poddawane są
następnie testom na profesjonalnym stanowisku
pomiarowym w  trzech konkurencjach tj. „Największa
moc”, „Obroty przy obciążonym wale maszyny” oraz
„Moment obrotowy przy zatrzymanym wale”. Suma
punktów zdobytych w  poszczególnych konkurencjach
decyduje o  miejscu zajętym w  klasyfikacji generalnej.
Turniej podzielony jest na dwa etapy: eliminacje regionalne
i finał.

Eliminacje przeprowadzone były w  listopadzie
w  Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i  Warszawie, w  których
wyłoniono 24 najlepsze drużyny z  całego kraju mające
prawo startu w  finale. Warto wspomnieć, że
w  eliminacjach regionalnych w  Krakowie (województwa:
śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie i  małopolskie)
wystartowało 110 drużyn – w tym pięć z Sidziny, z czego
aż dwie przeszły do finału.

W niedzielę 6 grudnia w Piasecznie k. Warszawy odbył
się konkurs finałowy, w którym uczestniczyli gimnazjaliści
z  Sidziny: drużyna „Zoltanów” w  składzie: Bartłomiej
Tempka (I a G), Krzysztof Lipka (I a G) i Paweł Miller(I b
G), oraz drużyna „Gumisiów” w  składzie Jakub Panek
(I a G) i Bartłomiej Jaromin ( I a G) . Wśród nagrodzonych
w finale drużyn znaleźli się „Zoltanie”.

Chłopcy wraz ze swoim wiatrakiem zajęli III miejsce
w  konkurencji „Moment obrotowy przy zatrzymanym
wale”. Za pierwsze trzy miejsca w  poszczególnych
konkurencjach przyznawano nagrody rzeczowe wszystkim
zawodnikom w  drużynie. Nagrody za poszczególne
miejsca w  różnych dyscyplinach były takie same. Komisja
następnie zsumowała punkty uzyskane przez drużyny
w  poszczególnych konkurencjach i  ogłosiła wyniki
klasyfikacji generalnej, w której „Zoltanie” zajęli 7 miejsce,
a „Gumisie” miejsce 15.

Podczas zawodów finałowych oprócz emocji
związanych z  rywalizacją na uczestników czekały różne
gadżety i  atrakcje – uczestnicy mogli pograć w  tenisa
stołowego, spróbować sił w  kickboxingu, wspiąć się na
ścianę wspinaczkową, a  nawet oglądnąć balet – fragment
„Dziadka do orzechów”.

Udział w  imprezie był także okazją do poszerzenia
wiedzy – uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat
odnawialnych źródeł energii, oglądnęli różne wystawy
i  pokazy – szczególnie zainteresowani byli warsztatami
druku 3D.

Wszystkim tym i  innym atrakcjom towarzyszyła
nastrojowa muzyka oraz kiermasz świąteczny.
Gratulujemy chłopcom wspaniałych pomysłów, precyzji,
zaangażowania i  determinacji przy wykonywaniu
naprawdę trudnych maszyn. (T.L.)

Na zdjęciu: od lewej: Paweł Miller, Krzysztof Lipka, Bartłomiej
Tempka, Jakub Panek, Bartłomiej Jaromin oraz opiekun: Teresa
Lipka.
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Na przełomie listopada i  grudnia nasze przedszkole
odwiedzili niecodzienni goście. Pierwszym z nich był Pluszowy
Miś, który świętował z  przedszkolakami Dzień Pluszowego
Misia, brał udział w zabawach i tańcach. Kolejnym gościem był
Święty Mikołaj, który każdego roku odwiedza grzeczne dzieci
z  naszego przedszkola i  obdarowuje je prezentami. Następnie
w progi przedszkola zawitał Górnik – dziadek Nikodema, który
wspaniale opowiedział dzieciom, na czym polega praca górnika,
pokazał niezbędny sprzęt oraz strój roboczy i  galowy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie
i spędzony z nami czas. (A.K.T.)

WIGILIA W PRZEDSZKOLU

18 grudnia w  Przedszkolu Publicznym
w  Sidzinie odbyło się spotkanie wigilijne. Pani
Dyrektor rozpoczęła uroczystość witając
zebranych gości – emerytowanych pracowników
przedszkola, rodziców dzieci, które występowały
oraz wszystkich nauczycieli i dzieci. Przedszkolaki
pod kierownictwem pani Haliny Jaromin
przygotowały wzruszającą opowieść o  Bożym
Narodzeniu. Po występie łamano się opłatkiem
i  składano sobie życzenia, a  następnie
przystąpiono do wigilijnego obiadu. Przedszkole
rozbrzmiewało melodią pięknych polskich kolęd.
(A.K.T.)

W  grudniu w Przedszkolu w  Bystrej odbyły się
warsztaty dla dzieci pt. „Tajemnice magnetyzmu”
z udziałem Akademii Nauki w Krakowie.

Przedszkolaki odkrywały tajemnice otaczającego nas
świata poprzez czynny udział w  doświadczeniach
i eksperymentach fizycznych.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały, się co to jest magnes
i  elektromagnes oraz poznały zjawisko pola
magnetycznego. Eksperymentując, dzieci doświadczyły, że
magnesy przyciągają się i  odpychają oraz że mają dwa
bieguny.

Wszystkie dzieci doskonale bawiły się
w projektowanych sytuacjach edukacyjnych oraz z wielkim

zainteresowaniem i  zaangażowaniem brały udział w  eksperymentach, rozwiązywaniu niezwykłych tajemnic, związanych
z magnesami.

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż  a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!" (cytat z Konfucjusza): to najlepsze
odniesienie do zajęć "Fizyka dla smyka" na temat magnetyzmu, jakie odbyły się w przedszkolu.

Za umożliwienie realizacji tych zajęć dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają
cej przy Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina. (MD)
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Ferie 2016 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sidzinie
Zimowy wypoczynek przed nami!!!

W tegorocznej ofercie zajęć Gminny Ośrodek Kultury przygotował bogatą propozycję
spędzania wolnego czasu dla wszystkich dzieci, w  wieku od 6 do 12 lat, każdy będzie
mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Wśród oferowanych zajęć będą:

- zajęcia plastyczne,
- gry i zabawy ruchowe,
-zajęcia informatyczne,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia szachowe,
- wyjazd do kina - dotyczy dzieci, które regularnie będą uczęszczać na zajęcia

w czasie ferii,
- na zakończenie ferii ognisko w  sidzińskim Skansenie - dotyczy dzieci, które

regularnie będą uczęszczać na zajęcia w czasie ferii.

Zapisy na w/w zajęcia przyjmowane w siedzibie GOKPTiS (budynek remiza OSP) od 17
grudnia 2015 r. do 8 stycznia 2016 r., tel. 182699001.

Ponadto odbędą się:
- 2 wyjazdy na narty do Spytkowic,
- 2 wyjazdy na basen do Suchej Beskidzkiej
zapisy na w/w wyjazdy w Zespołach Szkół w Sidzinie i w Bystrej.

ZAPRASZAMY!!!

18 styczeń:
 zajęcia muzyczne w  siedzibie GOKPTiS,  godz. 14.00

18.00,
19 styczeń:

– zajęcia plastyczne – tworzenie pejzażu zimowego
techniką kolażu – w  świetlicy GOKPTiS,  godz. 13.00 –
15.00,

 zajęcia informatyczne – w  siedzibie GOKPTiS,  godz.
13.0020.00,

20 styczeń:
 gry i  zabawy z  książką w  Gminnej Bibliotece

w Sidzinie, godz. 13.0015.00,
 zajęcia muzyczne w  siedzibie GOKPTiS,  godz. 14.00

18.00,
21 styczeń :

– zajęcia plastyczne – malowanie na sztalugach
w plenerze na terenie Skansenu, godz. 12.30 14.30,

22 styczeń:
– zajęcia szachowe w świetlicy GOKPTiS , godz. 15.00

– 17.00,
 zajęcia informatyczne w  siedzibie GOKPTiS,  godz.

13.0020.00,
23 styczeń:

 zajęcia informatyczne w  siedzibie GOKPTiS,  godz.
10.0016.00,

25 styczeń:
 zajęcia muzyczne w siedzibie GOKPTiS, godz. 14.00

18.00,
26 styczeń:

 zajęcia plastyczne  robienie maski karnawałowej
w świetlicy GOKPTiS, godz. 13.0015.00

27 styczeń:
 zajęcia muzyczne w siedzibie GOKPTiS, godz. 14.00

18.00,
 wyjazd do kina do Krakowa,  godz. 9.00 – przyjazd

w godzinach popołudniowych dotyczy dzieci, które będą
regularnie uczęszczać na zajęcia w okresie ferii,

28 styczeń:
 gry planszowe, stolikowe, różne zabawy na świetlicy

GOKPTiS, godz. 13.0016.00,
29 styczeń:

– zajęcia szachowe w świetlicy GOKPTiS , godz. 15.00
– 17.00,

 zajęcia informatyczne w  siedzibie GOKPTiS,  godz.
13.0020.00,

30 styczeń:
 ognisko na zakończenie ferii w  Skansenie

w Sidzinie, godz. 11.00 – 14.00  dotyczy dzieci , które będą
regularnie uczęszczać na zajęcia w okresie ferii. (GOKPTiS)

Harmonogram zajęć w czasie ferii:




