
Nr 11 (21) listopad 2013, nakład 1 000 egz.

Powiatowe Zawody
Strzeleckie 2013

Prezentujemy sukcesy drużyn
reprezentujących Urząd oraz Radę
Gminy Bystra-Sidzina w  Powiato-
wych Zawodach Strzeleckich Władz
Samorządowych oraz z  okazji
Święta Niepodległości.
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W  numerze  m.in. :

Informacje z  działalności
Wójta Gminy oraz Rady
Gminy Bystra-Sidzina

Informacja o  podjętych
dezycjach przez Wótja Gminy
Bystra - Sidzina w  okresie
międzysesyjnym oraz realcja
z  przebiegu XXXVI sesj Rady
Gminy Bystra-Sidzina, która odby-
ła się 13 listopada 2013 r.
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Wiadomości z  życia szkół
i  przedszkoli

Informacja o  wizycie w  Zespole
Szkół w  Bystrej delegacji ze szkół
z  Anglii, Niemiec, Włoch i  Turcji
w  ramach realizacji projektu
Comenius.

Informacje o  wydarzeniach
i  konkursach realizowanych
w  przedszkolach publicznych
w  Bystrej i  Sidzinie
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www.bystra-sidzina.pl

Od 2003 roku w  budżecie Gminy Bystra-Sidzina przeznacza się środki na
stypendia dla najzdolniejszych uczniów i  stutentów z  terenu Gminy. Stypendia
przyznawane są w  ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i  Młodzieży, mieszkańców wsi Bystra i  Sidzina, uchwalonego przez Radę
Gminy Bystra-Sidzina.

Na str.   4 prezentujemy stypendystów za rok szkolny (akademicki) 2013/2014.

W  niedzielne popołudnie 17 listopada 2013 r. w  świetlicy szkolnej przy Zespole
Szkół w  Sidzinie odbyła się uroczystość z  okazji jubileuszu 50-lecia pożycia
małżeńskiego mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina. Jubileusz par małżeńskich jak
co roku zorganizowany został przez Urząd Stanu Cywilnego Bystra-Sidzina.

więcej na str.   6 



Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina nr 11, listopad 2013strona 2

W  okresie międzysesyjnym, od 10 października do
12 listopada 2013 r., wydano zarządzenia
w  sprawach :

1. Zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały
budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2013 rok oraz zmiany
planu finansowego Urzędu Gminy Bystra-Sidzina na 2013
rok (sześć zarządzeń);

2. Zmian z  budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2013 r.
(pięć zarządzeń);

3. Wprowadzenia zmian w  załączniku do zarządzenia
Nr.0050.162.2012 Wójta Gminy Bystra-Sidzina z  dnia 28
grudnia 2012 r. w  sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Bystra-
Sidzina. W  załączniku nr  1 tabeli stanowisk, wymagań
kwalifikacyjnych, kategorii zaszeregowań oraz stawek
dodatku funkcyjnego na określonych stanowiskach dodano
stanowiska.

4. Przydziału godzin zajęć rewalidacyjnych dla ucznia
posiadającego orzeczenie z  Ośrodka Wczesnej Pomocy
Psychologicznej w  ilości 2-ch godzin tygodniowo w  roku
szkolnym 2013/2014;

5. Powierzenia uprawnień zwierzchnika służbowego
wobec kierownika Referatu oświaty w  Urzędzie Gminy
Bystra-Sidzina oraz pracowników obsługi (robotników
gospodarczych (dwa zarządzenia);

6. Objęcia kandydatów Lokalnym Programem
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i  Młodzieży –
mieszkańców wsi Bystra i  Sidzina. Przyznano stypendia na
rok szkolny 2013/2014 dla 40 uczniów oraz dla 3-ch
studentów;

7. Przeprowadzenia konsultacji społecznych w  zakresie
projektu uchwały w  sprawie przyjęcia „Rocznego programu
współpracy Gminy Bystra-Sidzina z  organizacjami
pozarządowymi oraz z  podmiotami wymienionymi w  art.   3
ust. 3 ustawy z  dnia 24.04.2003 r. o  działalności pożytku
publicznego i  wolontariacie na rok 2014”;

8. Wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy
Bystra-Sidzina;

9. Ustalenia stawki czynszu za używanie lokalu
mieszkalnego i  lokalu socjalnego. Stawki czynszu wzrosną
o  10  % od 01 marca 2014 r.;

10. Ustalenia wysokości opłaty za centralne ogrzewanie
w  lokalach mieszkalnych i  użytkowych. Wzrost opłaty o  5  %
od 1 stycznia 2014 r.;

11. Ustalenia stawek czynszu za najem lokali
użytkowych, lokali dla instytucji kultury, garaży, placów
i  dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne.
Wzrost stawek czynszu o  5  % od 1 stycznia 2014 r.;

12. Ustalenia zastępstw pracowniczych w  Urzędzie
Gminy Bystra-Sidzina. (M.G.)

XXXVI sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina odbyła się
13 listopada 2013 r. i  poprzedzona została występem
artystycznym zaprezentowanym przez uczniów
Zespołu Szkół w  Bystrej z  okazji Święta Odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Sesja rozpoczęła się od
wręczenia stypendiów dla najzdolniejszych uczniów
i  studentów z  terenu naszej Gminy.

Na XXXVI sesji Rada Gminy Bystra-Sidzina rozpatrywała
dwa wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczące
uchwały Nr XXIII/148/12 Rady Gminy Bystra - Sidzina
z  dnia 12 października 2012 r. w  sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Bystra, w  których wzywający wnosili, iż ustalenie
przeznaczenia wskazanych w  wezwaniu działek jako terenu
zabudowy produkcyjnej, rzemiosła i  zabudowy usługowej
ogranicza im konstytucyjnie chronione prawa, w  tym
możliwość korzystania z  działek stanowiących ich własność.
Rada Gminy Bystra-Sidzina odmówiła uwzględnienia
wezwań argumentując swoją decyzję tym, że treść uchwały
w  sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Bystra wprowadza jedynie możliwość
prowadzenia na przedmiotowym terenie działalności

wynikającej z  przyjętego przeznaczenia, która jednakże musi
spełniać szereg warunków określonych w  samej uchwale, jak
też wynikających z  przepisów powszechnie obowiązującego
prawa.
Pełna treść uzasadnienia Rady Gminy Bystra-Sidzina
znajduje się na stronie internetowej Biuletnynu Informacji
Publicznej Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.

Ponadto, Rada Gminy Bystra-Sidzina podjęła uchwały
w  sprawach:

- przystąpienia do Programu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej.

Podjęcie tej uchwały umożliwia przystąpienie Gminy do
programu pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego”. W  ramach inwestycji finansowane będą
kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone
w  reaktory biologiczne, których producenci i  dostawcy
przedstawiają deklaracje zgodności z  normą PN-EN 12566-
3+A1:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w  Komisji
Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu
potwierdzające informacje przedstawione w  deklaracjach
zgodności.

- zmian w  budżecie Gminy Bystra- Sidzina na 2013 rok,
- ustalenia opłat za świadczenia udzielane w  czasie

przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w  przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina.

W  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystra-
Sidzina zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie
i  opiekę w  wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni
w  tygodniu od poniedziałku do piątku. Poza tym czasem
została ustalona opłata w  wysokości 1 zł za każdą
dodatkową godzinę zajęć w  przedszkolu. Rada ustaliła ulgi
w  tych opłatach w  wys. 50% za drugie i  koleje dziecko
korzystające z  usług przedszkola z  tej samej rodziny oraz za
dziecko posiadające orzeczenie o  niepełnosprawności,
orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego, opinię
o  wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do
oddziałów specjalnych w  zakładach opieki zdrowotnej.

- przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego (pod
sklep) mieszczącego się w  budynku hali magazynowej
w  Sidzinie wraz z  placem położonym na działce ewid.
nr  18469/1 w  Sidzinie na okres od 1.01.2014r. do 30.06.2014r.

- określenia stawek podatku od środków transportowych,
Uchwalone przez Radę Gminy Bystra-Sidzina stawki

podatku od środków transportowych obowiązujące od 2014r.
są o  3% wyższe od stawek obowiązujących w  2013 r.
z  wyjątkiem stawek od samochodów ciężarowych
o  dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 25  t,
które pozostały na poziomie z  roku 2013.

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Obowiązujące od 2014 r. stawki podatku od

nieruchomości zwiększono o  ok. 3% w  stosunku do stawek
aktualnie obowiązujących.

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bielsko-Biała
na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym (pomoc finansowa dotyczy funkcjonowania
izby wytrzeźwień).

Rada Gminy Bystra-Sidzina przyjęła wnioski Komisji
Zdrowia Pomocy Społecznej Oświat Kultury i  Sportu
wypracowane podczas przeprowadzonego objazdu po
placówkach oświatowych z  terenu Gminy Bystra-Sidzina
w  dniu 17.10.2013 r. o  treści:

- zabezpieczyć środki finansowe w  roku 2014 na dalszą
rozbudowę budynku Zespołu Szkół w  Bystrej,

- zabezpieczyć środki finansowe na remont sali
gimnastycznej w  Zespole Szkół w  Sidzinie.

Rada Gminy Bystra-Sidzina przychyliła się do propozycji
wsparcia finansowego Ogólnopolskiego Opłatka Zarządu
Głównego Związku Podhalan w  Polsce organizowanego
przez Oddział Związku Podhalan w  Bystrej 5  stycznia 2014r.

Rada Gminy Bystra-Sidzina zapoznała się również
z  opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji
i  Finansów w  zakresie zarządzenia Wójta Gminy Bystra-
Sidzina dotyczącego zrekompensowania dostaw wody
nienależytej jakości w  III kwartale 2013 roku dla odbiorców
wody z  wodociągu "Centrum" w  Bystrej. Komisja pozytywnie
zaopiniowała propzycję częściowego umorzenia o  1/3 opłaty
należnej za III kwartał 2013 r.

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. )
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Ponadto, Rada Gminy Bystra-Sidzina podjęła uchwały
w  sprawach:

- przystąpienia do Programu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej.

Podjęcie tej uchwały umożliwia przystąpienie Gminy do
programu pn. „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacyjnego”. W  ramach inwestycji finansowane będą
kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone
w  reaktory biologiczne, których producenci i  dostawcy
przedstawiają deklaracje zgodności z  normą PN-EN 12566-
3+A1:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w  Komisji
Europejskiej laboratoria certyfikaty zgodności wyrobu
potwierdzające informacje przedstawione w  deklaracjach
zgodności.

- zmian w  budżecie Gminy Bystra- Sidzina na 2013 rok,
- ustalenia opłat za świadczenia udzielane w  czasie

przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w  przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina.

W  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystra-
Sidzina zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie
i  opiekę w  wymiarze 5 godzin dziennie przez pięć dni
w  tygodniu od poniedziałku do piątku. Poza tym czasem
została ustalona opłata w  wysokości 1 zł za każdą
dodatkową godzinę zajęć w  przedszkolu. Rada ustaliła ulgi
w  tych opłatach w  wys. 50% za drugie i  koleje dziecko
korzystające z  usług przedszkola z  tej samej rodziny oraz za
dziecko posiadające orzeczenie o  niepełnosprawności,
orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego, opinię
o  wczesnym wspomaganiu rozwoju lub uczęszcza do
oddziałów specjalnych w  zakładach opieki zdrowotnej.

- przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego (pod
sklep) mieszczącego się w  budynku hali magazynowej
w  Sidzinie wraz z  placem położonym na działce ewid.
nr  18469/1 w  Sidzinie na okres od 1.01.2014r. do 30.06.2014r.

- określenia stawek podatku od środków transportowych,
Uchwalone przez Radę Gminy Bystra-Sidzina stawki

podatku od środków transportowych obowiązujące od 2014r.
są o  3% wyższe od stawek obowiązujących w  2013 r.
z  wyjątkiem stawek od samochodów ciężarowych
o  dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 25  t,
które pozostały na poziomie z  roku 2013.

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Obowiązujące od 2014 r. stawki podatku od

nieruchomości zwiększono o  ok. 3% w  stosunku do stawek
aktualnie obowiązujących.

- udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bielsko-Biała
na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym (pomoc finansowa dotyczy funkcjonowania
izby wytrzeźwień).

Rada Gminy Bystra-Sidzina przyjęła wnioski Komisji
Zdrowia Pomocy Społecznej Oświat Kultury i  Sportu
wypracowane podczas przeprowadzonego objazdu po
placówkach oświatowych z  terenu Gminy Bystra-Sidzina
w  dniu 17.10.2013 r. o  treści:

- zabezpieczyć środki finansowe w  roku 2014 na dalszą
rozbudowę budynku Zespołu Szkół w  Bystrej,

- zabezpieczyć środki finansowe na remont sali
gimnastycznej w  Zespole Szkół w  Sidzinie.

Rada Gminy Bystra-Sidzina przychyliła się do propozycji
wsparcia finansowego Ogólnopolskiego Opłatka Zarządu
Głównego Związku Podhalan w  Polsce organizowanego
przez Oddział Związku Podhalan w  Bystrej 5  stycznia 2014r.

Rada Gminy Bystra-Sidzina zapoznała się również
z  opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego Inwestycji
i  Finansów w  zakresie zarządzenia Wójta Gminy Bystra-
Sidzina dotyczącego zrekompensowania dostaw wody
nienależytej jakości w  III kwartale 2013 roku dla odbiorców
wody z  wodociągu "Centrum" w  Bystrej. Komisja pozytywnie
zaopiniowała propzycję częściowego umorzenia o  1/3 opłaty
należnej za III kwartał 2013 r.

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. )

Dnia 15 września bieżącego roku minął termin dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi za III kwartał 2013 roku. Osoby, które do tej pory nie uiściły należnej opłaty, wynikającej
z  wcześniej złożonej deklaracji, proszone są o  niezwłoczne uregulowanie należności. Niedopełnienie tego
obowiązku będzie skutkowało wszczęciem przez Urząd Gminy Bystra-Sidzina procedury egzekucyjnej .
Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
I  kwartał – do dnia 15 marca danego roku
II kwartał – do dnia 15 maja danego roku
III kwartał – do dnia 15 września danego roku
IV kwartał – do dnia 15 listopada danego roku.
Informujemy ponadto, że worki opatrzone napisem „Gmina Bystra-Sidzina”, różniące się od

tych dostarczanych przez firmę odbierającą odpady komunalne, można w  dalszym ciągu
wykorzystywać. (K.K.)
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13 listopada w  Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina
na XXXVI Sesji Rady Gminy Bystra –Sidzina Wójt
Gminy Bystra - Sidzina wręczył najzdolniejszym
uczniom z  terenu naszej Gminy stypendia.
Stypendia Wójta Gminy są uznaniowe i  mają na
celu wspieranie uzdolnionych uczniów/studentów
z  terenu naszej Gminy, którzy osiągając sukcesy
promują Gminę Bystra - Sidzina poza jej
granicami. Również stypendia mają zachęcić
młodzież do inwestowania w  siebie oraz
jednocześnie mają być swego rodzaju
wyróżnieniem dla najlepszych.
Na spotkanie z  radnymi naszej Gminy zostali

zaproszeni stypendyści, ich rodzice oraz dyrektorzy
placówek oświatowych. Stypendyści otrzymali
pamiątkowe dyplomy, gratulacje oraz życzenia.

Stypendystami Wójta Gminy Bystra – Sidzina w  roku
szkolnym/akademickim 2013/2014 w  ramach Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i  Młodzieży-Mieszkańców Wsi Bystra i  Sidzina zostali:

1.Zadora Klaudia - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
2.Sroka Marcin - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
3.Marfiak Marzena - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
4.Syc Aleksandra - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
5.Wróbel Rafał - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
6.Lipa Anita - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
7.Śliwińska Kamila - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
8.Siepak Dominika - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
9.Kryjak Karolina - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
10.Pyrtek Sara - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
11.Skowyra Joanna - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
12.Pieron Magdalena - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
13.Jaromin Patrycja - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
14.Radoń Damian – ucz. Szkoły Podstawowej w  Bystrej
15.Pluta Sebastian - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
16.Stramek Tomasz - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
17.Blaszyński Arkadiusz - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
18.Zembol Anna - ucz. Szkoły Podstawowej w  Bystrej
19.Dudek Tomasz - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
20.Zembol Magdalena – ucz. LO w  Rabce-Zdrój
21.Zembol Nicola - ucz. LO – E. Romera w  Rabce-Zdrój
22.Gałka Magdalena – ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
23.Pasternak Patrycja - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
24.Trzop Agnieszka - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
25.Bruzda Mariola - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
26.Chorąży Julia - ucz. Szkoły Podstawowej w  Bystrej
27.Kulka Igor - ucz. Szkoły Podstawowej w  Bystrej
28.Smętek Szymon - ucz. Szkoły Podstawowej w  Bystrej
29.Stopiak Jędrzej - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
30.Kryjak Dominika - ucz. LO – E. Romera w  Rabce-Zdrój
31.Ptaś Monika - studentka
32.Traczyk Magdalena – studentka
33.Pasternak Marcin - student
34.Pelcel Aleksandra - ucz. Gimnazjum Nr 1 w  Sidzinie
35.Jaromin Katarzyna – ucz. Gimnazjum Nr 1 w  Sidzinie
36.Torba Klaudia - ucz. Gimnazjum Nr 1 w  Sidzinie
37.Kolaniak Grzegorz - ucz. Gimnazjum Nr 1 w  Sidzinie

38.Mrożek Bartłomiej – ucz. Gimnazjum Nr 1
w  Sidzinie
39.Tempka Bartłomiej - ucz. Szkoły Podstawowej
w  Sidzinie
40.Trzop Weronika - ucz. Szkoły Podstawowej
w  Sidzinie
41.Kolaniak Karolina - ucz. Gimnazjum Nr 1
w  Sidzinie
42.Sułocha Paweł - ucz. Gimnazjum Nr 1 w  Sidzinie

43.Staszczak Dawid - ucz. Gimnazjum Nr 1

w  Sidzinie (M.L.)

W  dniach 07.10-11.10.2013 r. Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w  Bystrej odwiedzili nauczyciele ze szkół
z  Anglii, Niemiec, Włoch i  Turcji. Wizyta ta odbyła się w  ramach współpracy w  projekcie Comenius
„Building Friendship through Sport” – „Budowanie przyjaźni przez sport", który jest realizowany w  latach
2012-2014.
Goście wizytujący Zespół Szkół w  Bystrej zostali uroczyście przywitani przez dzieci, nauczycieli, rodziców, a  także

przedstawicieli Urzędu Gminy Bystra-Sidzina. Po obejrzeniu części artystycznej nauczyciele z  zagranicy zwiedzali szkołę
i  przedszkole w  Bystrej oraz zapoznali się z  funkcjonowaniem tych placówek oświatowych. Nauczyciele oprowadzający gości
przybliżyli im strukturę szkolnictwa w  Polsce.

Miejscem, które na długo zapadnie w  ich pamięci i  wspomnieniach był Skansen w  Sidzinie- Muzeum Kultury Ludowej,
gdzie goście z  zagranicy zapoznali się z  historią
i  kulturą naszego regionu oraz posmakowali
wyśmienitych potraw przygotowanych przez
panie z  Koła Gospodyń Wiejskich w  Bystrej.

Nauczyciel koordynujący działania
projektowe w  szkole w  Bystrej wraz z  innymi
nauczycielami zorganizowali gościom
interesujące wycieczki do takich miejsc jak
Kopalnia Soli w  Wieliczce, Muzeum
w  Oświęcimiu oraz Kraków.

Nauczyciele z  zagranicy byli pod wielkim
wrażeniem gościnności mieszkańców, uroków
jesiennych krajobrazów oraz miejsc, które
zobaczyli podczas wizyty w  Polsce i  zgodnie
stwierdzili, że na pewno do Polski wrócą.

fot. B.Lasek



strona 5 Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina nr 11, listopad 2013

13 listopada w  Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina
na XXXVI Sesji Rady Gminy Bystra –Sidzina Wójt
Gminy Bystra - Sidzina wręczył najzdolniejszym
uczniom z  terenu naszej Gminy stypendia.
Stypendia Wójta Gminy są uznaniowe i  mają na
celu wspieranie uzdolnionych uczniów/studentów
z  terenu naszej Gminy, którzy osiągając sukcesy
promują Gminę Bystra - Sidzina poza jej
granicami. Również stypendia mają zachęcić
młodzież do inwestowania w  siebie oraz
jednocześnie mają być swego rodzaju
wyróżnieniem dla najlepszych.
Na spotkanie z  radnymi naszej Gminy zostali

zaproszeni stypendyści, ich rodzice oraz dyrektorzy
placówek oświatowych. Stypendyści otrzymali
pamiątkowe dyplomy, gratulacje oraz życzenia.

Stypendystami Wójta Gminy Bystra – Sidzina w  roku
szkolnym/akademickim 2013/2014 w  ramach Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i  Młodzieży-Mieszkańców Wsi Bystra i  Sidzina zostali:

1.Zadora Klaudia - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
2.Sroka Marcin - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
3.Marfiak Marzena - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
4.Syc Aleksandra - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
5.Wróbel Rafał - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
6.Lipa Anita - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
7.Śliwińska Kamila - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
8.Siepak Dominika - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
9.Kryjak Karolina - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
10.Pyrtek Sara - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
11.Skowyra Joanna - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
12.Pieron Magdalena - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
13.Jaromin Patrycja - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
14.Radoń Damian – ucz. Szkoły Podstawowej w  Bystrej
15.Pluta Sebastian - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
16.Stramek Tomasz - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
17.Blaszyński Arkadiusz - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
18.Zembol Anna - ucz. Szkoły Podstawowej w  Bystrej
19.Dudek Tomasz - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
20.Zembol Magdalena – ucz. LO w  Rabce-Zdrój
21.Zembol Nicola - ucz. LO – E. Romera w  Rabce-Zdrój
22.Gałka Magdalena – ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
23.Pasternak Patrycja - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
24.Trzop Agnieszka - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
25.Bruzda Mariola - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
26.Chorąży Julia - ucz. Szkoły Podstawowej w  Bystrej
27.Kulka Igor - ucz. Szkoły Podstawowej w  Bystrej
28.Smętek Szymon - ucz. Szkoły Podstawowej w  Bystrej
29.Stopiak Jędrzej - ucz. Gimnazjum Nr 2 w  Bystrej
30.Kryjak Dominika - ucz. LO – E. Romera w  Rabce-Zdrój
31.Ptaś Monika - studentka
32.Traczyk Magdalena – studentka
33.Pasternak Marcin - student
34.Pelcel Aleksandra - ucz. Gimnazjum Nr 1 w  Sidzinie
35.Jaromin Katarzyna – ucz. Gimnazjum Nr 1 w  Sidzinie
36.Torba Klaudia - ucz. Gimnazjum Nr 1 w  Sidzinie
37.Kolaniak Grzegorz - ucz. Gimnazjum Nr 1 w  Sidzinie

38.Mrożek Bartłomiej – ucz. Gimnazjum Nr 1
w  Sidzinie
39.Tempka Bartłomiej - ucz. Szkoły Podstawowej
w  Sidzinie
40.Trzop Weronika - ucz. Szkoły Podstawowej
w  Sidzinie
41.Kolaniak Karolina - ucz. Gimnazjum Nr 1
w  Sidzinie
42.Sułocha Paweł - ucz. Gimnazjum Nr 1 w  Sidzinie

43.Staszczak Dawid - ucz. Gimnazjum Nr 1

w  Sidzinie (M.L.)

Dnia 22.10.2013r. w  Sidzinie odbyły się tegoroczne uroczy-
stości w  hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Uroczy-
stości rozpoczął piękny występ przykościelnego chóru Parafii
św. Marcina z  Bystrej prowadzonego przez organistę Łukasza
Wronę. Podniosłości obchodom dodały poczty sztandarowe
wszystkich organizacji gminnych oraz szkół. Uroczystość
zakończyła się złożeniem wieńca pod pomnikiem przez władze
samorządowe, poprzedzona procesją różańcową wiernych
prowadzoną przez proboszcza parafii pw. św. Mikołaja
w  Sidzinie, w  asyście samochodów strażackch, w  blasku
płonących pochodni i  świec. (S.Cz.)

Dzień Papieski w  Przedszkolu Publicznym w  Sidzinie
Nauczyciele i  dzieci z  przedszkola publicznego w  Sidzinie 24

października uczciły Dzień Papieski obchodzony w  całym kraju 23
października. Nauczycielki przypomniały dzieciom postać Jana
Pawła II. Skąd pochodził, czym się zajmował zanim został
księdzem, jak wyglądała droga Karola Wojtyły do pontyfikatu oraz
jak to się stało, że został ogłoszony błogosławionym, a  wkrótce
będzie świętym. Po krótkich prelekcjach korowód przedszkolaków
wyruszył pod pomnik bł. Jana Pawła II, gdzie dzieci zapaliły znicze,
pomodliły się oraz wypowiedziały swoje prośby i  podziękowania
do Jana Pawła II. (A.K.T.)

W  dniach 07.10-11.10.2013 r. Zespół Szkół im. św. Jana Kantego w  Bystrej odwiedzili nauczyciele ze szkół
z  Anglii, Niemiec, Włoch i  Turcji. Wizyta ta odbyła się w  ramach współpracy w  projekcie Comenius
„Building Friendship through Sport” – „Budowanie przyjaźni przez sport", który jest realizowany w  latach
2012-2014.
Goście wizytujący Zespół Szkół w  Bystrej zostali uroczyście przywitani przez dzieci, nauczycieli, rodziców, a  także

przedstawicieli Urzędu Gminy Bystra-Sidzina. Po obejrzeniu części artystycznej nauczyciele z  zagranicy zwiedzali szkołę
i  przedszkole w  Bystrej oraz zapoznali się z  funkcjonowaniem tych placówek oświatowych. Nauczyciele oprowadzający gości
przybliżyli im strukturę szkolnictwa w  Polsce.

Miejscem, które na długo zapadnie w  ich pamięci i  wspomnieniach był Skansen w  Sidzinie- Muzeum Kultury Ludowej,
gdzie goście z  zagranicy zapoznali się z  historią
i  kulturą naszego regionu oraz posmakowali
wyśmienitych potraw przygotowanych przez
panie z  Koła Gospodyń Wiejskich w  Bystrej.

Nauczyciel koordynujący działania
projektowe w  szkole w  Bystrej wraz z  innymi
nauczycielami zorganizowali gościom
interesujące wycieczki do takich miejsc jak
Kopalnia Soli w  Wieliczce, Muzeum
w  Oświęcimiu oraz Kraków.

Nauczyciele z  zagranicy byli pod wielkim
wrażeniem gościnności mieszkańców, uroków
jesiennych krajobrazów oraz miejsc, które
zobaczyli podczas wizyty w  Polsce i  zgodnie
stwierdzili, że na pewno do Polski wrócą.

fot. ks.   T.Palenik

fot. Przedszkole Publ. w  Sidzinie

fot. Zespół Szkół w  Bystrej
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Przedszkolaki z  Sidziny z  wizytą w  bibliotece
Dzieci z  grupy „Pszczółki” z  Przedszkola w  Sidzinie 11 października odwiedziły

bibliotekę publiczną. Pani Małgorzata Wiertelczyk przygotowała dla przedszkolaków
materiały przyrodnicze, z  których dzieci wykonywały „ Jesienne ludki”. Z  niewielką
pomocą pań dzieci stworzyły piękną kolekcję, którą można oglądać w  bibliotece
w  Sidzinie. Dzieci wykonując „Jesienne ludki” wzięły udział w  konkursie o  tej samej
nazwie. Przedszkolaki za ciężką pracę zostały nagrodzone książkami, które osobiście
wręczyła Pani Małgorzata Wiertelczyk. Dzieci wykazały się również dużym
zainteresowaniem książkami przeznaczonymi dla ich kategorii wiekowej. Pani

Wiertelczyk zachęcała dzieci do częstego wypożyczania książek a  rodziców prosi o  czytanie bajeczek swoim pociechom.
(A.K.T.)

Początek roku szkolnego to okres, w  których dzieci poznają przedszkole oraz
jego otoczenie. Nieodłącznym elementem tego procesu jest także zapoznanie
dzieci z  zasadami bezpieczeństwa w  przedszkolu, jak również w  czasie
poruszania się po drodze. Trzeciego października, w  Publicznym Przedszkolu
w  Bystrej, odbyło się spotkanie przedszkolaków z  policjantami z  Komisariatu
w  Jordanowie-panem Komendantem podinsp.   Dariuszem Drobnym oraz panem
dzielnicowym st.sierż. Marcinem Stanaszkiem. Dzieci miały okazję posłuchać, na
czym polega praca policjanta. Rozmawiano o  zasadach bezpieczeństwa w  czasie
poruszania się po drodze oraz o  tym, jak należy zachować się, gdy zaczepia nas
ktoś obcy, a  także, jak bezpiecznie podróżować samochodem. Dzieci miały także
możliwość poznania sprzętu potrzebnego policjantom w  czasie ich pracy (lizaka,
kajdanek, pałki). Na koniec spotkania, dzieciaki odbiły swoje odciski palców na

kartce i  otrzymały pieczątki „super inspektora”. Jednak największą atrakcją był radiowóz policyjny, w  którym dzieci mogły
usiąść, zobaczyć wyposażenie samochodu, włączyć sygnał dźwiękowy i  świetlny. Przedszkolaki z  pewnością na długo
zapamiętają ten dzień, a  Dyrekcja Przedszkola wraz z  Gronem Pedagogicznym, pragnie jeszcze raz serdecznie podziękować
panom policjantom za współpracę i  pomoc w  realizacji treści programowych z  zakresu bezpieczeństwa.(B.P.)

W  bieżącym roku Złote Gody terenu Gminy Bystra-
Sidzina obchodziło 12 par. Z  tego grona 6 par uczest-
niczyło w  uroczystościach zorganizowanych z  tej
okazji przez Urząd Stanu Cywilnego Bystra-Sidzina
w  dniu 17 listopada 2013 r.
Podczas uroczystości prezydenckimi medalami „Za

długoletnie pożycie małżeńskie” zostali odznaczeni:
Maria i  Jan Śliwiński
Helena i  Jan Jaromin
Maria i  Franciszek Kolaniak
Stanisława i  Stanisław Maj
Bronisława i  Antoni Stramek
Helena i  Franciszek Tempka
Osoby, które przybyły na uroczystość przywitał

serdecznie ciepłymi słowami Wójt Gminy Bystra-Sidzina
Aureliusz Kania. Wójt skierował do Jubilatów słowa uznania
„…Jesteście Państwo dla nas wzorem. Przykładem nie tylko
miłości, ale również tego, że można w  zaufaniu, wzajemnym
szacunku i  zrozumieniu przeżyć ze sobą całe życie(…)”
i  życzenia długich lat pełnych miłości i  szczęścia. Wójt złożył
również podziękowania na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkół
w  Sidzinie Marzenie Romaniak, obecnej wśród zaproszonych
gości za udostępnienie i  przygotowanie świetlicy na której
odbyła się uroczystość. W  atmosferze serdeczności i  ciepła
uroczystości przewodziła Pani Agnieszka Basiura, Z-ca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w  Bystrej-Sidzinie.
Swoimi słowami skierowanymi do Jubilatów otoczyła ich
szacunkiem i  uznaniem za dochowanie wbrew wszelkim
przeciwnościom losu przysięgi małżeńskiej „…bo przecież
miłość jest pragnieniem by komuś coś dawać, a  nie
otrzymywać, cierpliwym znoszeniem i  wiernym dzieleniem
każdego sukcesu i  każdego smutku,(…)". W  ostatnich
słowach swej wypowiedzi życzyła Jubilatom kolejnych,
jeszcze piękniejszych jubileuszy oraz zaznaczyła, że nie
każdemu jest dane aby przeżyć tak magiczne święto jakim są
Złote Gody „… Naszym Jubilatom życie tego nie poskąpiło.
Tak więc drodzy Jubilaci! Niech dobry los kłania Wam się
w  pas. Sto lat, sto lat i  jeszcze raz(…)”.

Aktu dekoracji medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego dokonał Wójt Gminy Aureliusz Kania,
w  asyście zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
i  Przewodniczącego Rady Gminy Bystra-Sidzina, którzy
wręczyli Jubilatom dyplomy i  legitymacje, a  paniom róże.
Jubilaci otrzymali również pamiątkowe albumy z  okazji 450-
lecia Sidziny.

Część oficjalna zakończyła się toastem wzniesionym przez
Wójta Gminy, który życzył Jubilatom zdrowia, pogody
ducha i  ciepła rodzinnego.

Ogromne wzruszenie wywołał tradycyjny
okolicznościowy utwór muzyczny „sto lat” odtworzony
przez dwoje dzieci z  Zespołu Szkół w  Sidzinie pod
kierownictwem nauczyciela Sz. Nieużytka, a  zaśpiewany
przez wszystkich zebranych na uroczystości. Natomiast
ciekawy i  pogodny występ dzieci z  Zespołu Szkół w  Sidzinie
pod kierownictwem nauczycieli K.Biedrawy i  Sz.Nieużytka
wywołał na twarzach Jubilatów oraz zaproszonych gości
uśmiech i  radość, będące przejawem podziękowania za tę
przygotowaną uroczystość.

Po tej dawce artystycznych wrażeń wszyscy zebrani
zasiedli do stołu, aby wspominać minione lata, dzielić się
radościami i  żartować.
Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, ciepłej
i  troskliwej obecności rodziny.(A.B)

fot. Zakład Fot. "Foto Koliber"

fot. Przedszkole Publ.
w  Bystrej

fot. Przedszkole Publ.
w  Sidzinie

W  Gminnej Bibliotece Publicznej w  Sidzinie zakończył się konkurs na piosenkę lub
przyśpiewkę sidzińską. Konkurs był skierowany do dzieci.

Celem konkursu było popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz regionalnego języka
i  gwary, poznanie tradycji a  także zgromadzenia pieśni i  przyśpiewki Sidzińskiej.

Komisja konkursowa powołana przez kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w  Sidzinie w  skła-
dzie: Jadwiga Czarny, Stanisława Czarna, Grażyna Sutor oceniła prace według następujących kryteriów

oceny: wartość artystyczna utworu, regionalizm, poprawność stylistyczna i  językowa, szczególne zalety utworu. Komisja
wyróżniła przyśpiewki, które najbardziej spełniały kryteria: Aleksandry Stramek, Wojtka Lipki, Kingi Trzop, Kamila
Wiertelczyka, Szymona Trzopa.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody w  formie dyplomów, bogato ilustrowanych encyklopedii oraz przekazane przez
Gminę Bystra - Sidzina materiały promocyjne dotyczące 450- lecia lokacji wsi Sidzina.

Niektóre piosenki i  przyśpiewki Sidzińskie można przeczytać na stronie internetowej Gminy Bystra-Sidzina.(M.W.)
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Przedszkolaki z  Sidziny z  wizytą w  bibliotece
Dzieci z  grupy „Pszczółki” z  Przedszkola w  Sidzinie 11 października odwiedziły

bibliotekę publiczną. Pani Małgorzata Wiertelczyk przygotowała dla przedszkolaków
materiały przyrodnicze, z  których dzieci wykonywały „ Jesienne ludki”. Z  niewielką
pomocą pań dzieci stworzyły piękną kolekcję, którą można oglądać w  bibliotece
w  Sidzinie. Dzieci wykonując „Jesienne ludki” wzięły udział w  konkursie o  tej samej
nazwie. Przedszkolaki za ciężką pracę zostały nagrodzone książkami, które osobiście
wręczyła Pani Małgorzata Wiertelczyk. Dzieci wykazały się również dużym
zainteresowaniem książkami przeznaczonymi dla ich kategorii wiekowej. Pani

Wiertelczyk zachęcała dzieci do częstego wypożyczania książek a  rodziców prosi o  czytanie bajeczek swoim pociechom.
(A.K.T.)

Jesień niesie z  sobą wiele darów. Jednym z  nich jest ziemniak, który doczekał się w  Przedszkolu
Publicznym w  Bystrej swojego święta- "ŚWIĘTA ZIEMNIAKA"
Przedszkolaki doskonale wiedzą skąd bierze się to warzywo w  naszych domach oraz jakie pyszne dania można z  niego

wykonać. Jednakże w  ramach wspomnianego święta postanowiono także
przybliżyć dzieciom, w  jaki sposób ziemniak znalazł się w  Polsce.
Doskonale w  tym zadaniu pomogły dzieci z  grupy 4-latków oraz z  grupy
6-latków, które przy pomocy swych wychowawców, wystawiły krótkie
scenki przedstawiające jego historię. Pojawili się w  nich Indianie, król,
a  także ubodzy chłopi Polscy z  XIX w. Ponadto w  ramach obchodów,
zorganizowany został konkurs na najciekawszego stworka zrobionego
z  ziemniaka. Wykonanych zostało wiele interesujących prac, począwszy od
misiów, myszek, smoków, małych ludzików, a  skończywszy na

abstrakcyjnych postaciach, takich jak „Pan Ziemniak”. Zorganizowanie wspomnianego dnia nie udałoby się bez pomocy
rodziców, którym należą się wielkie podziękowania. (S.G.)

"Święto ziemniaka" w  Przedszkolu Publicznym w  Bystrej

Początek roku szkolnego to okres, w  których dzieci poznają przedszkole oraz
jego otoczenie. Nieodłącznym elementem tego procesu jest także zapoznanie
dzieci z  zasadami bezpieczeństwa w  przedszkolu, jak również w  czasie
poruszania się po drodze. Trzeciego października, w  Publicznym Przedszkolu
w  Bystrej, odbyło się spotkanie przedszkolaków z  policjantami z  Komisariatu
w  Jordanowie-panem Komendantem podinsp.   Dariuszem Drobnym oraz panem
dzielnicowym st.sierż. Marcinem Stanaszkiem. Dzieci miały okazję posłuchać, na
czym polega praca policjanta. Rozmawiano o  zasadach bezpieczeństwa w  czasie
poruszania się po drodze oraz o  tym, jak należy zachować się, gdy zaczepia nas
ktoś obcy, a  także, jak bezpiecznie podróżować samochodem. Dzieci miały także
możliwość poznania sprzętu potrzebnego policjantom w  czasie ich pracy (lizaka,
kajdanek, pałki). Na koniec spotkania, dzieciaki odbiły swoje odciski palców na

kartce i  otrzymały pieczątki „super inspektora”. Jednak największą atrakcją był radiowóz policyjny, w  którym dzieci mogły
usiąść, zobaczyć wyposażenie samochodu, włączyć sygnał dźwiękowy i  świetlny. Przedszkolaki z  pewnością na długo
zapamiętają ten dzień, a  Dyrekcja Przedszkola wraz z  Gronem Pedagogicznym, pragnie jeszcze raz serdecznie podziękować
panom policjantom za współpracę i  pomoc w  realizacji treści programowych z  zakresu bezpieczeństwa.(B.P.)

W  bieżącym roku Złote Gody terenu Gminy Bystra-
Sidzina obchodziło 12 par. Z  tego grona 6 par uczest-
niczyło w  uroczystościach zorganizowanych z  tej
okazji przez Urząd Stanu Cywilnego Bystra-Sidzina
w  dniu 17 listopada 2013 r.
Podczas uroczystości prezydenckimi medalami „Za

długoletnie pożycie małżeńskie” zostali odznaczeni:
Maria i  Jan Śliwiński
Helena i  Jan Jaromin
Maria i  Franciszek Kolaniak
Stanisława i  Stanisław Maj
Bronisława i  Antoni Stramek
Helena i  Franciszek Tempka
Osoby, które przybyły na uroczystość przywitał

serdecznie ciepłymi słowami Wójt Gminy Bystra-Sidzina
Aureliusz Kania. Wójt skierował do Jubilatów słowa uznania
„…Jesteście Państwo dla nas wzorem. Przykładem nie tylko
miłości, ale również tego, że można w  zaufaniu, wzajemnym
szacunku i  zrozumieniu przeżyć ze sobą całe życie(…)”
i  życzenia długich lat pełnych miłości i  szczęścia. Wójt złożył
również podziękowania na ręce Pani Dyrektor Zespołu Szkół
w  Sidzinie Marzenie Romaniak, obecnej wśród zaproszonych
gości za udostępnienie i  przygotowanie świetlicy na której
odbyła się uroczystość. W  atmosferze serdeczności i  ciepła
uroczystości przewodziła Pani Agnieszka Basiura, Z-ca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w  Bystrej-Sidzinie.
Swoimi słowami skierowanymi do Jubilatów otoczyła ich
szacunkiem i  uznaniem za dochowanie wbrew wszelkim
przeciwnościom losu przysięgi małżeńskiej „…bo przecież
miłość jest pragnieniem by komuś coś dawać, a  nie
otrzymywać, cierpliwym znoszeniem i  wiernym dzieleniem
każdego sukcesu i  każdego smutku,(…)". W  ostatnich
słowach swej wypowiedzi życzyła Jubilatom kolejnych,
jeszcze piękniejszych jubileuszy oraz zaznaczyła, że nie
każdemu jest dane aby przeżyć tak magiczne święto jakim są
Złote Gody „… Naszym Jubilatom życie tego nie poskąpiło.
Tak więc drodzy Jubilaci! Niech dobry los kłania Wam się
w  pas. Sto lat, sto lat i  jeszcze raz(…)”.

Aktu dekoracji medalami za długoletnie pożycie
małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego dokonał Wójt Gminy Aureliusz Kania,
w  asyście zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
i  Przewodniczącego Rady Gminy Bystra-Sidzina, którzy
wręczyli Jubilatom dyplomy i  legitymacje, a  paniom róże.
Jubilaci otrzymali również pamiątkowe albumy z  okazji 450-
lecia Sidziny.

Część oficjalna zakończyła się toastem wzniesionym przez
Wójta Gminy, który życzył Jubilatom zdrowia, pogody
ducha i  ciepła rodzinnego.

Ogromne wzruszenie wywołał tradycyjny
okolicznościowy utwór muzyczny „sto lat” odtworzony
przez dwoje dzieci z  Zespołu Szkół w  Sidzinie pod
kierownictwem nauczyciela Sz. Nieużytka, a  zaśpiewany
przez wszystkich zebranych na uroczystości. Natomiast
ciekawy i  pogodny występ dzieci z  Zespołu Szkół w  Sidzinie
pod kierownictwem nauczycieli K.Biedrawy i  Sz.Nieużytka
wywołał na twarzach Jubilatów oraz zaproszonych gości
uśmiech i  radość, będące przejawem podziękowania za tę
przygotowaną uroczystość.

Po tej dawce artystycznych wrażeń wszyscy zebrani
zasiedli do stołu, aby wspominać minione lata, dzielić się
radościami i  żartować.
Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, ciepłej
i  troskliwej obecności rodziny.(A.B)

W  dniu 25 października 2013r. na strzelnicy
kulowej ZP LOK w  Suchej Beskidzkiej odbyły się V
Powiatowe Zawody Strzeleckie Władz
Samorządowych.
Jak co roku, o  Puchar Starosty Suskiego walczyły

drużyny reprezentujące Urzędy oraz Rady Powiatu, Miasta

i  Gmin. Gminę Bystra-Sidzina reprezentowały w  stałym
składzie: drużyna Urzędu Gminy Bystra-Sidzina (Jan Jabcoń,
Zbigniew Lipka, Andrzej Cyboroń) oraz drużyna Rady
Gminy Bystra-Sidzina (Krzysztof Drobny, Mariusz
Frankiewicz, Krzysztof Porszke).

Reprezentanci Gminy Bystra-Sidzina: (Rada Gminy)

fot. Przedszkole Publ.
w  Bystrej

fot. Przedszkole Publ.
w  Bystrej

fot. Przedszkole Publ.
w  Sidzinie
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9 listopada 2013 r. Babiogórskie Koło Łowieckie
w  Sidzinie świętowało obchody św. Huberta wraz
z  uroczystym poświęceniem sztandaru. Uroczystości
rozpoczęły się mszą św. w  kościele parafialnym pw. Św.
Mikołaja w  Sidzinie odprawianą przez ks.   proboszcza Józefa
Bafię w  koncelebrze ks.   wikariusza Tadeusza Palenika,
ks.   Adama Mroczka –duszpasterza z  Sidziny Górnej oraz
ks.   Proboszcza parafii w  Toporzysku Mariana Jurasa,
podczas której dokonano poświęcenia nowego sztandaru
Koła Łowieckiego.

Po poświęceniu sztandar został uroczyście przekazany
Babiogórskiemu Kołu Łowieckiemu przez wiceprezesa
Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej Bielsko- Biała
Włodzimierza Buzińskiego. Sztandar został odznaczony
Krajowym Złotym Medalem za zasługi łowieckie.

Po mszy św. odbył się uroczysty przemarsz na remizę
OSP w  Sidzinie, gdzie przy myśliwskim poczęstunku
odbywała się dalsza część uroczystości:   m.in. nadane zostały
odznaczenia dla myśliwych koła wręczane przez wiceprezesa
Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej Bielsko- Biała
i  Łowczego Okręgowego Bielsko-Biała: krajowe i  okręgowe
medale brązowe.

W  uroczystościach wzięły udział najwyższe władze
Polskiego Związku Łowieckiego Bielsko-Biała,

przedstawiciele Gminy Bystra-Sidzina, Nadleśnictwa
Myślenice, poczty sztandarowe sąsiednich Kół Łowieckich
wraz z  prezesami i  łowczymi a  także członkowie
Babiogórskiego Koła Łowieckiego.

Nie zabrakło akcentów Jubileuszu 450-lecia Sidziny:
gościom zostały wręczone pamiątkowe monety
jubileuszowe. Goście mieli okazję wpisać się do księgi
Jubileuszowej 450-lecia Sidziny oraz Kroniki Babiogórskiego
Koła Łowieckiego w  Sidzinie, założonej z  okazji poświęcenia
sztandaru koła.

fot. J.Motor

zdobyła II miejsce (puchar) oraz II miejsce najlepszego
strzelca w  tej kategorii (statuetka), natomiast reprezentanci
Urzędu Gminy Bystra-Sidzina zdobyli II miejsce (puchar)
natomiast najlepszym strzelcem w  tej kategorii został
Zbigniew Lipka.

W  dniu 8 listopada 2013r. na strzelnicy kulowej ZP
LOK w  Suchej Beskidzkiej odbyły się Powiatowe
Zawody Strzeleckie z  okazji Święta Niepodległości.
O  Puchar Starosty Suskiego i  Burmistrza Miasta Sucha

Beskidzka walczyły drużyny reprezentujące Urzędy oraz
Rady Powiatu, Miasta i  Gmin. Gminę Bystra-Sidzina
reprezentowała drużyna Rady Gminy w  składzie: Krzysztof
Porszke, Mariusz Frankiewicz oraz Krzysztof Drobny,

natomiast Urząd Gminy Bystra-Sidzina reprezentowały dwie
drużyny - kobieca w  składzie: Agnieszka Ferdynus, Angelika
Kulka, Barbara Augustyn oraz męska w  składzie: Zbigniew
Lipka, Jan Jabcoń przy uzupełnieniu jej z  drużyny kobiecej
Agnieszką Ferdynus.

Reprezentancja Rady Gminy Bystra-Sidzina zdobyła
I  miejsce (puchar) oraz I  miejsce najlepszego strzelca w  tej
kategorii wywalczył Krzysztof Porszke. W  kategorii "Urzędy
Gmin" reprezentanci naszego urzędu zdobyli I  miejsce
(puchar) natomiast najlepszym strzelcem w  tej kategorii
została Agnieszka Ferdynus występująca po raz pierwszy
w  strzelaniu – Duże gratulacje.

Niezależnie od tego drużyna żeńska otrzymała puchar za
uczestnictwo. (J.J.)

Drużyny reprezentujące Gminę na Powiatowych Zawodach

Strzeleckich Władz Samorządowych

Drużyny reprezentujące Gminę na Powiatowych Zawodach

z  okazji Święta Niepodległości




