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nakład 1 000 egz.

W numerze m.in.:
Utylizacja azbestu

Pierwsza grupa mieszkańców,
którzy zawarli umowy na
bezpłatny odbiór i utylizację
asbezstu, mogła już pozbyć się tego
niebezpiecznego produktu z pomocą wyspecjalizowanej firmy.
Więcej na str. 3

Jubileusz Koronacji Obrazu
Matki Bożej Sidzińskiej

16 lipca br. odbyły się
uroczystości Jubileuszowe dla
upamiętnienia 50-lecia koronacji
Obrazu Matki Bożej Sidzińskiej.
Relację z tych uroczystości
prezentujemy na str. 7

"Czar smaków
minionych"

i

3 lipca na placu festynowym w Sidzinie odbył się tradycyjny już festyn
połączony z cieszącym się dużą popularnością konkursem drwali i pilarzy.
Więcej na str. 6

czasów

24 lipca br. odbyła się pierwsza
w te wakacje impreza plenerowa
w Skansenie w Sidzinie. Na kolejną
- w imieniu organizatorów zapraszamy już 21 sierpnia.
Szczegóły na str. 5 i 8

Lipiec był miesiącem rywalizacji między jednostkami Ochotniczych
Straży Pożarnych, a wszystko to za sprawą organizowanych zawodów
sportowo - pożarniczych.
Więcej na str. 4

W wymienionym okresie wydano 20 zarządzeń, w tym: 5 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy BystraSidzina na 2016 rok oraz 7 zarządzeń w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok.
Pozostałe zarządzenia wydano sprawach:
1. Przekazania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz
dokumentacji organizacji pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bystrej Podhalańskiej oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sidzinie protokołem zdawczo-odbiorczym;
2. Ustalenia wytycznych kontroli zarządczej;
3. Ustalenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina;
4. Ustalenia regulaminu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Bystra-Sidzina;
5. Powołania zespołu powypadkowego;
6. Powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wprowadzenia regulaminu jego działania oraz dyżuru
przepływu informacji;
7. Organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminie Bystra-Sidzina;
8. Procedury zarządzania ryzykiem.

W miesiącu lipcu Rada Gminy Bystra-Sidzina odbyła
jedno posiedzenie - Sesja Rady Gminy została zwołana na
wniosek Wójta Gminy Bystra-Sidzina i miała miejsce 1
lipca br. Głównym powodem zwołania sesji było
zabezpieczenie środków dla bibliotek gminnych, które od
1 lipca br. funkcjonują jako biblioteka w Sidzinie z fiilią
w Bystrej Podhalańskiej. W trakcie dyskusji nad tym
tematem podkreślano potrzebę dążenia do utrzymania

funkcjonowania obu bibliotek na dotychczasowym,
wysokim poziomie. To połączenie jest pierwszym etapem
łączenia instytucji kultury. Trwają przygotowania, aby
w następnej kolejności połączyć biblioteki i ośrodek
kultury. Jeśli te zamiary przebiegłyby pomyślnie, wówczas
powstałaby jedna jednostka pod nazwą: Gminne Centrum
Kultury i Bibliotek w Sidzinie. (B.L.)

Wójt Gminy Bystra – Sidzina informuje o zbliżającym
się drugim terminie składania wniosków o zwrot podatku
akcyzowego dla producentów rolnych. W drugiej połowie
2016 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do
wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze
względu na miejsce położenia gruntów będących
w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta
rolnego (w tym dzierżawcy) w terminie od 1 sierpnia 2016
r. do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1
lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Gmina Bystra-Sidzina na początku bieżącego roku
złożyła trzy wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej
na dofinansowanie:
- wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
w nowo wybudowanej szkole,
- wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu
podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych,

- wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
i
pomocy
przedlekarskiej
lub
gabinetów
stomatologicznych,
Po ogłoszeniu wyników Gmina Bystra-Sidzina w sumie
otrzyma ponad 90 000,00 zł.
W ramach otrzymanych środków wyposażona zostanie
rozbudowana część Zespołu Szkół w Bystrej Podhalańskiej.
Sala do gimnastyki korekcyjnej wyposażona zostanie
w profesjonalny sprzęt, który pozwoli na prowadzenie
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Pieniądze wypłacane będą w terminie: 1- 31
października 2016 r. gotówką w kasie urzędu gminy lub
przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy podany
we wniosku.

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na
1 ha użytków rolnych w 2016 r. wynosi 86,00 zł.
Wnioski oraz wszelkie informacje dostępne są
w Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina, pokój nr 6, tel.
18/2681220 (wew. 120). (B.M)
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różnorodnych ćwiczeń, w tym zajęć gimnastyki
korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej. Z kolei do sal
lekcyjnych zakupione zostaną stoliki i krzesła uczniowskie,
szafki i regały oraz 6 tablic interaktywnych. Wyposażenie
zostanie zakupione na łączna kwotę 76 000 zł.
Pozostałe środki wydatkowane będą na - funkcjonujące
w szkołach podstawowych w Sidzinie oraz Bystrej
Podhalańskiej - gabinety pomocy psychologiczno –
pedagogicznej. Gabinety wyposażone zostaną w pomoce
dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, dydaktycznowyrównawczych,
korekcyjno-kompensacyjnych,
terapeutycznych oraz logopedycznych. Pomoce zostaną
dopasowane do różnych grup wiekowych uczniów.
Pomogą one przeprowadzić zajęcia w atrakcyjny i ciekawy
dla ucznia sposób.
Z kolei gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej funkcjonujące w naszych szkołach
wyposażone zostaną w podstawowy sprzęt, taki jak np.

kozetka lekarska, ciśnieniomierz, glukometr, waga ze
wzrostomierzem itp., zapewniając tym samym zaplecze
do właściwej realizacji zadań w zakresie profilaktyki
i pomocy przedlekarskiej. (B.C.)

Dnia 22 czerwca 2016 r. nastąpiło uroczyste
podpisanie umowy partnerstwa pomiędzy Gminą
Bystra-Sidzina
a
Gminą
Szczucin, która
pełni
rolę
instytucji
realizującej
projekt
pn.
„Demontaż
i
bezpieczne
składowanie
wyrobów zawierających azbest z obszaru
województwa małopolskiego”.

azbestowych.
Dodatkowo zostanie
również
odebrane
około 53 tony gruzu
zalegającego
na
posesjach
mieszkańców.
Do
projektu
zgłosiło
się
50
właścicieli
nieruchomości z terenu naszej Gminy. Koszt
przedsięwzięcia to 95.000 zł, który jest finansowany ze
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w 85 %,
oznacza to że uzyskamy dofinansowanie w wysokości
80.750 zł, natomiast pozostałe 15% kosztów ponosi Gmina.
Realizacja projektu zapewnia bezpłatny odbiór azbestu
mieszkańcom naszej gminy.
W związku z unijną dyrektywą, w Polsce materiały
zawierające azbest powinny zniknąć całkowicie do 2032r.
Projekt z pewnością pomoże przyspieszyć ten proces.
(K.K.)

Informujemy,
że dobiegają
końca
procedury
administracyjne
(pozwolenie
wodnoprawne,
umowa z RZGW Kraków oraz zgłoszenie)
pozwalające na rozpoczęcie inwestycji polegającej
na „Przebudowie obiektu mostowego w ciągu dróg
gminnych
Gizowa-Bykowa-Traczykowa
od
Bystrzanki na potoku Bystrzanka w miejscowości
Bystra Podhalańska”.

barier i najazdów na most. Wykonawcą robót będzie Firma
Usługowo-Handlowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk
z Łętowni, a planowane zakończenie robót przewidziano
na 15 września 2016 r. Koszt przebudowy mostu, który
będzie miał prawie 23 m długości i 5,3 m szerokości,
wyniesie ok. 240 tys. zł.
W trakcie robót wystąpią utrudnienia w ruchu
pojazdów – nie będzie możliwości przejazdu przez most,
również nie jest przewidziana przeprawa zastępcza przez
Bystrzankę rejonie mostu. Wyznaczone zostaną objazdy
dla mieszkańców ról Ziajowa Górna, Gizowa-Bykowa oraz
koniecznych przejazdów do pól przez rolę Sutorową
i Gizową.
Objazdy z będą sprawiać kłopot, jednak realizacja
wyczekiwanej od lat przebudowy mostu zrekompensuje te
niedogodności. (Z.C.)

Już z końcem czerwca br. na terenie Gminy BystraSidzina rozpoczęły się pierwsze demontaże azbestu
z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych
w ramach projektu. Dzięki uczestnictwu Gminy
w projekcie, do końca roku zostanie zdemontowanych
i unieszkodliwionych około 145 ton wyrobów

Niebawem rozpoczną się prace budowlane polegające
rozbiórce drewnianego pomostu oraz dźwigarów
mostowych, remoncie i wzmocnieniu przyczółków
betonowych i skrzydeł mostu, oraz wykonanie płyty
żelbetowej mostu na nowych dźwigarach oraz poręczy,
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W 2015 r z Funduszu Ochrony Gruntów pozyskaliśmy
40 tys. zł na remont drogi „Na Pańskie” w Bystrej
Podhalańskiej na roli Jaskółkowa Górna. Wraz ze środkami
gminnymi za łączną kwotę ponad 89 tys. zł wykonana
została nawierzchnia bitumiczna o długości 445 m.
Z kolei w tym roku złożyliśmy wniosek do FOGR-u na
remont drogi rolnej na roli Szpakowej w Sidzinie,
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł.
Zakres robót na „Szpakowej” obejmie ułożenie korytek,
udrożnienie rowu odwadniającego, wykonanie części
nawierzchni tłuczniowej oraz 240 m nawierzchni
bitumicznej. Całkowita długość drogi objętej remontem
wyniesie 490 m, a całkowity koszt wykonania robót to
ponad 68 tys. zł.

Prace rozpoczną się z początkiem sierpnia tego roku,
a w przyszłym roku kolejna droga do realizacji przypadnie
w Bystrej Podhalańskiej.

W dniu 26 czerwca 2016 r. na stadionie sportowym
„KS Bystra” w Bystrej Podhalańskiej odbyły się IV
Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP)
z powiatu suskiego, których organizatorami było:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Suchej Beskidzkiej, Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej oraz
Urząd Gminy Bystra-Sidzina

Bałos, Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Okrzesik,
Wójt Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka.
W rankingu drużyn MDP z Gminy Maków
Podhalański: I miejsce Żarnówka (dziewczęta), II miejsce
Juszczyn (dziewczęta), III miejsce Juszczyn Polany
(chłopcy).
Dekorowania powyższych drużyn pucharami
dokonali: Starosta Suski Józef Bałos, Komendant
Powiatowy PSP Krzysztof Okrzesik, w imieniu Burmistrz
Miasta i Gminy Maków Podhalański Pawła Sali, Wójt
Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka.
Zawody zakończyły się raportem oraz
podziękowaniem wszystkim za wspólny udział
w zawodach osobom zaangażowanym.
Dla nabrania sił, napojami oraz kiełbaską z kotła
i grilla, ugoszczono uczestników. Jak przystało na
strażaków, mimo słonecznej pogody, dwukrotnie deszcz
pokropił uczestników oraz sędziów zawodów.
Z kolei w dniu 10 lipca br. na boisku sportowym
w Jordanowie odbyły się „Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze 2016”

Rozpoczynając zawody st. asp. Grzegorz Lipka złożył
raport Komendantowi Powiatowemu PSP mł. bryg.
Krzysztofowi Okrzesikowi o ich rozpoczęciu. Powitania
Władz Powiatowych, zaproszonych gości oraz
uczestników zawodów dokonał gospodarz zawodów Wójt
Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka, życząc 13
drużynom MDP chłopców i 8 drużynom MDP dziewcząt
(licząc łącznie 202 zawodników) osiągnięć w rywalizacji
sportowej.
Ostateczne wyniki zawodów:
- w drużynach OSP (MDP) chłopców: I miejsce Kuków, II miejsce - Łętownia, III miejsce - Bieńkówka, IV
miejsce - Bystra Podhalańska.
- w drużynach OSP (MDP) dziewcząt: I miejsce Budzów, II miejsce - Żarnówka, III miejsce - Toporzysko,
natomiast nasza drużyna Bystra Podhalańska zajęła VII
miejsce – „następnym razem będzie lepiej” - zapewniły
dziewczęta.
Dekorowania zwycięskich drużyn medalami,
dyplomami oraz pucharami dokonali: Starosta Suski Józef
strona 4

Zawody rozegrano w dwóch grupach: grupa „A” –
męskie drużyny pożarnicze i grupa „C”- kobiece drużyny
pożarnicze.
W grupie „A” rywalizowały: drużyna OSP Bystra
Podhalańska i OSP Sidzina, natomiast w kategorii „C”
wystąpiła drużyna dziewczyn z OSP Sidzina.
Zawody gminne zakończyły się następującymi
lokatami:
- w kategorii "A" I miejsce zajęła drużyna z OSP
Sidzina, a II miejsce - drużyna z OSP Bystra Podhalańska,
- w kategorii "C" I miejsce zajęła drużyna dziewczyn
z OSP Sidzina, które swoje zwycięstwo podkreśliły rundą
honorową ze zdobytym pucharem. (J.J.)
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Sidzinianki, w ramach promocji naszych terenów, wystąpiły
podczas obchodów 150-lecia Kół Gospodyń w Dzięgielowie
(powiat cieszyński).

W sobotę, 25 czerwca, zespół sidzińskiego Stowarzyszenia Gospodyń
zaprezentował program artystyczny pn.: „Nasze obrzędy i tradycje”- a że to
okolice nocy świętojańskiej - występy nawiązywały do wianków, czarów
i ziół. Przedstawione zostały stare metody leczenia, a ponadto był śpiew
i bardzo, bardzo gorąca atmosfera.
Podczas dwudniowej imprezy w Dzięgielowie można było podziwiać
dorobek kół gospodyń w najrozmaitszym wydaniu, od kulinariów po
wszelkiego rodzaju rękodzieło z papieru, nici, korali, itp.
Każdy z występujących zespołów w ramach podziękowania otrzymał
pamiątkową statuetkę i dyplom. (GOKPTIS)
26 czerwca br. w parafii w Sidzinie miały miejsce
prymicje ojca Stefana - Michała Rymarczyka. Uroczystości
rozpoczęły się w domu rodzinnym neoprezbitera
błogosławieństwem udzielonym mu przez rodziców.
Następnie miało miejsce procesyjne przejście do kościoła,
gdzie odprawiona została Msza Święta Prymicyjna ze
specjalnym
błogosławieństwem,
udzielanym
indywidualnie poprzez nałożenie rąk.
Ojciec Stefan święcenia prezbiteratu przyjął 18 czerwca
w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ukończył
studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym
OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Swoją
pierwszą posługę kapłańską rozpocznie w klasztorze
w Radecznicy.
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Jak wiadomo „Sidzina drewnem stoi”, więc
w niedzielę 3 lipca na placu festynowym
w Sidzinie odbył się tradycyjny już festyn, którego
organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury
Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina
w Sidzinie. Podczas imprezy przypomniane
i podkreślone zostało znaczenie tego surowca dla
ludzi zamieszkujących nasze tereny.

Jak co roku rozpoczęło się od muzyki i tańca na
plenerowej scenie. Tym razem zaprezentowały się dzieci,
a były to: Zespół Regionalny „Holniki” oraz Przedszkolaki
z Przedszkola Publicznego w Sidzinie (grupa „ Biedronki”).

Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz ufundowane przez
sponsorów nagrody. Specjalną nagrodę ufundowaną przez
sołtysa wsi Sidzina otrzymał najmłodszy uczestnik
zawodów – trzyletni Dawid Błachut z Bystrej
Podhalańskiej.

Po serii konkursów „drzewnych” przyszedł czas na
pokaz ratownictwa w wykonaniu druhów z jednostki OSP
Sidzina. Można było zobaczyć chłopaków podczas akcji
reanimacji i transportu poszkodowanego w wypadku.
Ogromną radość strażacy sprawili także najmłodszym

Z akcją promocyjną książki o bp. Albinie Małysiaku na
scenie pojawił się jej autor w towarzystwie niemalże
kabaretowej grupy, której członkowie zachęcając do
zakupu publikacji opowiadali anegdoty z życia niezwykłej
postaci jaką był biskup.
Następnie na przygotowanym placu odbył się konkurs
sprawnościowy obróbki drewna dla dorosłych - „Konkurs
Drwali i Pilarzy” - w ramach którego przerąbywano
siekierą i przeżynano piłą tzw. „moja-twoja” kłody
drewniane, wbijano gwoździe i wożono się slalomem
obciążoną taczką, a to wszystko na czas!
uczestnikom zabawy serwując przyjemność zabawy
z hydronetką i lania wody do celu, ku uciesze dzieci każdy,
kto trafił bezbłędnie, nagradzany był sygnałem syreny.
Pogoda sprzyjała, więc i woda lała się strumieniami
w różne strony, niekoniecznie do celu. Dodatkową atrakcją
była ścianka wspinaczkowa, z której uczestnicy mogli
korzystać dzięki uprzejmości Beskidzkiej Grupy Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Suchej
Beskidzkiej.

Dla dzieci i młodzieży w czterech kategoriach
wiekowych rozegrano konkurs wbijania gwoździ. Liczyła
się ilość uderzeń młotkiem do pełnego wbicia gwoździa.
Wśród dorosłych zwyciężył zespół w składzie: Daniel
Ceremon, Krystian Ceremon (zespół o nazwie „Mistrzowie
drewna”)
W kategoriach dla młodszych pierwsze miejsca zajęli:
Przedszkole – Antoni Sułocha
Klasy I-III - Hubert Jabcoń
Klasy IV- VI – Paweł Maj
Gimnazjum – Piotr Trzop i Paweł Stramek
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Po konkursach, pokazach i zabawach dla dzieci sceną
zawładnął kabaret „Moherowe Berety”, w humorystyczny
sposób przedstawiający prozę szczególnie kobiecego życia,
w każdym wydaniu.
Przez całe popołudnie przybywało uczestników
zabawy, a punktem kulminacyjnym był wieczorny koncert
zespołu „Baciary”, który przyciągnął tłumy mieszkańców
i fanów z najrozmaitszych, bliższych i dalszych
miejscowości.
Żywiołowa muzyka zespołu i dobry kontakt
z publicznością rozbawiły, rozweseliły, uszczęśliwiły
i sprawiły że zabawa była doskonała do samego końca
imprezy.
”… Żyje się raz, spróbuj więc sam jak najlepiej
wykorzystać swój czas,

A więc kochaj ile się da, bo żyje się raz…”
Każda impreza, a plenerowa szczególnie wymaga
zaangażowania wielu osób. Organizatorzy składają
serdeczne
podziękowania
panu
Mariuszowi
Frankiewiczowi i panu Rafałowi Jabconiowi - za nie dającą
się zmierzyć żadną miarą pomoc przy organizacji
„Konkursu Drwali i Pilarzy”, jak również nieocenionemu
panu Stanisławowi Czernikowi – prowadzącemu
wszystkie nasze imprezy w Sidzinie oraz druhom
z jednostki OSP Sidzina. Na tych ludzi zawsze można
liczyć.
Dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną zabawę.
Zapraszamy do równie licznego udziału w kolejnych
organizowanych przez nas imprezach. (GOKPTiS)

W dzień odpustu Matki Bożej Szkaplerznej, 16 lipca
2016r. Sidzina obchodziła Złoty Jubileusz Koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej Sidzińskiej, jakiej dokonał
w 1966r. bp. Julian Groblicki. Był to wyjątkowy rok dla
parafii, jako że wtedy spłynął na Sidzinę inny
niewyobrażalny zaszczyt, bowiem Kuria Krakowska
wyznaczyła na miejsce obchodów uroczystości milenijnych
związanych z 1000-leciem Chrztu Polski właśnie Sidzinę.
Szczególnego znaczenia nabiera dziś fakt, że w obchodach
tych uczestniczył Święty Jan Paweł II, wówczas arcybiskup
metropolita krakowski, który wygłosił homilię.
W pięćdziesiąt lat później sidzińskie rodziny, a także
czciciele Matki Bożej Sidzińskiej przybyli z sąsiednich
miejscowości, nie zważając na strugi deszczu płynące z
nieba, przyszli w sobotni poranek dziękować Sidzińskiej
Madonnie za niezliczoną ilość łask, jakich doznawali za jej
wstawiennictwem przez całe wieki i pokolenia. Prosili
jednocześnie o dalsze orędownictwo u Jej Syna, trwali na
modlitwie i przeżywali niezwykle wzruszające chwile.
Uroczystość uświetnił swą obecnością metropolita
krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, sprawując ofiarę
uroczystej Mszy Świętej w asyście księdza biskupa
Tadeusza Pieronka oraz księży pochodzących i pracujących
w sidzińskiej parafii, jak również duchownych, którzy
pragnąc połączyć się z nimi w modlitwie przybyli przed
Cudowny Wizerunek Matki Bożej Sidzińskiej.
Tego dnia wskrzeszono pamięć o gorliwym czcicielu
Matki Bożej Sidzińskie, jakim był tutejszy proboszcz - ks.
Wojciech Blaszyński, którego 150-tą rocznicę śmierci w tym
roku obchodzimy. Ksiądz Blaszyński, zwany apostołem
Podhala, przyczynił się do ożywienia kultu Matki Bożej
Sidzińskiej i był prekursorem apostolstwa świeckich,
wyprzedzając o ponad 100 lat postanowienia II Soboru
Watykańskiego. Zginął tragicznie, 11 sierpnia 1966r., na
placu budowy kościoła w Chochołowie, jednakże w
Sidzinie po dziś dzień żywa jest pamięć o niezwykłym i
charyzmatycznym duszpasterzu.
Każda sidzińska rodzina, jak i każdy mieszkaniec z
osobna zawdzięcza Sidzińskiej Pani wsparcie i siłę do
pokonywania trudów życia. 16 lipca dziękowano Jej za to
w sposób szczególny.

Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina nr 7, lipiec 2016

strona 7

Fantastycznym i niebanalnym pomysłem na spędzenie
niedzielnego popołudnia 24 lipca 2016r. była wizyta w
Skansenie w Sidzinie-Muzeum Kultury Ludowej.
Tego dnia odbyła się tam bowiem cykliczna impreza
plenerowa pn. „Czar smaków i czasów minionych”.
Przy dźwięku muzyki góralskiej można było skosztować regionalnych przysmaków: placków pieczonych na
blasze, zupy z sałaty na serwatce, bigosu, itp.
Czas umilały występy dzieci i młodzieży z zespołu
EVER wraz chórem oraz Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Holniki”.
Niecodzienne widowisko przygotowały panie z Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki”. Odtworzyły one dawny obowiązek gospodyń domowych, czyli pranie w rzece.
Nasze artystki zaimprowizowały kłótnię pomiędzy dwoma praczkami – Maryną i Zośką, które pokłóciły się o kamień, na którym akurat obydwie chciały prać. Na szczęście
w porę nadbiegli mężowie, którzy rozdzielili zdenerwowane i nie wiadomo do czego zdolne kobiety.
Życiem tchnęła także skansenowa kuźnia. Stało się to
za sprawą trzech zdeterminowanych kowali, którzy z zapalczywością wykuwali różne przedmioty wykorzystywane w gospodarstwach domowych i w rolnictwie.
Okazję do zaprezentowania swojego rękodzieła mieli
twórcy ludowi, zaś dzieci miały możliwość wzięcia udziału w warsztatach malowania, co sprawiło im wiele radości.
Organizatorzy przewidzieli też coś dla miłośników
„mocniejszych” wrażeń – była ścianka wspinaczkowa, tyrolka rozwieszona ponad przepływającym przez skansen
potokiem oraz taśma slackline, na której śmiałkowie mogli
przetestować swój zmysł równowagi.
Prawda, że bawiliśmy się świetnie?
Światowe Dni Młodzieży
to międzynarodowe spotkanie
młodych całego świata, którzy
razem ze swoimi katechetami,
duszpasterzami, biskupami i
papieżem gromadzą się
w jednym miejscu, by
wyznawać wiarę w Jezusa
Chrystusa.
W dniach 26-31 lipca 2016
r. do Krakowa na spotkanie z
papieżem Franciszkiem przyjadą młodzi z całego świata.
Również nasza gmina odpowiedziała na apel Archidiecezji
Krakowskiej i przyjmie pielgrzymów. W gminie BystraSidzina gościć będziemy ponad
400-stu pielgrzymów i będzie to młodzież z Niemiec i
Włoch. Pielgrzymi zostaną rozlokowani w szkołach i
domach prywatnych naszej gminy (na podstawie
deklaracji składanych do parafii). Zarówno rozlokowaniem
pielgrzymów jak i zapewnieniem posiłków organizacją

katechez zajmują się Komitety Parafialne działające przy
obydwu parafiach
w gminie. W dniach 27-29.VII, tzn. przez trzy dni w
godz. 9.00-12.00 w Kościele Parafialnym
P.P. Św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej odbywać się
będą katechezy dla grup niemieckojęzycznych. Władze
gminy Bystra-Sidzina pomagają m.in. w kwestiach
logistycznych, zapewniając autokary do przewozu grup.
Koła Gospodyń Wiejskich działające w naszych wsiach
organizuję poczęstunki przywitalne naszych gości.
Mamy nadzieję, że nasi goście będą się czuli w naszej
gminie bezpiecznie. Okażmy im pomocną dłoń i
życzliwość na jaką sami liczymy będąc za granicą. Niech te
wspólnie spędzone chwile będą zarówna dla nich jak
również dla nas czasem niezapomnianym
i okazją do zamanifestowania solidarności pomiędzy
narodami z różnych stron świata.
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