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nakład 1 000 egz.

W numerze m.in.:
XL sesja Rady Gminy

11 października br. odbyła się
ostatnia z zaplanowanych sesji
VII kadencji Rady Gminy.
Podczas obrad podjęto bieżące
uchwały oraz podsumowano
mijającą kadencję.
Więcej na str. 2-3

Rondo już gotowe

27 września 2018 r. dokonano
odbioru budowy ronda na
skrzyżowaniu dróg powiatowych
w
Bystrej
Podhalańskiej.
Podsumowanie
inwestycji
prezentujemy w tym wydaniu.
Więcej na str. 8

Jednostki OSP w naszej
gminie mają swojego
Kapelana

28 września, Ksiądz Arcybiskup
Marek Jędraszewski, Metropolita
Krakowski, dekretem nominacyjnym
powołał Kapelana jednostek OSP
Gminy Bystra-Sidzina.
Więcej na str. 9

2018 to Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ta
znacząca rocznica, to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. Powinna ona stać
się świętem całej polskiej wspólnoty tak, by każdy czuł się zaproszony nie tylko do
udziału w uroczystościach i innych wydarzeniach rocznicowych, ale przede
wszystkim do ich współtworzenia. To doskonała okazja, by opowiedzieć dzieje
ojczyste także poprzez – często mniej znane – historie lokalne.
Uczniowie placówek oświatowych z terenu naszej gminy wraz z nauczycielami
podejmują liczne inicjatywy, by w ciekawy i pomysłowy sposób uhonorować ten
wyjątkowy Jubileusz.
Więcej na str. 10

11 października 2018 r. odbyła się XL sesja Rady Gminy.
Podczas posiedzenia podjęto uchwały w sprawach:
1) Udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji
celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku-Białej.
Rada postanowiła udzielić pomocy finansowej
w kwocie 1.763,00 zł jako wsparcie izby wytrzeźwień
w Bielsku- Białej, gdzie przyjmowane są osoby z terenu
naszej gminy.
2) Zmiany uchwały Nr XXXIX/311/18 Rady Gminy
Bystra-Sidzina z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie
przyznania dotacji z budżetu Gminy Bystra-Sidzina dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sidzinie.
W ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2018” Gmina
Bystra-Sidzina otrzymała dotację na realizację zadania pn.
„Remont
pomieszczenia
zaplecza
kuchennego
przeznaczonego do wydawania posiłków dla strażaków
biorących udział w długotrwałych akcjach ratowniczych na
terenie Gminy Bystra-Sidzina”. W związku z obniżeniem
środków otrzymanych z Województwa Małopolskiego do
kwoty 24.940,16 zł, Rada Gminy postanowiła zwiększyć
wkład własny gminy w przedmiotowe zadanie w kwocie
35.075,64 zł.
3) Przyznania środków finansowych na Wojewódzki
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
Rada przychyliła się do wniosku Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej i wyraziła
zgodę na przekazanie z budżetu Gminy Bystra-Sidzina
4.000,00 zł na dofinansowanie budowy stanowiska do
ćwiczeń i szkoleń na bazie kontenera dla strażaków PSP
i OSP powiatu suskiego. Prowadzenie szkoleń
z wykorzystaniem profesjonalnych stanowisk do ćwiczeń
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pozwala sprawdzić w praktyce nabytą wiedzę teoretyczną
i doskonalić umiejętności strażaków.
4) Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu.
Gmina Bystra-Sidzina planuje w przyszłości wykonanie
odcinka chodnika wraz z oświetleniem ulicznym
w centrum Sidziny przy drodze powiatowej od „Dębu”
w kierunku Sidziny Wielkiej Polany. Aby ubiegać się
o pozwolenie na budowę, do tej inwestycji musi być
przygotowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
Wobec faktu, iż właścicielem terenu objętego inwestycją jest
Powiat Suski, Rada Gminy postanowiła udzielić pomocy
rzeczowej poprzez zlecenie opracowania niezbędnej
dokumentacji dla tego zadania.
5) Zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok.
Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczyły
zwrotu części wydatków na zadania w ramach funduszu
sołeckiego z 2017 r. Wprowadzono także dochody
majątkowe w związku z podpisaniem umowy dotacji na
dofinansowanie zadania „Ograniczenie niskiej emisji
w Gminie Bystra-Sidzina poprzez wymianę
niskowydajnych pieców na kotły ekologiczne – etap II”
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zmniejszeniu uległy
dochody i wydatki majątkowe w związku z rezygnacją
z realizacji w roku bieżącym z zadania „Budowa otwartych
stref aktywności w miejscowości Sidzina”.
W planie wydatków zmiany dotyczyły m.in.
zwiększenia wydatków związanych z utrzymaniem dróg
gminnych,
zwiększenia wydatków majątkowych
z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze
powiatowej w stronę Mąkacza. Zwiększono także wydatki
majątkowe na wykonanie alejek na cmentarzu
komunalnym w Bystrej Podhalańskiej. Zwiększeniu uległy
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wydatki bieżące w związku z planowanym zakupem
sprzętu elektronicznego dla radnych gminy oraz remontem
pomieszczeń biurowych urzędu. Zmniejszeniu uległy
wydatki bieżące w związku z niewykorzystaniem środków
na organizację letniej kolonii dla dzieci z partnerskiej
Gminy Kępice.
6) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bystra-Sidzina na lata 2018-2022.
W związku ze zmianami w budżecie, dokonanymi
zarządzeniami Wójta Gminy Bystra-Sidzina, aktualizacji
uległy planowane dochody oraz wydatki budżetu.
7) Zmiany Statutu Gminy Bystra-Sidzina
Uchwalone zmiany w Statucie wynikały z konieczności
dostosowania jego zapisów do przepisów zawartych
w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych, które zaczną obowiązywać od nowej
kadencji. Zmiany ujęte w Statucie dotyczą m.in. obowiązku
transmitowania obrad sesji, przeprowadzania imiennych
głosowań oraz podawania do publicznej wiadomości
wykazów tych głosowań, rozpatrywania raportu o stanie
gminy i podejmowania uchwały w sprawie wotum
zaufania, powołania obligatoryjnej KomisjiSskarg,
Wniosków i Petycji,( której zadaniem będzie rozpatrywanie
skarg na działalność wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych, wniosków oraz petycji składanych przez
obywateli), zasad składania przez radnych interpelacji
i zapytań do wójta, zasad wprowadzania do porządku
obrad
projektu
uchwały
zgłoszonej
przez
przewodniczącego klubu radnych, minimalnej liczebności
klubów radnych, inicjatywy uchwałodawczej obywateli.
8) Przyjęcia zmian w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.
Wprowadzone w Programie zmiany dotyczyły zaleceń
pokontrolnych, związanych z uzupełnieniem ram
czasowych i częstotliwości realizacji poszczególnych zadań
w nim zawartych.
9) Rocznego Programu Współpracy Gminy BystraSidzina na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie nakłada na samorząd obowiązek
uchwalenia
Rocznego
Programu
Współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
realizującymi zadania gminy w sferze publicznej. Katalog
zadań publicznych określa ustawa, natomiast gmina
wskazuje własne priorytety w tym zakresie. Podstawowa
forma współpracy zakłada prowadzenie otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych.
10) Przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie

Gminy Bystra-Sidzina.
Rada Gminy, po otrzymaniu pozytywnej opinii
w sprawie Regulaminu dostarczania wody na terenie
Gminy Bystra-Sidzina, wydanej przez
Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia tego regulaminu.
11) Wykonywania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
Potrzeba uregulowania zasad wnoszenia obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej wynika z wymogów
wprowadzonych ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgodnie
z brzmieniem nowego art. 41a ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990 r., grupa mieszkańców
gminy, posiadających czynne prawo wyborcze do danej
rady gminy, będzie mogła wystąpić z obywatelską
inicjatywą uchwałodawczą. W przypadku gminy do 20 tys.
mieszkańców grupa ta będzie musiała liczyć co najmniej
200 osób.
12) Przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego
mieszczącego się w budynku hali magazynowej w Sidzinie
wraz z placem położonym na działce nr ewid. 18469/1
w Sidzinie.
Rada Gminy przychyliła się do prośby o przedłużenie
umowy najmu lokalu na okres jednego roku.
13) Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
nieruchomości części działki nr ewid. 688/13 w Bystrej
Podhalańskiej.
Rada Gminy, na wniosek zainteresowanych
mieszkańców, postanowiła wyrazić zgodę na dzierżawę
części działki stanowiącej drogę gminną (52 m2) w Bystrej
Podhalańskiej na Roli Gizowej na okres 5 lat.
XL sesja Rady Gminy miała uroczysty charakter,
ponieważ w jej trakcie Przewodniczący Rady podsumował
pracę mijającej VII kadencji Rady. Złożył także
podziękowania za współpracę Wójtowi, Radnym, Sołtysom
oraz jednostkom organizacyjnym działajacym na terenie
naszej gminy.
W trakcie mijającej kadencji Rada Gminy BystraSidzina odbyła 40 sesji, podejmując 328 uchwał. W okresie
kadencji pracowały cztery komisje stałe: Komisja
Rewizyjna, Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji
i Finansów, Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa, Komisja Zdrowia Pomocy
Społecznej Oświaty Kultury i Sportu oraz doraźna Komisja
Statutowa. Przez cały okres kadencji sesje i posiedzenia
komisji odbywały się przy wysokiej frekwencji radnych.
Wszystkie sesje były władne do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Podziękowania za działalność w mijającej kadencji
złożył również Wójt Gminy. (A.N.) Fot. B. Dudek
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21 października 2018 r. odbędą się wybory samorządowe. Wybierać będziemy przedstawicieli do Rady Gminy BystraSidzina, Rady Powiatu Suskiego, Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Wójta Gminy Bystra-Sidzina.
Przypominamy wszystkim wyborcom, aby udając się do lokali wyborczych
zabrali ze sobą dokument potwierdzający swoją tożsamość. Bez okazania
dokumentu komisja wyborcza nie wyda wyborcy karty do głosowania.

W poprzednich numerach biuletynu umieszczaliśmy
informację o zarejestrowanych kandydatach do Rady
Gminy, jak również zasadach głosowania oraz kalendarz
wyborczy. W bieżącym numerze prezentujemy listy
kandydatów na radnych w danych okręgach w kolejności,
w jakiej zostały listom nadane numery, jak również
z uwzględnieniem złożonych rezygnacji z kandydowania
(w okręgu nr 9 zrezygnował z kandydowania na radnego
gminy Gałka Adam Piotr zgłoszony przez KWW OSP
Bystra Podhalańska, z kandydowania na Wójta Gminy
Bystra-Sidzina zrezygnował Jaromin Stanisław, zgłoszony
przez KWW Lasy Uprawnione i Wspólnicy).
KANDYDATCI NA RADNYCH GMINY BYSTRASIDZINA
Okręg wyborczy Nr 1

1. KARDAŚ Adam, lat 57, zam. Bystra Podhalańska,
zgłoszony przez KWW LASY UPRAWNIONE
I WSPÓLNICY - Lista nr 17
2. MAZUR Bogusław Władysław, lat 62, zam. Bystra
Podhalańska,
zgłoszony przez KWW OSP BYSTRA PODHALAŃSKA
- Lista nr 18,
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna Bystra
Podhalańska

popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna Bystra
Podhalańska (WYBRANY BEZ GŁOSOWANIA)
Okręg wyborczy Nr 4

1. SZARLEJ Dariusz Dominik, lat 24, zam. Bystra
Podhalańska,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Lista nr 10
2. PALARCZYK Małgorzata Halina, lat 52, zam. Bystra
Podhalańska,
zgłoszona przez KWW LASY UPRAWNIONE
I WSPÓLNICY - Lista nr 17
3. CIOPAŁA Marek Piotr, lat 47, zam. Bystra
Podhalańska,
zgłoszony przez KWW OSP BYSTRA PODHALAŃSKA
- Lista nr 18,
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna Bystra
Podhalańska
Okręg wyborczy Nr 5

1. GAŁKA Marcin Piotr, lat 36, zam. Bystra Podhalańska,
zgłoszony przez KWW OSP BYSTRA PODHALAŃSKA
- Lista nr 18,
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna Bystra
Podhalańska (WYBRANY BEZ GŁOSOWANIA)
Okręg wyborczy Nr 6

1. DROBNY Krzysztof Jan, lat 61, zam. Bystra
Podhalańska,
zgłoszony przez KWW OSP BYSTRA PODHALAŃSKA
- Lista nr 18,
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna Bystra
Podhalańska (WYBRANY BEZ GŁOSOWANIA)

1. PIECZARA Jan, lat 59, zam. Bystra Podhalańska,
zgłoszony przez KWW LASY UPRAWNIONE
I WSPÓLNICY - Lista nr 17
2. KRYJAK Marek, lat 49, zam. Bystra Podhalańska,
zgłoszony przez KWW OSP BYSTRA PODHALAŃSKA
- Lista nr 18,
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna Bystra
Podhalańska

1. FRANKIEWICZ Mariusz Stanisław, lat 54, zam.
Bystra Podhalańska,
zgłoszony przez KWW OSP BYSTRA PODHALAŃSKA
- Lista nr 18,

1. BASIURA Jan, lat 60, zam. Bystra Podhalańska,
zgłoszony przez KWW LASY UPRAWNIONE
I WSPÓLNICY - Lista nr 17
2. KOWALIK Dorota Małgorzata, lat 53, zam. Bystra

Okręg wyborczy Nr 2

Okręg wyborczy Nr 3
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Okręg wyborczy Nr 7
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Podhalańska,
zgłoszona przez KWW OSP BYSTRA PODHALAŃSKA
- Lista nr 18,
popierana przez: Ochotnicza Straż Pożarna Bystra
Podhalańska

1. KORDEL Stanisław, lat 60, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW LASY UPRAWNIONE
I WSPÓLNICY - Lista nr 17
2. CHORĄŻAK Bartłomiej Marek, lat 28, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW OSP SIDZINA - Lista nr 19

1. PELCEL Szymon, lat 23, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Lista nr 10
2. STRAMEK Piotr, lat 40, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW OSP SIDZINA - Lista nr 19

W wyborach na radnych gminy głosować można tylko
na jednego kandydata, stawiając znak „X” na karcie do
głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska
kandydata.

Okręg wyborczy Nr 8

Okręg wyborczy Nr 9

1. DZIUBEK Krzysztof, lat 48, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW LASY UPRAWNIONE
I WSPÓLNICY - Lista nr 17
2. MOTOR Jan Piotr, lat 54, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW OSP SIDZINA - Lista nr 19
Okręg wyborczy Nr 10

1. JAROMIN Stanisław, lat 66, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW LASY UPRAWNIONE
I WSPÓLNICY - Lista nr 17
2. WIERZBA Adam, lat 37, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW OSP SIDZINA - Lista nr 19
Okręg wyborczy Nr 11

1. TALAPKA Stanisław Krzysztof, lat 39, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW OSP SIDZINA - Lista nr 19
(WYBRANY BEZ GŁOSOWANIA)
Okręg wyborczy Nr 12

1. HANDZEL Adrian Jan, lat 21, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Lista nr 10
2. TRZOP Jan, lat 57, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW LASY UPRAWNIONE
I WSPÓLNICY - Lista nr 17
3. KRUPA Jan, lat 56, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW OSP SIDZINA - Lista nr 19
Okręg wyborczy Nr 13

1. FRĄCZEK Stanisław, lat 60, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW LASY UPRAWNIONE
I WSPÓLNICY - Lista nr 17
2. GAŁKA Andrzej Stanisław, lat 46, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW OSP BYSTRA PODHALAŃSKA
- Lista nr 18,
popierany przez: Ochotnicza Straż Pożarna Bystra
Podhalańska
3. CHORĄŻAK Janusz Piotr, lat 29, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW OSP SIDZINA - Lista nr 19

Sprostowanie błędu: w numerze 9 (77), wrzesień 2018
Biuletynu Samorządowego Gminy Bystra-Sidzina
w informacji o kandydatach na radnych Gminy BystraSidzina na str. 5, w informacji o kandydatach w okręgu
nr 1: przy nazwisku kandydata MAZUR Bogusław
Władysław, lat 62, zam. Bystra Podhalańska, wkradł się
błąd redakcyjny, gdzie zamiast informacji: „zgłoszony
przez KWW OSP Bystra Podhalańska” zostało
zamieszczone „zgłoszony przez KWW Bystra
Podhalańska”. W okręgu nr 9 przy nazwisku kandydata
MOTOR Jan Piotr, lat 54, zam. Sidzina, nie został podany
komitet zgłaszający kandydata. Prawidłowy zapis
powinien zwierać informację, że kandydat został zgłoszony
przez KWW OSP Sidzina. Za zaistniałe błędy
przepraszamy.
LISTA KANDYDATÓW NA WÓJTA GMINY BYSTRASIDZINA
W związku ze złożeniem pisemnego oświadczenia
o wycofaniu zgody na kandydowanie przez Stanisława
JAROMINA,
zgłoszonego przez KWW LASY
UPRAWNIONE I WSPÓLNICY, na liście kandydatów
pozostał kandydat:
TEMPKA Stanisław Jan, lat 47, wykształcenie wyższe,
nie należy do partii politycznej, zam. Sidzina, zgłoszony
przez KWW OSP SIDZINA, popierany przez: Prawo
i Sprawiedliwość.

Okręg wyborczy Nr 14

W związku z pozostawaniem na liście tylko jednego
kandydata, karta do głosowania będzie zawierała dane
kandydata oraz dwie kratki oznaczone słowami: „TAK”
lub „NIE”. Wyborca, głosując za wyborem kandydata
stawia znak „X” w kratce oznaczonej słowem „TAK”.
Głosując przeciwko wyborowi kandydata stawia znak „X”
w kratce oznaczonej słowem „NIE”. Kandydat zostanie
wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów na „TAK”.

Okręg wyborczy Nr 15

ZAREJESTROWANE LISTY KANDYDATÓW NA
RADNYCH W WYBORACH DO RADY POWIATU
SUSKIEGO
Okręg wyborczy Nr 4 (obejmujący Gminy: BystraSidzina i Zawoja)

1. LIPKA Janina, lat 51, zam. Sidzina,
zgłoszona przez KWW LASY UPRAWNIONE
I WSPÓLNICY - Lista nr 17
2. LIPKA Grzegorz Marian, lat 35, zam. Sidzina,
zgłoszony przez KWW OSP SIDZINA - Lista nr 19
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Lista nr 10  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. HAJOS Sławomir Paweł, lat 54, zam. Zawoja
2. HUTNICZAK Zbigniew Henryk, lat 55, zam. Skawica
3. DROBNY Marek Krzysztof, lat 34, zam. Bystra
Podhalańska
4. KRUPA Barbara, lat 59, zam. Sidzina
5. BRUZDA Ilona Liliana, lat 32, zam. Zawoja
6. TRACZYK Jadwiga Zofia, lat 52, zam. Bystra
Podhalańska

Lista nr 15  KWW POWIATOWA WSPÓLNOTA
SAMORZĄDOWA

1. DYRCZ Joanna Katarzyna, lat 38, zam. Skawica
2. MATYASIK Mieczysław Eugeniusz, lat 54, zam.
Bystra Podhalańska
3. MORDARSKI Robert Janusz, lat 54, zam. Osielec
4. CZARNY Jadwiga, lat 52, zam. Sidzina
5. MAZUR Maria, lat 63, zam. Bystra Podhalańska
6. HUJDA Władysław, lat 54, zam. Zawoja
Lista nr 16  KWW POWIAT SUSKI RAZEM

1. KUŚ Alina Anna, lat 55, zam. Zawoja
2. KANIA Aureliusz Stanisław, lat 63, zam. Sidzina
3. TATARA Tadeusz Michał, lat 55, zam. Skawica
4. ZIEMBAŃSKA Anna Stanisława, lat 65, zam. Sidzina
5. KOJS Anna Antonina, lat 35, zam. Bystra
Podhalańska
6. LISTWAN Marek Marian, lat 60, zam. Zawoja
W wyborach do rady powiatu głosować można tylko na
jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej
strony obok nazwiska jednego kandydata.
LISTY ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO
SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
W OKRĘGU WYBORCZYM NR 4 (obejmującym powiat
suski, wadowicki, myślenicki, nowotarski i tatrzański)
Lista
nr
1
SAMORZĄDOWCY

–

KWW

BEZPARTYJNI

1. OLIWA Rozalia, lat 62, zam. Krzywaczka
2. ORAWIEC Mieszko Jan, lat 34, zam. Kraków
3. MENTEL Tadeusz Bogusław, lat 56, zam. Jordanów
4. BARAN Magdalena Maria, lat 19, zam. Zawada
5. ROKOSZ Mieszko Andrzej, lat 56, zam. Kraków
Lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY PSL

1. BARNAŚ Stanisław, lat 56, zam. Nowy Targ
2. BOBOWSKA Joanna Grażyna, lat 51, zam.
Krzywaczka
3. MOTYKA Miłosz Maksymilian, lat 26, zam. Tokarnia
4. KLIMOWSKA-BOBULA Edyta Katarzyna, lat 47,
zam. Leśnica
5. SZYDŁOWSKI Franciszek, lat 76, zam. Wysoka
6. PIECZONKA Paweł Jan, lat 66, zam. Rabka -Zdrój
7. KALEMBA Urszula Maria, lat 46, zam. Białka
8. SKABUŁA Elżbieta Anna, lat 38, zam. Ostrowsko
9. DZIWISZ Barbara Stanisława, lat 54, zam. Raba
Wyżna
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Lista nr 3 – KW PARTIA ZIELONI

1. PATER Stanisław, lat 75, zam. Kraków
2. OPOCZKA Adam Józef, lat 55, zam. Sosnowice
3. OCHNIAK-DUDEK Klementyna Barbara, lat 44, zam.
Kraków
4. LESZCZYŃSKA Katarzyna Paulina, lat 29, zam. Łazy
5.CZUBERNAT Sebastian Andrzej, lat 26, zam. Leńcze

Lista nr 4  KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA
KOALICJA OBYWATELSKA

1. BISZTYGA Stanisław, lat 67, zam. Myślenice
2. HABER Marek Mikołaj, lat 59, zam. Sucha Beskidzka
3. KOT Jakub, lat 28, zam. Zakopane
4. DĄBKIEWICZ Marcin, lat 32, zam. Kraków
5. WACHAŁOWICZ-KIERSZTYN Maria Dominika, lat
44, zam. Rabka-Zdrój
6. GOLCZYK Maria Teresa, lat 66, Myślenice
7. WIERCIOCH Ewelina Maria, lat 39, zam. Zakopane
8. GUZDEK Elżbieta, lat 37, zam. Zawadka
9. KOZBIAŁ Maciej Józef, lat 53, zam. Wadowice
Lista nr 5  KKW SLD LEWICA RAZEM

1. NADARKIEWICZ Edward Jan, lat 76, zam. Zakopane
2. RAUCH Jan Zbigniew, lat 65, zam. Wadowice
3. KLEMENSIEWICZ Jan, lat 56, zam. Myślenice
4. ZIELIŃSKA Dorota Barbara, lat 38, zam. Wieprz
5. GĄSIENICA-DANIEL Stanisław, lat 75, zam.
Myślenice
6. MAJKA Krystyna Aniela, lat 76, zam. Myślenice
7. SZAFRAŃSKA Janina Bożena, lat 62, zam.
Andrychów
8. JAGLARZ Katarzyna Dorota, lat 61, zam. Wadowice
9. LEWANDOWSKI Andrzej Jan, lat 62, zam. Wadowice
Lista nr 6  KW RAZEM

1. ŁAŚ Maria Bogusława, lat 41, zam. Gronków
2. GALENT Marcin, lat 46, zam. Kraków
3. IVCHENKO Olesia, lat 28, zam. Kraków
4. KOWALÓWKA Michał Grzegorz, lat 32, zam.
Kraków
5. KRAUZOWICZ-TARCZOŃ Joanna Magdalena, lat
38, zam. Nowy Targ
Lista nr 7  KW RUCH NARODOWY RP

1. ADAMCZAK Tadeusz Jan, lat 63, zam. Kraków
2. BASTER Łukasz Krzysztof, lat 35, zam. Baranówka
3. TOMASZCZUK Mateusz Krzysztof, lat 25, zam.
Kraków
4. ZIELIŃSKA Beata Elżbieta, lat 33, zam. Tarnów
5. ARMATYS Dominika Anna, lat 40, zam. Lisia Góra
Lista nr 8  KWW KUKIZ’ 15

1. MOMOT Józef, lat 66, zam. Tłuczań
2. CHOWANIAK Tadeusz, lat 62, zam. Zawoja
3. MACIEJOWSKA Kinga Katarzyna, lat 46, zam. Sucha
Beskidzka
4. PASIOWIEC Edward, lat 37, zam. Skomielna Czarna
5. KOZAK Joanna Katarzyna, lat 35, zam. Poręba
6. BUKSA Helena Janina, lat 68, zam. Szaflary
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7. FRÓG Maria, lat 64, zam. Spytkowice
8. SIWIEC-CIELEBON Michał Stanisław, lat 54, zam.
Wadowice
9. WITEK Tomasz Wojciech, lat 34, zam. Gronków
Lista nr 9 – KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

1. CZOSNOWSKI Radosław Maria, lat 54, zam. Kraków
2. SKUPIEŃ Andrzej , lat 25, zam. Biały Dunajec
3. DŁUGA Michał, lat 25, Czarny Dunajec
4. SPISAK Halina, lat 72, zam. Radocza
5. URBAŃSKA Anna Katarzyna, lat 39, zam.
Grzechynia
6. NITKA Anna Maria, lat 19, zam. Czarny Dunajec
7. LEŚNIK-BARGLIK Angelika Małgorzata, lat 32, zam.
Kościelisko
8. PAWLIKOWSKI Roman Paweł, lat 44, zam.
Skomielna Biała
9. PAŁKA Dawid Łukasz, lat 25, zam. Stróża
Lista nr 10  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1. KACZYŃSKI Filip Roman, lat 30, zam. Wadowice
2. WIERZBA Marek, lat 54, zam. Skawa
3. PICZURA Jan, lat 61, zam. Witów
4. STUGLIK Rafał, lat 52, zam. Wieprz
5. SZAFRANIEC-RUTKIEWICZ Anna Maria, lat 37,
zam. Głogoczów
6. ŚWIERKOSZ Grażyna, lat 60, zam. Lachowice
7. KOŚCIELNIAK Ewa, lat 30, zam. Rabka-Zdrój
8. KAWA Danuta, lat 52, zam. Palcza
9. BYLICA Robert Stanisław, lat 38, zam. Jasienica
Lista nr 11 – KW WOLNI I SOLIDARNI

1. KRÓL Jan Kazimierz, lat 30, zam. Zakopane
2. KAPŁON Leszek , lat 56, zam. Rudnik
3. MATONOG Marzena Maria, lat 35, Zubrzyca Górna
4. FRĄCZEK Mirosław, lat 46, zam. Bęczarka
5. KAMIŃSKA Magdalena Anna, lat 50, zam. Modlnica
6. HANULA Piotr, lat 38, zam. Ochotnica Górna

7. WÓJCIK Edyta Sylwia, lat 27, zam. Biskupice

Lista nr 12 – KW „WSPÓLNA MAŁOPOLSKA”

1. JACHYMIAK Maciej lat 51, zam. Nowy Targ
2. HUTNICZAK Antoni , lat 56, zam. Targanice
3. CHOWANIEC Robert, lat 51, Poronin
4. OLEKSY Joanna Marzena, lat 38, zam. Szczawnica
5. HOŁDA Zofia, lat 66, zam. Maków Podhalański
6. MITANA Magdalena Anna, lat 34, zam. Trzemeśnia
7. RZONCA Monika Elżbieta, lat 41, zam. Rabka-Zdrój
8. STACHOWSKI Andrzej Czesław, lat 70, zam.
Zakopane
9. JANOSZ Jacek Adam, lat 47, zam. Wadowice
Lista nr 14  KWW ISKRA

1. CHMIEL Dariusz Bogdan, lat 53, zam. Wadowice
2. SCHAEFFER Ryszard Stanisław lat 69, zam. Nowy
Targ
3. GÓRSKI Konrad Janusz, lat 55, zam. Rabka-Zdrój
4. SYREK-ZUZEK Elżbieta Izabela, lat 47, zam.
Myślenice
5. GUMULIŃSKI Krzysztof Edward, lat 56, zam. RabkaZdrój
6. PITALA Anna Wioleta, lat 33, zam. Kraków
7. JASTRZĘBSKA Sylwia Jolanta, lat 42, zam. Kraków
W wyborach do sejmiku województwa głosować można
tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X”
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata.
Informacje m.in. o zarejestrowanych kandydatach,
obwodach głosowania, okręgach wyborczych, a po dniu
głosowania – wynikach wyborów, można śledzić na
stronie: https://wybory2018.pkw.gov.pl, wyszukując na
mapie np. gminę Bystra-Sidzina, jeśli ktoś chce poznać
wyniki wyborów w gminie Bystra-Sidzina.(B.D)
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Po wieloletnich staraniach o budowę ronda na
skrzyżowaniu dróg powiatowych Zubrzyca-Sidzina-BystraŁętownia i Jordanów-Mąkacz-Bystra w Bystrej
Podhalańskiej udało się wreszcie inwestycję zrealizować
i w dniu 27 września 2018 r. komisyjnie odebrać.

Jest to już kolejna inwestycja finansowana przez Gminę
Bystra-Sidzina na majątku Powiatu Suskiego (w bieżącym
roku udzielono pomocy powiatowi przy budowie mostu na
roli Kojsowej w Sidzinie, trwa realizacja chodnika dla
pieszych w Bystrej Podhalańskiej w kierunku Mąkacza). Do
realizacji inwestycji przyczynił się fakt, że znalazła się ona
we wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Zwiększenie
oferty
społecznej
(edukacyjno-rekreacyjnej)
i bezpieczeństwa w gminie poprzez rozbudowę budynku
Zespołu Szkół o halę sportową wraz z zapleczem
technicznym w miejscowości Sidzina oraz modernizację
Przedszkola Publicznego w Bystrej Podhalańskiej wraz
z podniesieniem bezpieczeństwa bezpośredniego otoczenia
przedszkola poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu dróg
powiatowych nr K 1677 i K 1684” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Po
przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono
wykonawcę ronda, którym została Firma UsługowoHandlowa RAF-KOP, Rafał Zielonka z Grzechyni. Roboty
trwały od maja do końca sierpnia, przy czym w trakcie ich
wykonywania okazało się, że dla właściwego
funkcjonowania konieczne jest wykonanie wymiany
starych, niedrożnych i połamanych rur odwadniających
rejon skrzyżowania, co wykonawca zrobił w ramach robót
dodatkowych. Projektowany zakres robót obejmował m.in.
rozbiórkę istniejącego skrzyżowania, wykonanie
odwodnienia, podbudowy i nawierzchni bitumicznych na
jezdniach, wykonanie obrzeży, krawężników i chodników
w obrębie skrzyżowania oraz powierzchni ronda
i najazdów z kostki granitowej. Wykonano również
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przełożenie kabla teletechnicznego (światłowodu)
przechodzącego przez skrzyżowanie. Na koniec należało
wykonać oznakowanie poziome i pionowe. Najwięcej
problemów wykonawcy przysporzyło właściwe osadzenie
kostki granitowej na kole ronda, co związane było
z brakiem ograniczenia ruchu (drogi nie były zamykane na
czas okładania koła ronda), a kierowcy nie zawsze
przestrzegali wprowadzone oznakowanie, często
najeżdżając na świeżo ułożoną kostkę. Problem ten udało
się rozwiązać przez zastosowanie specjalnych zapraw
cementowych. Dodać należy, że z uwagi na ograniczony
obszar skrzyżowania nie można było zaprojektować
i wykonać poszerzeń jezdni, która w obrębie samego ronda
ma szerokość 5m, a ma przejąć ruch samochodów
ciężarowych (w tym znaczny ruch pojazdów długich do
transportu drewna). Stąd też rondo wykonano jako tzw.
„najazdowe”. Projekt ronda na zlecenie Powiatu Suskiego
wykonała firma DROPROJEKT Łukasz Jordanek
z Krakowa.
Całość zadania wykonania ronda w Bystrej
Podhalańskiej zamknęła się kwotą 384.200,00 zł i taką
właśnie wartość pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu
udzieliła Gmina Bystra-Sidzina uchwałą Rady Gminy
nr XXXVIII/307/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. Należy
podkreślić, że zdecydowanie zostało poprawione
bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych w obrębie
skrzyżowania, na którym wcześniej bardzo często
dochodziło do kolizji i wypadków. Tak więc cel określony
we wniosku „poprawa bezpieczeństwa bezpośredniego
otoczenia przedszkola” został osiągnięty. (Z.C.)

Fot. Z. Całyniuk
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Mówi się, że kapłan to przewodnik na drogach wiary.
Jego osoba towarzyszy nam od początku naszego życia.
Takich kapłanów, którzy na co dzień realizują swoje
powołanie w parafiach, są w Polsce tysiące. Są jednak i tacy
kapłani, którzy równocześnie podejmują inną posługę,
nazywamy ich kapelanami. W Kościele rzymskokatolickim,
kapelan to duchowny, który z woli swojego ordynariusza
spełnia określone funkcje liturgiczne w konkretnej grupie,
wspólnocie lub środowisku. Swoich kapelanów mają
różnego rodzaju ośrodki, instytucje czy grupy zawodowe.
10 września br. Zarząd Gminny Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Gminy Bystra-Sidzina, działając na
prośbę Ochotniczych Straży Pożarnych w Bystrej
Podhalańskiej i Sidzinie, zwrócił się do Księdza
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – Metropolity
Krakowskiego, z prośbą o mianowanie ks. Kanonika
Adama Byrskiego – Proboszcza Parafii pw. św. Marcina
w Bystrej Podhalańskiej, Kapelanem strażaków Oddziału
Gminnego ZOSP RP.
W uzasadnieniu swej prośby Zarząd Gminny ZOSP RP
wskazał, że szeregi obydwu jednostek zasila ponad 200
strażaków, działają także orkiestry dęte, aktywnie
uczestniczące w życiu parafii, podobnie jak pozostali
strażacy, a mianowanie Kapelana pozwoli na objęcie
ścisłym duszpasterstwem społeczności strażackiej, która

bezinteresownie służy ludziom.
Dekretem nominacyjnym księdza Arcybiskupa
Metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego, z dnia
28 września 2018 r. Ksiądz Kanonik, ks. mgr lic. Adam
Byrski, został mianowany Kapelanem Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Bystra – Sidzina.
Mamy nadzieję, że dla nowego Kapelana będzie to
wspaniałe kapłańskie doświadczenie. Życzymy, by Jego
osoba wrosła w środowisko strażaków i stała się
towarzyszem strażackiej służby. (A.N.)

Informujemy, że do
przedszkoli z terenu
naszej Gminy zostały
przekazane nieodpłatnie
oczyszczacze powietrza.
Będą one zapewniały
czyste
powietrze
w
pomieszczeniach,
w których najmłodsi
mieszkańcy
naszej
Gminy spędzają po kilka
godzin
dziennie.
Oczyszczacze powietrza
zostały
przekazane
przez
Marszałka
Województwa
Małopolskiego w ramach realizacji projektu
zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska
w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków
Programu LIFE Unii Europejskiej.
Oczyszczacze, które stanęły w przedszkolach, są

w pełni bezpieczne dla dzieci. Wyposażono je m.in.
w blokadę rodzicielską i funkcję automatycznego
wyłączenia przy próbie otwarcia klapy czy w przypadku
przewrócenia urządzenia. Oczyszczacze swoimi
parametrami są dostosowane do potrzeb 60-metrowej sali
przedszkolnej i oczyszczają 388m3 powietrza na godzinę.
W ciągu każdej godziny są w stanie dwukrotnie
przefiltrować całe powietrze w danym pomieszczeniu.
Dodatkowo wyposażono je w filtry HEPA wysokiej klasy
H13, które wychwytują nie tylko pyły i szkodliwe
substancje, ale także kurz, alergeny i bakterie.
W przedszkolach odbyły się również akcje edukacyjne,
które dotyczyły ochrony powietrza. Dzieci poznały
przyczyny zanieczyszczenia powietrza oraz dowiedziały
się, jakie skutki powoduje palenie śmieci. W formie zabaw
nauczyły się, jak segregować odpady, a także co robić, aby
dbać o stan powietrza, którym oddychają.(K.D.)

Fot. G. Karkoszka
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11 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. św.
Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej uczestniczyli
w I Rajdzie na Halę Malinową. Głównym celem wyprawy
było uczczenie pamięci ofiar pacyfikacji dokonanej przez
hitlerowców na osiedlu Maliny 13 października 1944 roku.
Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę Szkoła Podstawowa w Bystrej Podhalańskiej
zgłosiła się do udziału w programie „Pamięć pokoleń”,
organizowanym przez IPN. Uczestnicy programu są
zobowiązani do objęcia stałej opieki nad miejscami pamięci
narodowej, w tym nad grobami osób zasłużonych w walce
o niepodległość Rzeczypospolitej oraz ofiar systemów
totalitarnych. Program został objęty patronatem
Małopolskiego Kuratora Oświaty. Bystrzańskiej placówce
przydzielono pod opiekę obelisk na przełęczy Malinowej.
W czasie rajdu 160 uczniów uczestniczyło we mszy
świętej odprawionej przez księdza Rafała Wierzbiaka, który
w kazaniu przybliżył wydarzenia z 13 października 1944 r.,
jak również podkreślił ważną rolę patriotyzmu w życiu
każdego dziecka. Na zakończenie uczestnicy odśpiewali
najbardziej znane pieśni patriotyczne. Rajd przebiegał
w bardzo miłej atmosferze, jednak nie zabrakło także
miejsca na chwilę zadumy i skupienia. Pomimo zmęczenia
uczestnicy radośnie powrócili do domów.
Organizatorami rajdu byli ks. Rafał Wierzbiak, pani

Monika Kowalczyk-Drobna, pan Marek Drobny oraz
przewodnik górski, pani Renata Strzelińska. Nad
zabezpieczeniem medycznym czuwali strażacy OSP Bystra
Podhalańska: pan Marek Drobny, pan Marcin Błachut oraz
pan Grzegorz Karkoszka.(M.K-D.)

Wielka Parada Historyczna Szkoły Podstawowej
w Sidzinie

z możliwości zwiedzenia Skansenu.
Był to niezwykły dzień, który na długo zostanie
w pamięci uczniów. Organizatorzy składają
podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się
w przygotowanie tej uroczystości – Dyrekcji Skansenu,
Dyrekcji Szkoły, nauczycielom oraz rodzicom – bez ich
pomocy nie byłoby to możliwe. Dobrze, że jest tyle osób, na
które można liczyć. Podziękowania należą się również
wszystkim uczniom, którzy mimo wielu obowiązków
znaleźli czas, aby przygotować stroje i wcielili się
w postacie historyczne. Bez wątpienia dla wszystkich była
to ciekawa lekcja historii. (G.K.)

Rok 2018 jest rokiem szczególnym, mija bowiem 100 lat
od kiedy Polska odzyskała niepodległość. Po 123 latach
niewoli i cierpienia nasz kraj odzyskał suwerenność.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sidzinie chcieli
w sposób zupełnie inny od wszystkich uczcić tę wyjątkową
rocznicę i tak oto zrodził się pomysł zorganizowania
parady historycznej.
We wtorek, 9 października, w szkole zaroiło się od
rycerzy, księżniczek, dam dworu, szlachty. Nie zabrakło
również królów i królowych. Na czele uroczystego
pochodu stanął sam Marszałek – Józef Piłsudski, który
poprowadził orszak w miejsce jakże ważne dla naszej
lokalnej historii, do Skansenu. A tam czekały już różne
atrakcje.
Najpierw zaprezentowali się nasi władcy, począwszy
od Mieszka I, a na Stanisławie Auguście Poniatowskim
skończywszy. Każdą klasę reprezentowała inna para
królewska, można było posłuchać różnych ciekawostek
związanych z ich życiem oraz zobaczyć, jakie stroje były
wtedy modne.
Następnie przyszedł czas na „historyczny poczęstunek”
i „zabawy plebejskie”. Uczniowie zaspokoili swój głód,
a potem mogli już bez przeszkód brać udział w różnego
rodzaju grach i zabawach. Kilka klas skorzystało również
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Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w Polsce
od niemal pół wieku. Również w Gminie Bystra-Sidzina
każda placówka w tym szczególnym dla pracowników

oświaty dniu obchodzi swoje święto.
Z tej okazji szkoły i przedszkola przygotowały
uroczyste apele, na których oprócz części artystycznej,
wręczone zostały nagrody Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla
wyróżnionych nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi.
Na ręce dyrektorów złożone zostały kwiaty
w podziękowaniu za trud i pracę dla całego grona
pedagogicznego, kadry oraz emerytów. Ich praca,
poświęcenie, serce, jakie wkładają w nauczanie dzieci,
cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w codzienne
obowiązki szkolne przynosi efekty w postaci zadowolenia
nie tylko uczniów, ale również i rodziców. (B.C.)

W niedzielę, 14 października br. uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie wzięli
udział w konkursie patriotyczno-historycznym pn. „Od
Mieszka I do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”.
Organizatorami tego wydarzenia byli radni wsi Skawica
oraz Zespół Szkół w Skawicy.
Przedstawienie historyczne przygotowane przez
uczniów bezpośrednio nawiązywało do głównego hasła
konkursu „Od Mieszka I do Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego”. Program artystyczny stanowił krótki
przegląd wybranych wydarzeń historycznych, ukazanych,
ze względu na ograniczony czas występu, w sposób nieco
symboliczny. Na deskach Teatru Polskiego można było
zobaczyć wielkie zwycięstwa i sukcesy Polaków, ale też
klęski, których naród polski doświadczał przez 1000 lat
swego istnienia. Przedstawienie rozpoczęło wielkie,
niewątpliwie przełomowe dla naszej ojczyzny wydarzenie,
jakim był chrzest Polski. Nie zabrakło bitwy pod
Grunwaldem oraz zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego
pod Wiedniem. Czas powstań, I Wojny Światowej oraz
ogłoszenie niepodległości narodu polskiego przez Józefa

Piłsudskiego. Na zakończenie zaś można było usłyszeć
słynny „Katechizm polskiego dziecka”, który jest swoistym
hymnem współczesnego patriotyzmu. W przedstawieniu
nie zabrakło też elementów muzycznych, które nadały tym
wydarzeniom podniosły charakter.
W konkursie wzięły udział trzy grupy ze szkoły
w Skawicy, grupa z Zawoi oraz Sidziny.
Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny
w Sidzinie zdobyła I miejsce. (A.F.)

3 września br.
w placówkach w całej
Polsce, jak i w naszym
Przedszkolu Publicznym
w Sidzinie, ruszył Projekt
Edukacyjny
„Piękna
Nasza Polska Cała”,
który jest odpowiedzią
na wyjątkowe święto
Polaków -100 rocznicę
odzyskania
niepodległości.
Ten
ważny temat powinien

być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców.
Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas
na rozbudzenie w dziecku świadomości, kim jest i skąd
pochodzi.
Głównym celem tego przepięknego przedsięwzięcia jest
przede wszystkim kształtowanie postaw patriotycznych
u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje
Polski, a także kształtowanie tożsamości narodowej.
W ramach projektu w Przedszkolu Publicznym
w Sidzinie już od początku września zrobiło się białoczerwono i gwarnie. Odbyły się liczne występy, wycieczki
związane z folklorem oraz Dzień Mody PatriotycznoRegionalnej. (A.T)

Fot. SP w Sidzinie
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Program powszechnej
nauki pływania „Umiem
pływać”, do którego
przystąpiła Gmina BystraSidzina,
zakłada
systematyczny
i powszechny udział
dzieci w pozalekcyjnych
i pozaszkolnych zajęciach
sportowych z zakresu
nauki pływania. Głównymi celami programu jest
upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności
pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie

wad postawy oraz edukacja w zakresie bezpiecznego
korzystania z akwenów.
W okresie od 22.09.2018 r. do 24.11.2018 r. 90 dzieci ze
szkół z Bystrej Podhalańskiej i Sidziny będzie uczestniczyło
w zajęciach nauki pływania na Krytej Pływalni w Suchej
Beskidzkiej. W ramach programu dzieci zapewniony mają
transport na basen, opiekę podczas przejazdu oraz pobytu
na basenie. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani
instruktorzy.
Całkowita wartość projektu wynosi 38.168,00 zł, z czego
12.700,80 zł pokryte zostanie przez Małopolski Okręgowy
Związek Pływacki. Pozostały wkład finansowy
zabezpiecza gmina oraz rodzice dzieci biorących udział
w projekcie.(B.C.)

27 września br. na strzelnicy kulowej Zarządu
Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej
odbyły się X Powiatowe Zawody Strzeleckie Władz
Samorządowych. W zawodach wzięły udział dwie
drużyny z Gminy Bystra-Sidzina: reprezentacja Urzędu
Gminy oraz przedstawiciele Rady Gminy. Najlepsi okazali
się urzędnicy reprezentujący naszą gminę, zdobywając
pierwsze miejsce w swojej kategorii. Drużyna Rady
Gminy zdobyła drugie miejsce, ustępując jedynie drużynie
Rady Powiatu Sucha Beskidzka. Wszystkie zwycięskie
drużyny otrzymały puchary oraz dyplomy. (A.N.)
Fot. Z. Lipka

7 października br. odbył się kolejny, już sześćdziesiąty
czwarty, Zlot Turystów Górskich na Hali Krupowej,
stanowiący - zgodnie z tradycją - oficjalne zakończenie
mijającego, letniego sezonu turystycznego.
Tradycją już jest, że w każdą pierwszą niedzielę
października, pod szczytem Okrąglicy (1239 m n.p.m.),
w Kaplicy Matki Bożej Opiekunki Turystów, gromadzą się
wierni, by wziąć udział we mszy świętej. W tym roku
przewodniczył jej Ks. Maciej Ostrowski – profesor
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, miłośnik
Babiej Góry, turysta i ratownik GOPR. (A.N.)
Fot. J. Motor
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