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Wakacyjna oferta kulturalna

W biuletynie prezentujemy
ofertę kulturalną przygotowaną na
okres wakacji przez ośrodek
kultury, skansen w Sidzinie,
świetlicę środowiskową oraz
biblioteki

Więcej na str.   str.   12

Ponadto Dyrekcja Przedszkola
Publicznego w Bystrej i Przedszkola
Publicznego w Sidzinie informują,
że są zorganizowane dyżury
przedszkoli w okresie wakacji.
(lipiec - Sidzina, sierpień – Bystra).
Zainteresowane osoby proszone są
o kontakt z dyrektorami
przedszkoli pod numerami tel. :

Bystra: tel. 18 26 81 014 (do 15
lipca br.) ,

Sidzina: tel. 18 26 73 189.

W  numerze  m.in. :

W czerwcu br., już kolejny rok z
rzędu, zostało zorganizowane w
Bystrej wydarzenie związane ze
wspomnieniem bł. Stanisława Pyrtka
połączone z festynem rodzinnym. Re-
lacje z tego wydarzenia prezentujemy
na str.   9

www.bystra-sidzina.pl

Informujemy, że ze względu na
prowadzone przez Ochotniczą Straż
Pożarną w  Bystrej prace remontowe
w  budynku stanowiącym siedzibę
Urzędu Gminy Bystra-Sidzina

w  okresie
od lipca do sierpnia 2015 r.
niektóre stanowiska pracy
zostaną przeniesione do
budynku B Urzędu Gminy
(byłego ośrodka zdrowia)

W  budynku B - I  piętro - będą znaj-
dować się stanowiska pracy ds.
• Planowania przestrzennego,
• Inwestycji, remontów i  zamówień

publicznych,
•Gospodarki gruntami

zarządzania kryzysowego.
Do biura sołtysa, mieszczącego się

na parterze (wejście do biblioteki),
przeniesione będzie stanowisko
pracy ds. działalności gospodarczej.

Za utrudnienia w  załatwianiu
spraw przepraszamy.

Zgodnie z  zapowiedzą, jaka padła na
spotkaniach z  mieszkańcami, zostały
uruchomione gminne dotacje dla
przydomowych oczyszczalni ścieków:
podjęta przez Radę Gminy Bystra – Sidzina
uchwała w  sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Bystra – Sidzina, kryteriów
wyboru inwestycji do dofinansowania oraz

trybu postępowania w  sprawie udzielania dotacji i  sposobu jej rozliczania otwiera
możliwości otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla
obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Bystra - Sidzina.

W  bieżącym roku w  budżecie Gminy zarezerwowano kwotę 100 000 zł na
dotację, co pozwoli np. na realizację 20 sztuk indywidualnych oczyszczalni.

Trwają również prace przygotowawcze do złożenia kolejnego wniosku
o  dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Bystra – Sidzina w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioskiem
objęte zostaną w  pierwszej kolejności osoby, które uczestniczyły w  poprzednim,
niezrealizowanym wniosku PROW i  zadeklarowały chęć ponownego uczestnictwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na str. 2

Szkoła Muzyczna I stopnia w Suchej Beskidzkiej
Filia Bystra-Sidzina

ogłaszają

nabór do klasy pierwszej 2015/2016
w następujących specjalnościach: flet, klarnet, saksofon, trąbka,

puzon, tuba, skrzypce, fortepian, akordeon, gitara, perkusja.

Zapisy osób w wieku od 6 do 16 lat trwają
do 7 lipca 2015 r.

w Zespole Szkół w Bystrej oraz Zespole Szkół w Sidzinie.

Nauka w szkole muzycznej jest bezpłatna - będzie odbywać się
w Zespole Szkół w Bystrej . Szkoła dysponuje własnymi

instrumentami.
Szczegóły na stronie internetowej gminy: www.bystra-sidzina.pl
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Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania
ścieków bytowo - gospodarczych planowane do budowy na
terenie Gminy Bystra – Sidzina.

Warunkiem otrzymania dotacji jest rzeczywiste
ograniczenie zanieczyszczeń przez zainstalowanie
przydomowej oczyszczalni ścieków dla obiektów
budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Bystra -
Sidzina, z  jednoczesnym zlikwidowaniem zbiorników bez-
odpływowych, funkcjonujących jako szambo, w  przypadku
ich występowania.

Dotacją objęte są urządzenia spełniające wymagania
określone w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z  dnia 18
listopada 2014 roku w  sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz
w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. z  2014r., poz. 1800).

Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą posiadać
stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność
z  obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

Dotacja przysługuje jednorazowo dla przydomowej
oczyszczalni ścieków obsługującej określony budynek lub
budynki i  obejmuje pokrycie części kosztów zakupu
urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków, zakupionych
po dniu podpisania umowy o  dotację.

Dotacja realizowana będzie zgodnie z  zawartą umową
pomiędzy Gminą Bystra-Sidzina a  wnioskodawcą.

- Dotacja z  budżetu Gminy Bystra – Sidzina na
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla
jednego budynku wynosi 80%
udokumentowanych wydatków na budowę
oczyszczalni, przy czym nie więcej niż 5.000 zł.

- W  przypadku wniosku dotyczącego budowy
przydomowej oczyszczalni dla dwóch
budynków, której wartość nie przekracza kwoty
30.000 zł netto (bez uwzględnienia podatku
VAT), kwota dotacji wynosi 80%
udokumentowanych wydatków na budowę
oczyszczalni, przy czym nie więcej niż 7.000 zł,
a  dla budynku wielorodzinnego, w  którym
występują co najmniej trzy samodzielne i  za-
mieszkane lokale mieszkalne nie więcej niż
8.000 zł.

Dotacji nie podlegają:
a) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania

wymaganych decyzji i  pozwoleń administracyjnych
przewidzianych przepisami prawa,

b) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń)
przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie
przez wnioskodawcę,

d) koszty obsługi kredytów i  innych zabezpieczeń
płatniczych,

e) koszty zakupu gruntów,
f) koszty eksploatacji i  konserwacji przydomowej

oczyszczalni ścieków.
Zachęcamy do szczegółowej lektury treści uchwały Rady

Gminy Bystra – Sidzina nr  VIII/53/15 z  dnia 18 czerwca
2015 r. i  jej załączników, w  tym wniosku o  dotację i  wzoru
umowy (są one dostępne na stronie internetowej naszej
Gminy). (Z.C.)

W  związku z  planowanym naborem wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
dofinansowanie działań w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany w  latach 2016-2022, Gmina Bystra -
Sidzina zamierza przystąpić do zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra –
Sidzina”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, szczególnie osób, które w poprzednim naborze wniosków chciały
uczestniczyć w programie budowy oczyszczalni ścieków i wyraziły chęć partycypacji w kosztach budowy tych oczyszczalni,
a który to program nie został zrealizowany, oraz pozostałych mieszkańców chcących uczestniczyć w tym programie
zamieszczamy ankietę dotyczącą budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wypełnione ankiety prosimy składać w  Urzędzie Gminy Bystra – Sidzina do dnia 31 lipca 2015 r. Ankieta dostępna jest
także na naszej stronie www.bystra-sidzina.pl w  zakładce „ogłoszenia” i  można ją przesłać pocztą elektroniczną.

Gmina Bystra - Sidzina zamierza przygotować projekty budowy oczyszczalni przydomowych rzetelne i  profesjonalne,
a  wybrane urządzenia i  systemy oczyszczania ścieków będą spełniały aktualnie wymagane prawem normy.

Ankieta znajduje się na kolejnej stronie.
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Fot. T. Uczniak

W  wymienionym okresie wydano zarządzenia
w  sprawach:

1) Zmian w  planie finansowym budżetu Gminy Bystra-
Sidzina na 2015 r. (pięć zarządzeń).

2) Zmian w  budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok.
( cztery zarządzenia).

3) Wprowadzenia zmian w  Zarządzeniu Nr
0050.132.2013 Wójta Gminy Bystra-Sidzina z  dnia 7
listopada 2013 r. w  sprawie wprowadzenia Regulaminu
Pracy Urzędu Gminy Bystra-Sidzina. Zmiana dotyczy
wprowadzenia zmiany czasu pracy w  Urzędzie Gminy
Bystra-Sidzina od 01 lipca 2015 r. Informacja o  zmianie
czasu pracy była podana w  poprzednim numerze Biuletynu.

4) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bystra-Sidzina na lata 2015 – 2019.

5) Regulaminu gminnego etapu konkursu „ Na
najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście
w  gospodarstwie rolnym.

Do konkursu zgłosiło się 5 osób, w  tym: na ogród

przydomowy - 2 osoby, a  na gospodarstwo rolne – 3 osoby.
Komisja w  dniu 10 czerwca br. dokonała oceny zgłoszonych
ogrodów/gospodarstw, wybierając na etapie gminnym po
jednym ogrodzie i  gospodarstwie rolnym, które przeszły do
etapu powiatowego. Informacja z  przeglądu jest
zamieszczona w  BIP.

6) Wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień
publicznych o  wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w  złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o  której mowa
w  art.   4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7) Upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Bystra-
Sidzina do załatwiania indywidualnych spraw z  zakresu
administracji publicznej i  podpisywania pism

w  imieniu Wójta Gminy Bystra-Sidzina.
8) Powołania komisji do odbioru zadania pn. „Remont

drogi gminnej nr  K440338, działka nr  ewid. 18070/1,
Trzopowa w  Sidzinie w  km 0+400 – 1+990 w  ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych”. (M.G.)

18 czerwca 2015 r. odbyła się VIII sesja Rady Gminy
Bystra-Sidzina. Była to sesja absolutoryjna, na której Rada
przyjmowała sprawozdanie z  wykonania budżetu za rok
2014. Zgodnie z  procedurą, przed głosowaniem Rady Gmi-
ny, Komisja Rewizyjna szczegółowo analizowała wykonanie
budżetu za rok poprzedni oraz wypracowała wniosek
w  sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.

Budżet gminy w  2014 roku, po uwzględnieniu zmian
w  ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w  kwocie
22.039.978,64 zł. Dochody wykonano w  kwocie 22.105.305,38
zł, co stanowiło 100,30% planu. Plan wydatków
budżetowych, po zmianach dokonanych w  ciągu roku,
przewidywał kwotę 23.796.545,87 zł. Wydatki zrealizowano
w  kwocie 22.317.128,60 zł, co stanowiło 93,78% ogółu planu.
Na wydatki majątkowe zaplanowano w  budżecie Gminy
kwotę 3.439.828,47 zł. Wydatkowano kwotę 2.886.610,03 zł,
co stanowi 83,92  % planowanych wydatków na inwestycje.
Udział  % wydatków majątkowych w  wykonanych
wydatkach ogółem wyniósł 12,93%. Na wydatki bieżące
budżetu zaplanowano kwotę 20.356.717,40 zł. Zrealizowano
wydatki w  kwocie 19.430.518,57 zł, co stanowi 95,45%
planu. Ze środków budżetu Gminy w  2014 roku spłacono
raty zaciągniętych kredytów w  kwocie 1.000.000,00 zł , na
plan 1.000.000,00 zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku,
z  tytułu zaciągniętych kredytów, wynosiło 800 000,00 zł.

Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie z  wykonania
budżetu za 2014 rok oraz udzieliła wójtowi gminy absoluto-
rium.

Podczas VIII sesji Rada zatwierdziła również
skonsolidowany bilans gminy za 2014 rok oraz
sprawozdania finansowe instytucji kultury.

Ze względu na uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej
do uchwały podejmowanej na poprzedniej sesji, dotyczącej
zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków z  budżetu gminy – rada gminy podjęła
uchwałę w  tej sprawie, zawierającą zapisy uwzględniające
uwagi RIO.

Rada przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej dla
Gminy Bystra-Sidzina za rok 2014 oraz Gminny Program
Osłonowy w  celu realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”

polegającego na przyznaniu wsparcia na rok szkolny
2015/2016 dla uczniów z  rodzin wielodzietnych 3+,
zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina, w  zakresie
zwiększania ich szans edukacyjnych.

Określone zostały również szczegółowe warunki
przyznawania i  odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dokonano wyboru przedstawiciela Rady Gminy Bystra-
Sidzina do składu Rady Społecznej przy Zespole Opieki
Zdrowotnej w  Suchej Beskidzkiej – został nim
Przewodniczący Rady Jan Motor.

Rada Gminy dokonała również zmian w  budżecie Gminy
Bystra-Sidzina na 2015 rok oraz zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bystra-Sidzina na lata 2015-
2019.

Podczas sesji została przedstawiona informacja
o  przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej w  dniu 15
czerwca 2015 r. w  zakresie zasadności wykonywanej pracy
oraz nadzoru nad brygadą gminną w  roku 2014 i  2015 (do
czasu przeprowadzenia kontroli) . Komisja stwierdziła
poprawę organizacji pracy pracowników gospodarczych
urzędu gminy w  porównaniu z  rokiem 2014.

W  trakcie obrad sesji wnioskowano o  zmianę drewnianej
wiaty przystankowej w  Bystrej (koło przystanku PKP) na
wiatę zadaszoną, aby ograniczyć problem spożywania w  tym
miejscu alkoholu.

Ponadto zostały przez radnych zgłoszone następujące
wnioski:

- wystosować wniosek do zarządcy drogi powiatowej
o  odnowienie znaków poziomych na drogach na terenie
gminy,

- udrożnić chodniki wzdłuż drogi powiatowej, które są
zawężone z  powodu zarastającej trawy,

- rozważyć problem zabezpieczenia drogi gminnej na roli
Heretykowej w  Bystrej przed osuwiskiem,

- usunąć zarośla ograniczające widoczność na
skrzyżowaniu Bystra-Osielec-Jordanów w  Bystrej. (B.L.)
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Powoli dobiega końca realizacja projektu pn.
„Nauka mnie szuka!” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w  ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przypomnijmy, że projekt skierowany był do uczniów
dwóch szkół podstawowych z  Gminy Bystra - Sidzina,
a  jego całkowita wartość wynosiła 658 789,65 zł. Celem
projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów
z  terenów wiejskich, zdobycie przez nich dodatkowej
wiedzy i  umiejętności, rozwinięcie uzdolnień językowych,
umiejętności związanych z  obsługą komputerów. Ważne
miejsce w  programie projektu zajęły zajęcia niwelujące
agresję wśród młodzieży czy nadpobudliwość. Prowadzenie
dodatkowych zajęć miało na celu nabycie przez uczniów
nawyku aktywnego i  atrakcyjnego spędzania wolnego
czasu, nie tylko przed telewizorem czy monitorem
komputera. Dzięki bardzo ciekawym zajęciom zaistniała
możliwość wskazania dzieciom atrakcyjnych form
spędzania wolnego czasu. Od października 2013 r. do
czerwca 2015 r. uczniowie naszych szkół mieli okazję za
darmo uczestniczyć  m.in. w  zajęciach dydaktyczno –
wyrównawczych, sportowych, językowych, zajęciach
z  pedagogiem czy kołach zainteresowań.

W  okresie realizacji projektu:
• Przeprowadzono 5180 godzin zajęć pozalekcyjnych,

w  tym:
- 1200 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z:

matematyki, języka polskiego,
przyrody, historii, języka angielskiego
- 1440 godzin kół zainteresowań z: matematyki,

przyrody, informatyki, języka angielskiego, techniki, języka
polskiego.

- 960 godzin zajęć sportowych: siatkówka, piłka nożna,
piłka ręczna, aerobik,

- 900 godzin zajęć dyżuru pedagoga,
- 80 godzin zajęć uczących szacunku do zawodu
- 600 godzin zajęć rozwijających kreatywność: koło

patriotyczne, koło plastyczne, koło teatralne, koło
muzyczne.

- w  ramach koła patriotycznego zorganizowano 6
wyjazdów do muzeów w  Krakowie i  Nowym Sączu oraz do
Skansenu w  Sidzinie.

• W  zajęciach pozalekcyjnych łącznie wzięło udział 298
uczniów w  tym 143 kobiet i  155 mężczyzn.

W  ramach projektu zostały także zorganizowane
jednodniowe wycieczki edukacyjne. Każdy uczeń Szkoły
Podstawowej z  Bystrej i  z  Sidziny wziął udział w  dwóch
takich wycieczkach. Pierwsza tematycznie powiązana była
z  naukami matematyczno-przyrodniczymi, a  jej program
obejmował seans filmowy w  Kinie Imaks Kraków – Plaza,
zwiedzanie i  udział w  lekcji muzealnej w  Muzeum
Inżynierii Miejskiej w  Krakowie oraz zwiedzanie Kopalni
Soli Wieliczka. Z  kolei druga wycieczka miała na celu
zapoznać uczestników z  wybranymi Parkami Narodowymi
Małopolski. Uczniowie z  naszych szkół podstawowych
poznali walory turystyczno-krajoznawczych Pienińskiego
Parku Narodowego. Program tej wycieczki obejmował  m.in.
warsztaty edukacyjne, zwiedzanie Zamku w  Czorsztynie,
rejs gondolą po Dunajcu, spacer Wąwozem Homole. Łączny
koszt zorganizowanych wycieczek wyniósł 60 851,91 zł.

W  okresie realizacji projektu 298 uczniów uczestniczyło
w  wycieczkach edukacyjnych.

Dzięki projektowi „Nauka mnie szuka!” nasze szkoły
podstawowe zostały wyposażone w  pomoce i  sprzęty
edukacyjne, których zakup bez pozyskania ww. środków
unijnych nie byłby z  pewnością możliwy. Dzięki projektowi
zakupiono i  zamontowano:

• 2 naprawdę dobrej jakości pracownie językowe (po
jednej do każdej szkoły) na 30 stanowisk. Łączny koszt
zakupu pracowni wraz z  montażem wyniósł 29 986, 48 zł
brutto.

• 4 zestawy tablic interaktywnych z  oprogramowaniem
(po 2 zestawy do każdej szkoły). Łączny koszt zakupu
zestawów interaktywnych wyniósł 35 747, 20 zł brutto.

• Zakupiono niezbędne do realizacji zajęć pomoce
dydaktyczne i  materiały biurowe  m.in.: tonery, papier,
długopisy, segregatory, kredki, podręczniki, zbiory zadań,
słowniki, gry edukacyjne, literaturę specjalistyczną,
programy komputerowe, oprogramowania do tablic
interaktywnych oraz pomoce multimedialne. Łączny kosz
zakupionych pomocy dydaktycznych i  materiałów
biurowych wyniósł 56 616,52 zł.

Z  całą pewnością uczniowie uczestniczący w  projekcie
„Nauka mnie szuka!” osiągnęli założone rezultaty. Wzrosło
wśród nich przekonanie, że potrafią sobie radzić
w  sytuacjach trudnych, nabrali przekonania co do swoich
możliwości sprawczych, uznali, że potrafią pokonywać
trudności na poziomie wyższym niż przeciętnym.
Uczniowie podnieśli swoje wyniki w  nauce a  udział
w  projekcie wymógł od nich systematyczność. Przyrost
wiedzy i  umiejętności przez uczestników projektu
potwierdziły oceny przedmiotowe wyższe od
dotychczasowych, wzrosła świadomość korzyści płynących
z  edukacji i  motywacja do kontynuacji nauki.
Dziękujemy Nauczycielom, Dyrekcjom Szkół, Kadrze

Zarządzającej oraz Beneficjentom Ostatecznym, którzy
aktywnie uczestniczyli w  projekcie i  bez których
pomyślna realizacja projektu nie byłaby możliwa. Mamy
nadzieję, że udział w  tym przedsięwzięciu przyczynił się
nie tylko do zdobycia nowych kwalifikacji i  umiejętności,
ale był również ciekawym i  ważnym doświadczeniem.
Życzymy wszystkim energii, gotowości do realizacji

nowych pomysłów i  radości z  najmniejszych nawet
sukcesów. (D.J.)
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Już niedługo zakończy się realizacja projektu pn. „Chcę
się uczyć!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W Gminie Bystra-Sidzina od kilku lat podejmowane są
działania, które mają na celu inspirowanie młodego
pokolenia do pogłębiania swojej wiedzy oraz dbałości o
własny rozwój intelektualny. Taki również był cel
realizowanego od września 2013 roku przez Gminę, projektu
„Chcę się uczyć!” . Projekt skierowany był do 308 uczniów
dwóch szkół gimnazjalnych Gminy Bystra-Sidzina, tj.
Gimnazjum Nr 1 w Sidzinie i Gimnazjum Nr 2 w Bystrej. W
ramach projektu zreazlizowano wiele ciekawych form
działań edukacyjnych przeznaczonych dla jego uczestników.
Przede wszystkim zorganizowano zajęcia pozalekcyjne
zarówno dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce,
jak i dla tych posiadających problemy edukacyjne.

W okresie realizacji projektu przeprowadzono 4 512
godzin zajęć pozalekcyjnych, w tym:

- 480 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z:
matematyki i języka angielskiego,

- 2640 godzin kół zainteresowań z: matematyki, biologii,
chemii, fizyki, języka

angielskiego i jezyka niemieckiego
- 720 godzin zajęć sportowych: siatkówka, piłka nożna,

tenis stołowy i koszykówka,
- 600 godzin zajęć dyżuru pedagoga,
- 72 godziny zajęć Szkolnego Ośrodka Kariery
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży o

czym świadczy wysoka frekwencja na zajęciach
pozalekcyjnych. Łącznie wzięło w nich udział 308 uczniów,
w tym 130 dziewczynek i 178 chłopców.

Ciekawym elementem projetu były organizowane
wycieczki edukacyjne. Dofinansowaniu podlegały dwie
wycieczki dla każdego ucznia, z których jedna powiązana
była z tematyką matematyczno-przyrodniczą, natomiast
celem drugiej było zapoznanie uczniów z kulturą i historią
naszego kraju. Wycieczki obfitowały w ciekawe
doświadczenia i pokazy, w których uczniowie brali aktywny
udział. Poznawanie historii również odbywało się w
niekonwencjolany sposób w formie tzw. gry miejskiej,
mającej na celu zmotywowanie uczestników do
kreatywnego myślenia i sprawdzenia swojej wiedzy
historycznej. Każdy uczeń gimnazjum wziął udział
przynajmniej w jednej wycieczce. Podczas wyjazdów
uczniowie mieli zapewnione całodzienne wyżywienie.
Łącznie, dzięki udziałowi w projekcie, z wyjazdów

skorzystało 307 uczniów.
Dzięki projektowi „Chcę się uczyć!” gimnazja z naszej

gminy zostały wyposażone w pomoce dydaktyczne, sprzęt
multimedialny i sportowy. Ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego zakupiono:

• 1 pracownie językową za kwotę 15 504,92 zł brutto.
• 3 zestawy tablic interaktywnych z oprogramowaniem,

których łączny koszt wyniósł 35 511,33 zł brutto.
• Zakupiono niezbędne do realizacji zajęć pomoce

dydaktyczne, sprzęt sportowy i materiały biurowe, których
łączny kosz wyniósł 35 857,88 zł.

Projekt „Chcę się uczyć!” przyniósł nie tylko wymierne
korzyści w postaci wycieczek czy zakupionego wyposażenia
szkół, ale także pozwolił na zmniejszenie różnic
edukacyjnych naszej młodzieży w stosunku do uczniów
miejskich gimnazjów. Program zainspirował uczniów
gimnazjów, aby rozwijali swoje zainteresowania edukacyjne
i zdolności. Cykl zajęć z tzw. Szkolnego Ośrodka Kariery
ułatwił uczniom klas III gimnazjów podjęcie decyzji o
wyborze przyszłej drogi zawodowej, co jak wiadomo jest
niezwykle trudne dla młodego człowieka.

Nie ulega wątpliwości, że już w niedalekiej przyszłości
pozytywne efekty programu będzie można odczuć na dużo
większą skalę. Wyższy poziom wykształcenia, świadomości
społecznej młodych ludzi stanowi przecież o przyszłej sile
lokalnej społeczności, którą będą tworzyć.

Zespół zarzadzający składa serdeczne podziękowania
Opiekunom szkolnym, Nauczycielom prowadzącym
zajęcia, Dyrekcjom szkół, oraz wszystkim uczniom
uczestniczącym w projekcie za poświęcony czas i włożoną
pracę. Mamy nadzieję, że udział w projekcie stał się nie
tylko źródłem zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności,
ale był również interesująca formą zajęć pozalekcyjnych.
Życzymy wszystkim nowych pomysłów i energii do

realizacji kolejnych programów edukacyjnych.
Zespół zarządzający projektu „Chcę się uczyć!”
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W  związku z  zakończeniem realizacji projektu
systemowego POKL realizowanego w  latach 2013-2015 pod
tytułem: „Postaw na aktywność. Aktywna integracja
mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina”, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w  Bystrej informuje, że w  wyżej
wymienionym projekcie wzięło udział 60 osób z  terenu
Bystrej i  Sidziny. W  ramach projektu Uczestnicy brali udział
w  spotkaniach z  doradcą zawodowym, psychologiem,
pedagogiem a  także 48 Uczestników w  ramach projektu
ukończyło kursy zawodowe – rodzaj kursu był uzależniony
od predyspozycji zawodowych Beneficjenta a  także decyzji
doradcy zawodowego, który kwalifikował na poszczególne
szkolenia. Między innymi realizowaliśmy kursy prawa jazdy,
gastronomiczne, sprzedawcy z  obsługą kasy fiskalnej,

florystyczne, cukiernicze, magazyniera, kierowcy wózka
widłowego.Na zakończenie dwu i  półrocznego projektu 12
osób wzięło udział w  treningu kompetencji społecznych
i  rodzicielskich natomiast w  tym czasie dzieci uczestniczyły
w  zajęciach z  animatorem. Do grupy uczestników zabaw na
placu festynowym obok Urzędu Gminy dołączyła również
grupa dzieci z  Przedszkola Publicznego w  Bystrej. Celem
projektu było podwyższenie statusu społecznego
i  zawodowego a  także przygotowanie Uczestników do
wejścia i  integracji na rynku pracy. Mamy nadzieję, że projekt
spełnił oczekiwania osób biorących w  nim udział i  przyczynił
się do lepszego funkcjonowania w  życiu społecznym
i  zawodowym. (A.F.)

W  związku z  ogłoszonym konkursem powiatowym „Na
najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście
w  gospodarstwie rolnym”, w  dniu 10 czerwca br. dokonano
rozstrzygnięcia konkursu na etapie gminnym.

Gminna komisja konkursowa dokonała wyboru
najpiękniejszych ogrodów w  Gminie Bystra-Sidzina, spośród
dokonanych zgłoszeń w  dwóch kategoriach:

- ogród przydomowy,
- obejście w  gospodarstwie rolnym.

Wszystkie ogrody zgłoszone do etapu gminnego
konkursu były bardzo pięknie urządzone i  każdy z  nich miał
inny, ciekawy charakter - komisja miała niełatwy wybór.

W  kategorii ogród przydomowy pierwsze miejsce
przyznano
Pani
Stanisławie
Pyrtek
z  Bystrej.
Ogród
znajdujący
się na
bardzo
dużej
powierzchn

i został starannie urządzony. Komisja doceniła ogólne dobre
ważenie, dużą ilość krzewów ozdobnych i  skalniaków.
W  ogrodzie został urządzony kącik wypoczynkowy.
Znajdują się tu elementy małej architektury drewnianej.

Ogród otoczony został bogatym
żywopłotem.

Wyróżniono w  tej kategorii
ogród Pani Marii Maj z  Sidziny,
charakteryzujący się dużą
różnorodnością roślin ozdobnych
i  bardzo ciekawie urządzonym
oczkiem wodnym.

W  kategorii obejście
w  gospodarstwie rolnym pierwsze

miejsce zajął ogród Pani Teresy Frankiewicz. Komisja

doceniła wyjątkowość tego
ogrodu, który praktycznie
w  całości składa się z  roślin
przydatnych w  gospodarstwie
domowym: różnorodnych ziół
(m.in. hyzop, oregano czy
mięta), drzew i  krzewów
owocowych (malina,
malinojeżyna, borówki itp.)
i  warzyw. Ogród ma typowo
wiejski charakter, rzadkością
są tu krzewy ozdobne. Część
ozdobna ogrodu znajduje się

przy wejściu. Ogród posiada również kącik wypoczynkowy.
W  tej kategorii wyróżniono dwa ogrody:

Ogród Pani
Jadwigi
Kaczmarczyk
z  Bystrej, który
znajduje się na
bardzo dużej
przestrzeni. Cały
teren został
bardzo ciekawie
zagospodarowa-

ny. Na uwagę zasługuje tu wyjątkowa różnorodność roślin,
wyeksponowanych  m.in. na skarpach oraz elementy małej

architektury.
Ogród Pani Doroty Bednarczyk

z  Sidziny, który sprawia przyjemną,
ciepłą atmosferę. Na uwagę
zasługuje bardzo duża ilość
pięknych kwiatów,
charakterystycznych dla dawnych
ogrodów takich, jak: floksy,
piwonie, łubiny czy dalie, a  także
ciekawie wkomponowane elementy
ozdobne.

Osoby, które zajęły pierwsze
miejsca w  obydwu kategoriach na
etapie gminnym, przechodzą do
etapu powiatowego.
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12 i  14
czerwca
2015 r.
zorganizo
wano, jak
w  poprze
dnich
latach,
„Święto
Bystrej”.
Organizat
orami

tego święta byli: Proboszcz Parafii w  Bystrej oraz
parafianie. Oprawę święta zapewnił Oddział
Związku Podhalan w  Bystrej . Specjały kulinarne
serwowało Koło Gospodyń Wiejskich z  Bystrej .

Co roku, 12 czerwca Kościół obchodzi wspomnienie
błogosławionych 108 męczenników z  czasów II wojny
światowej, wśród których znalazł się ks.   Stanisław Pyrtek,
pochodzący z  Bystrej. W  tym dniu wyruszyła uroczysta
procesja ku czci błogosławionego księdza spod kapliczki
przy jego rodzinny domu do kościoła parafialnego, gdzie

odbyła się uroczysta
msza św., w  której
wzięły udział poczty
sztandarowe
okolicznych oddziałów
Związku Podhalan,
Ochotniczej Straży
Pożarnej z  Bystrej,
Szkoły im. Św. Jana
Kantego z  Bystrej oraz

parafianie.
Z  kolei 14 czerwca br. odbyło się uroczyste świętowanie

na placu
festynowym
w  Bystrej.

W  uroczystości
tej brali udział
mieszkańcy Bystrej
oraz zaproszeni
goście: Wójt Gminy
Bystra-Sidzina
Stanisław Tempka
wraz z  rodziną,

Przewodniczący Rady Jan Motor oraz radni gminy,
dyrektorzy GOKPTiS, Skansenu, szkoły i  przedszkola w By-
strej oraz innych organizacji działających na terenie Gminy
Bystra-Sidzina.

Podczas niedzielnych uroczystości wystąpili:
Przedszkolaki z  Bystrej, dzieci i  młodzież Zespołu Szkół

w  Bystrej, Zespół Regionalny z  Bystrej, Orkiestra Dęta OSP
w  Bystrej, Zespół „Dolina Soły” z  Oświęcimia.

Zespoły te uświetniały święto i  umilały czas uczestnikom
występami: graniem, śpiewaniem i  wierszami. Były również
różne konkursy i  atrakcje dla dzieci. Członkinie KGW Bystra
częstowały uczestników imprezy bardzo smacznymi
potrawami regionalnymi, kołaczem, chlebem ze smalcem.
Było również ciasto oraz kawa i  herbata. Stowarzyszenie
„Tradycja i  Natura” w  Bystrej-Sidzinie prowadziło dla dzieci
warsztaty  m.in. z  koronkarstwa, malowania na szkle.
Imprezę prowadzili członkowie Związku Podhalan:
Krystyna Matyasik i  Marek Ryś. Radosne świętowanie
otworzył ks.   Proboszcz Adam Byrski – modlitwą
i  przywitaniem gości. Do wesołej zabawy i  poczęstunku
zaprosiła wszystkich uczestników święta prezes Związku
Podhalan Helena Skupień.

Do zabawy przygrywała kapela góralska z  Zubrzycy –
bawiono się wesoło do  godz. 22.00. (H.S.)

29 czerwca br. w  katedrze na Wawelu odbyły się
święcenia kapłańskie dla Archidiecezji Krakowskiej .
Wśród nowo wyświęconych 15 kapłanów, był jeden,
pochodzący z  terenu naszej gminy. Jest nim
ks.  Grzegorz Kaczmarczyk z  Bystrej . Ks. Grzegorz
otrzymał święcenia kapłańskie po ukończeniu 6-
letnich studiów filozoficzno- teologicznych na
Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w  Krakowie
i  uzyskaniu tytułu magistra teologii.

30 czerwca br. w  Bystrej w  parafii św. Marcina odbyły się
prymicje księdza neoprezbitera - prymicje, czyli pierwsza
msza św. we wspólnocie parafii, z  której pochodzi nowo
wyświęcony kapłan.

Uroczystość prymicyjna rozpoczęła się przejściem z  domu
rodzinnego do kościoła parafialnego barwnie przybraną
trasą. Na stopniach kościoła przywitał prymicjanta
ks.   proboszcz Adam Byrski ze służbą liturgiczną
i  wprowadził go do świątyni.

Msza św. rozpoczęła się o  godz. 11.00 przy licznym
udziale wiernych. Uroczystość uświetnili przedstawiciele
grup parafialnych i  organizacji z  terenu Bystrej. Przybyło
także wielu kapłanów rodaków oraz kapłanów pracujących
w  Bystrej. Kazanie prymicyjne wygłosił były proboszcz tej
parafii ks.   Stanisław Dolasiński. Po udzieleniu

błogosławieństwa prymicyjnego ksiądz prymicjant wraz
z  zaproszonymi gośćmi udali się bryczkami na dalszą część
uroczystości do domu weselnego „Karolinka”, gdzie także
był przygotowany bogaty program artystyczny.

Ksiądz Grzegorz swoją pierwszą posługę kapłańską
rozpocznie w  parafii MB Różańcowej w  Niepołomicach-Jazy.
Będzie pierwszym wikariuszem w  historii tej parafii. Jest to
stosunkowo młoda parafia, z  nowym kościołem, z  budującą
się dopiero plebanią, ale położona na dynamicznie
rozwijającym się osiedlu.

Ksiądz prymicjant i  jego rodzina pragnie podziękować
wszystkim zaangażowanym w  przygotowanie tej
uroczystości.
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30 maja, po raz pierwszy w  swojej historii, biblioteka w  Sidzinie zaprosiła swoich czytelników
(i  nie tylko) na „Noc w  Bibliotece”. Akcja rozpoczęła się w  sobotę 30 maja 2015 r., od  godz. 17.00.
i  trwała do  godz. 21.00. Dla wszystkich, którzy tego dnia odwiedzili Bibliotekę "po godzinach",
przygotowano ciekawe atrakcje: gry planszowe, teatrzyk cieni, potwory z  książek - wspólne
opowieści o  potworach i  czarnych charakterach z  książek oraz słodki poczęstunek.

W  tym czasie bezkarnie można było oddać wypożyczoną książkę, której termin zwrotu już
dawno minął.

Nocy towarzyszy akcja "Przynieś książkę do biblioteki" – odwiedzający mogą przekazywać już przeczytane pozycje ze
swoich zbiorów do biblioteki. (M.W.)

30 maja w  sobotę GBP w  Bystrej włączyła się do I  Ogólnopolskiej
„Nocy Bibliotek” Impreza trwała od  godz.18.00 do 24.00.

Początek imprezy zainicjowali zaproszeni do biblioteki goście -p.
Jacek Madoń i  Łukasz Pawlus, którzy zaprezentowali swoje hobby-
pasję, jaką jest modelarstwo, czyli działalności polegającej na
odwzorowywaniu rzeczywistych obiektów (samolotów) w  postaci
pomniejszonych modeli.

Dzieci zobaczyły różne modele, które można wykonać własnoręcz-
nie,  m. in. z  klocków lego. Mogły posterować pojazdami, aby wprawić
w  lot gotowe modele. Latające w  bibliotece samoloty to niecodzienny
widok. Przy okazji dzieci dowiedziały się, że techniki wykonania takich
modeli można nauczyć się z  książek lub Internetu.

Tego wieczoru powodzeniem cieszyła się gra terenowa :”Literacki odkrywca” w  wykonaniu 5 Bystrzańskiej Drużyny
Harcerskiej „Kamyk,” która zorganizowała ją dla uczestników „Nocy biblioteki”. Gra polegała na rozwiązaniu zadań
dotyczących książki i  wiersza Lokomotywa.

Harcerze: Sebastian Kryjak, Kinga Trzop, Justyna Jaskółka, Natalia Chorąży, Kasia Główka, Patrycja Główka,
Marcelina Stopiak, Katarzyna Jaskółka okazali się też świetnymi nauczycielami harcerskich piosenek i  pląsów. Ponadto
uczestnicy „Nocy biblioteki” mogli uczestniczyć w  konkursach, zagadkach literackich i  grach planszowych.
Przygotowany na koniec film „Sekret Eleonory” nie zainteresował jednak większości dzieci. Zdecydowanie
większym zainteresowaniem cieszyły się harcerki w  mundurze.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, rodzicom, gościom: P. Łukaszowi Pawlusowi, P. Jackowi Madoniowi, P.
Urszuli Stopiak oraz 5 Bystrzańskiej Drużynie Harcerskiej „Kamyk”. (G.S.)

Akcja Czytania dzieciom polegała na czytaniu  m. in: Przygód Reksia, Franklina, skrzata Jagódki oraz książeczki Ewy
Nowak: „Pułapka na ktosia”. Dziękujemy Kasi Sitarz, Simonowi Wójcikowi, P. Klaudii Wójcik, Wychowawcom klas I- III
Zespołu Szkół w  Bystrej oraz Wychowawcom Przedszkola Publicznego za odwiedziny wraz z  wychowankami w  bibliotece
w  tygodniach bibliotek i  Tygodniu Czytania dzieciom. Przy okazji tych spotkań dzieci mogły zapoznać się z  nowościami
i  zdobyć informacje o  zbiorach dostępnych w  bibliotece. (G.S.)

11 czerwca 2015 r. w  Muzeum Historycznym w  Krakowie odbyła
się uroczysta gala podsumowująca Małopolski Konkurs Literacki
"Zaczarowana Różdżka". W  czasie uroczystości organizatorzy
wręczyli laureatom dyplomy i  nagrody. Wśród nagrodzonych
znalazły się 2 uczennice Zespołu Szkół w  Sidzinie: Martyna Sutor
z  klasy VI a  - nagroda II stopnia za baśń pt."Obietnica słowika"oraz
Maria Boczek - również nagroda II stopnia za opowieść
"W  poszukiwaniu nowej baśni". Na zakończenie uroczystości Zespół
Szkół z  Sidziny otrzymał Puchar Małopolskiego Kuratora Oświaty za"
liczne zwycięstwa uczniów w  Małopolskim Konkursie Literackim".
Dzień później kolejna laureatka otrzymała nagrodę. Tym razem
uczennica Magda Motor z  klasy VIa zdobyła III miejsce
w  Powiatowym Konkursie Literackim. Nagrodzona praca nosiła tytuł
"Odnalezione szczęście".
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Na przełomie maja i  czerwca w  Przedszkolu Publicznym w  Sidzinie
odbył się szereg imprez z  okazji Dnia Mamy i  Taty. Odbyły się
występy artystyczne, młodsze grupy wraz ze swymi wychowawczyniami
przygotowały piknik w  plenerze, gdzie dzieci zaprezentowały swoje
zdolności aktorskie. Rodzice bawili się również na wyjeździe ze swymi
pociechami. Przedszkolaki i  ich rodzice w  tym szczególnym dniu trafili,
nie przez przypadek, do fabryki cukierków, gdzie mogli obserwować
powstawanie cukierka, jak również sami mogli spróbować swoich sił
w  kunszcie cukierniczym. Następnie rodzice i  ich pociechy relaksowali się
podczas rejsu po Wiśle. Natomiast w  Dzień Dziecka dzieci bawiły się
w  ogrodzie przedszkolnym, rozgrywając najróżniejsze zabawy i  turnieje

przy dźwiękach
muzyki. W  dni okalające ten wspaniały dzień - ku uciesze dzieci -
zorganizowane zostały wycieczki. Młodsze grupy spędziły dzień na
placu zabaw w  Jabłonce, starsze przedszkolaki bawiły się
w  DinoZatorLandzie, fabryce cukierków oraz podczas rejsu statkiem po
Wiśle. Z  kolei w  ramach poznawania różnych zawodów przedszkolaki
spotkały się z  szewcem. Pan Stanisław Talapka zapoznał
przedszkolaków z  zawodem, jaki wykonuje. Po krótkiej prelekcji
i  prezentacji niezbędnych
narzędzi nadeszła pora na
wykonanie pary butów. Dzieci
z  ogromnym zaciekawieniem
obserwowały pracę Szewca i  same
chętnie chwyciły za narzędzia.
Dzieci otrzymały butki tekturowe,
a  pan Stanisław zaprosił dzieci do

swojego zakładu gdzie dzieci będą miały szansę obserwowania maszyn, które
ułatwiają pracę szewca. (A.K.T.)

Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świecie. Dzieci
z  Przedszkola Publicznego w  Bystrej spędziły ten dzień w  sposób bardzo
wyjątkowy. Przygoda rozpoczęła się rankiem 1 czerwca. O  godzinie 10 mali
bohaterowie wraz z  opiekunkami wyruszyli na plac zabaw, gdzie czekało
mnóstwo atrakcji. Główną była wizyta strażaków OSP Bystra. Panowie
specjalnie dla naszych podopiecznych przygotowali pokaz dwóch wozów
strażackich oraz sprzętu niezbędnego do gaszenia pożarów i  ratowania
ludzkiego życia. Ponadto zorganizowali dla dzieci konkurencję
w  przeciąganie liny- radości było przy tym co niemiara. Wśród atrakcji,
które pojawiły się w  tym dniu, można również wymienić dmuchany
zamek. Z  kolei Panie z  Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały watę
cukrową. Dzieci ze smakiem zajadały również kiełbaski z  grilla. Cały dzień
upłynął na wesołej zabawie. W  głównej mierze to zasługa słonecznej pogody oraz osób aktywnie zaangażowanych
w  uświetnienie Dnia Dziecka- za co serdecznie pragniemy im podziękować. (S.G.)

Przedszkole Publiczne w  Bystrej brało czynny udział w  Turnieju
Sportowym Miast i  Gmin. Przez cały ostatni tydzień maja
przedszkolaki zmagały się w  różnych zawodach i  konkurencjach
sportowych zgodnie z  zaplanowanym harmonogramem działań.
Wszystkie dzieci chętnie i  aktywnie brały udział we wszystkich
konkurencjach. Wyłonieni zostali najlepsi sportowcy z  każdej grupy
wiekowej i  nagrodzeni złotymi medalami oraz dyplomami. Jednak
największą popularnością cieszył się czwartkowy turniej sportowy
z  udziałem rodziców pod hasłem "Aktywny rodzic". Z  braku ładnej
pogody zawody te odbyły się w  sali przedszkolnej. Rodzice
uczestniczyli w  różnych konkurencjach sportowych wraz ze swoimi
pociechami. Slalom w  parach z  przeszkodami, bieg z  woreczkiem na
głowie, skoki na skakance. Oprócz tego rodzice wspólnie z  dziećmi uczestniczyli w  zajęciach tanecznych z  instruktorem
Zumby. Rozstrzygnięty też został przedszkolny konkurs „Herb aktywnej rodziny”. Nagrodziliśmy łącznie 14 prac
wykonanych przez dzieci wspólnie z  rodzicami. (A.K.)
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OFERTA KULTURALNA NA WAKACJE 2015
Gminny Ośrodek Kultury Promocji

Turystyki i  Sportu Bystra-Sidzina
w  Sidzinie pragnie w  wakacje stworzyć
dla dzieci i  młodzieży spędzającej
wolny czas na terenie gminy Bystra-
Sidzina ofertę aktywnego wypoczynku.

Organizując zajęcia rekreacyjno –
sportowe, informatyczne, muzyczne,
plastyczne, teatralne, naukę gry na
instrumentach smyczkowych z  tańcem
i  śpiewem regionalnym - „Holniki”,
biblioteczne, oraz warsztaty-spotkanie
z  rękodziełem w  sidzińskim skansenie.
Chcemy wypełnić czas, by był on
niezapomnianym i  zarazem zdrowym
przeżyciem dla młodych mieszkańców
naszej gminy. Przez dwa miesiące
Ośrodek zaprasza chętnych nie tylko
na zajęcia odbywające się w  siedzibie
GOKPTiS, ale również na obiekty
sportowe, do skansenu, do biblioteki
gminnej w  Sidzinie. Wszystkie
przedstawione w  ofercie zajęcia mają
formę nieodpłatną. Poniżej
przedstawiamy szczegółowy
harmonogram zajęć oraz imprez
plenerowych podczas wakacji:
Zajęcia rekreacyjno-sportowe na
boiskach w  Bystrej i  w  Sidzinie:

Bystra: wtorki i  czwartki od  godz.
17.00

Sidzina: od poniedziałku do piątku
w  godz. od 12.00 do 20.00.

Stadiony czynne są również w 
innych terminach dla grup zorganizo-
wanych, po wcześniejszym ustaleniu
z  gospodarzem. UWAGA !! ! W  dniach
od 01 do 25 lipca płyta dużego boiska
w  Sidzinie nieczynna z  powodu prac
gospodarczo-pielęgnacyjnych.
Zajęcia informatyczne
w  GOKPTiS:

Wtorek : 13.00-19.00
Piątek: 13.00-19.00
Sobota: 10.00-16.00

Zajęcia muzyczne w  GOKPTiS:
Poniedziałek: 13.30-18.30
Wtorek: 13.30-18.30 (świetlica

w  Górnej Sidzinie– u  Trzopa)
Środa: 13.30-18.30
Czwartek: 13.30-18.30

Zajęcia muzyczne w  Bystrej sala
orkiestry w  remizie OSP:
Środy od  godz 15.00
Świetlica GOKPTiS w  Sidzinie:
Wtorek 12.00-16.00 - zajęcia

plastyczne

Środa: 12.00-14.30 – zajęcia
plastyczne.14.30-17.00 zajęcia teatralne

Czwartek: 12.00-17.00 - zajęcia
w  bibliotece lub w  skansenie (zależnie
od pogody)

Piątek: 9.00-11.30 - zajęcia
plastyczne, 11.30-15.00 zajęcia teatralne

Nauka gry na instrumentach
smyczkowych z  tańcem i  śpiewem
regionalnym - „Holniki”: Sobota
od  godz 10.00.
Imprezy:
05 lipca - „Święto Drzewa” w  Sidzi-

nie. W  programie przewidziane
konkursy oraz dobra zabawa
z  Kabaretem Truteń i  zespołem Zbóje.

09 lipca - wyjazd do teatru Bagatela
na spektakl MAYDAY

26 lipca - Biesiada Bystrzańska
w  Bystrej, popołudnie z  muzyką
i  kabaretem „Z  Konopi”

30 sierpień - Dożynki Gminne
w  Bystrej, obrzędy dożynkowe oraz
popołudnie w  towarzystwie kabaretu
Truteń i  muzyki „Modern Talking”.

Sidziński Skansen w  okresie
wakacyjnym zaprasza do udziału
w  otwartych warsztatach
w  dniach:

8 lipiec -  godz. 10.00-12.00 -
warsztaty, beskidzkie historie ziołowe
malowanie na drewnie.

11 lipiec -  godz. 14.00-16.00 -
warsztaty, przędzenie lnu i  tkactwo na
ramie.

21 lipiec -  godz. 10.00-12.00 -
warsztaty, beskidzkie historie
i  malowanie na drewnie.

5 sierpień -  godz. 10.00-12.00 -
warsztaty, pieczenie placków
i  warsztaty - zabawka drewniana.

12 sierpień -  godz. 10.00-12.00 -
warsztaty, przędzenie lnu i  tkactwo na
ramie.

26 sierpień -  godz. 10.00-12.00 -
warsztaty, beskidzkie historie ziołowe.

Ponadto zapraszamy na otwartą
plenerową imprezę "Między
Dawnymi a  Nowymi Czasy" dnia 16
sierpnia organizowaną przez
Stowarzyszenie "Tradycja i  Natura"
oraz Skansen w  Sidzinie.

Skansen oferuje również
"sidzińskie szachowisko" w  plenerze.

Świetlica środowiskowa w  Bystrej
w  okresie wakacji czynna będzie
w  godz. od 13.00 do 17.00. Z  powodu
remontu świetlicy w  tym okresie
zajęcia będą odbywać się w  bibliotece
oraz na świeżym powietrzu.
W  Sidzinie Górnej świetlica

czynna będzie w  godz. od 9.00 do
17.00. Prowadzone będą zajęcia
w  formie warsztatów plastycznych,
zajęć sportowych, rekreacyjnych.

Dzieci będą miały możliwość
uczestniczenia w  różnego rodzaju
grach, zabawach oraz wycieczkach.

W  zajęciach prowadzonych przez
świetlicę środowiskową mogą wziąć
udział wszystkie zainteresowane dzieci
i  młodzież szkolna z  terenu gminy.
Materiały na zajęcia zapewnia
świetlica.

W  okresie wakacji Gminna
Biblioteka Publiczna Bystrej
zaprasza w  godz.:

Pn 9.00-17.00
Wt 8.00 -16.00
Śr 7.30-15.30
Czw 8.00 - 16.00
Pt 9.00 -17.00
W  okresie od 24 sierpnia 2015 r. do

04 września 2015 r. biblioteka
nieczynna z  powodu urlopu. W  tym
okresie czynna biblioteka w  Sidzinie.

Dnia 7 lipca br. (wtorek) Biblioteka
w  Bystrej i  Świetlica Środowiskowa or-
ganizują wycieczkę do Skansenu
w  Sidzinie (w  programie  m.in.
warsztaty plastyczne, ognisko).

W  dniach 10 sierpnia 2015 r. - 19
sierpnia 2015 r. warsztaty plastyczne
w  bibliotece w Bystrej.

Gminna Biblioteka Publiczna
w  Sidzinie w  okresie wakacji - od
dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31
sierpnia 2015 r. będzie czynna
w  godzinach:

poniedziałek: 9. 00 - 17.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
Od dnia 10 sierpnia 2015r. do 21

sierpnia 2015r. biblioteka będzie
nieczynna. W  tym okresie można
wypożyczyć książki w  Gminnej
Bibliotece Publicznej w  Bystrej.

Zapraszamy




