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Informacja na temat
świadczeń rodzinnych

Od 1 września 2015 roku
można składać wnioski
o  świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy 2015/2016.
Więcej informacji na ten temat oraz
pozostałe wiadomości z  zakresu
działań pomocy społecznej znajdu-
ją się na str.   2

W  numerze  m.in. :

ŚWIĘTO PLONÓW

30 sierpnia 2015 r. odbyły się
w  Bystrej DOŻYNKI GMINNE.

Tydzień wcześniej w  Sidzinie
zorganizowano dożynki
parafialne.

Relacje z  tych wydarzeń
prezentujemy na str.   4

Między dawnymi a  nowymi
czasy

16 sierpnia br. w  Skansenie
w  Sidzinie odbyła się cykliczna już
impreza "Między dawnymi a  no-
wymi czasy" organizowana przez
Stowarzyszenie "Tradycja i  Natura"
w  Bystrej-Sidzinie.

Więcej str.   5

www.bystra-sidzina.pl

19 sierpnia 2015 r. w  kościele parafialnym pw. św. Marcina w  Bystrej wykonała
niezwykły koncert Kameralna Orkiestra Akordeonowa ”Arti Sentemo” ze Szkoły
Muzycznej z  Radzynia Podlaskiego.

Z  kolei w  dniach 29 i  30 sierpnia br. to w Sidzinie rozbrzmiewała muzyka kla-
syczna. Miał wtedy miejsce koncert w  wykonaniu chóru i  orkiestry kameralnej
Państwowej Szkoły muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w  Krakowie pod
dyrekcją Pana Marka Hampla.

Więcej na str.   6
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Fot. T. Uczniak

W  celu realizacji założeń Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji dla Gminy Bystra-Sidzina rozpoczęto
opracowywanie wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki
Wodnej w  Krakowie o  dofinansowanie na wymianę
kotłów.

Do pełnego sporządzenia wniosku niezbędne jest jednak
określenie liczby mieszkańców, którzy planują wymianę
swojego pieca w  roku 2016 i  chcą skorzystać
z  dofinansowania przyznawanego na ten cel.

W  związku z  powyższym prosimy osoby, które
w  ubiegłym roku złożyły ankietę na potrzeby opracowania
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i  wyraziły chęć
modernizacji dotychczasowego źródła ciepła, aby zwróciły
się do Urzędu Gminy Bystra-Sidzina z  informacją, czy
planują wymianę swojego starego kotła na nowy
w  przyszłym roku i  są zainteresowane skorzystaniem

z  dotacji.
Informację tę prosimy kierować osobiście do Urzędu

Gminy, pokój nr  2 lub telefonicznie pod nr  182681220, wew.
131. Mieszkańców, którzy nie wyrazili jeszcze chęci
przystąpienia do programu, a  chcieliby skorzystać
z  dofinansowania, prosimy o  złożenie ankiety do dnia 30
września 2015 r.

Ankiety dostępne są w  Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina
oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bystra-
sidzina.pl/ogloszenia/program-ograniczenia-niskiej-emisji-
w-gminie-bystra-sidzina-ankieta.

Przypominamy również, iż warunkiem uzyskania
dofinansowania jest wymiana starego kotła na kocioł klasy 5
wg normy PN-EN 303-5:2012 o  sprawności energetycznej
większej bądź równej 87%. Dodatkowo, moc nowego kotła
musi być niższa od mocy likwidowanego co najmniej o  20%.
(K.K.)

W  wymienionym okresie wydano zarządzenia w  sprawach:
1) Zmian w  planie finansowym budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok (siedem zarządzeń);
2) Zmian w  budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 r. (sześć zarządzeń);
3) Powołania koordynatora gminnego do spraw referendum;
4) Powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum;
5) Wyznaczenia na obszarze Gminy Bystra-Sidzina miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w  wyborach do Sejmu RP i  do Senatu RP oraz podania tych
miejsc do wiadomości publicznej;

6) Upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w  Sidzinie do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok
budżetowy 2015;

7) Powołania komisji do spraw Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i  Młodzieży –
mieszkańców wsi Bystra i  Sidzina;

8) Powołania komisji do odbioru przydomowych oczyszczalni;
9) Powołania obwodowych komisji do spraw Referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.;
10) Wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu;
11) Określenia haromonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego. (M.G.)

W  dniach:

13 września 2015 r. o  godz. 12.00 w  remizie OSP Bystra – sala OSP
i

20 września 2015 r. o  godz. 12.00 w  remizie OSP Sidzina,
odbędą się zebrania wiejskie zwołane przez sołtysów obydwu miejscowości.

Głównym tematem zebrań będzie ustalenie i  przyjęcie do realizacji zadania finansowanego
ze środków funduszu sołeckiego w  2016 r.

Urząd Gminy Bystra- Sidzina przypomina o  zbliżającym się terminie wniesienia III raty opłaty za korzystanie

z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w  punktach detalicznych i  gastronomicznych

do dnia 30 września 2015 roku. Opłatę można uiścić bezpośrednio w  kasie Urzędu

lub wnieść na rachunek bankowy Gminy. Nr konta: BS Jordanów

64 8799 0001 0000 0000 0462 0042
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bystrej informuje, że realizuje projekt „Pierwszy Dzwonek”
polegający na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z  rodzin wielodzietnych 3+
w  zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. Wsparcie jest finansowane z  dotacji celowej na podstawie
uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktyczny-
ch, w  szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły
ponadgimnazjalnej.

Wypłata świadczenia będzie realizowana od 15 do 25 września 2015r w  kasie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.
Podstawą do wypłaty świadczenia będzie przedłożenie faktur oraz spisanie oświadczenia wnioskodawcy

o  wydatkowaniu wsparcia przyznanego w  ramach projektu „Pierwszy dzwonek".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bystrej informuje, że od 1 września 2015 roku można składać
wnioski o  świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Podstawowymi dokumentami, które należy dołączyć do wniosku, są:
- informacja o dochodach za 2014 r. (kopia PIT-37 lub PIT-36 – nie trzeba zaświadczeń z  Urzędu

Skarbowego!!!) ,
- nakaz płatniczy za 2014r.,
- w  przypadku uczniów szkół średnich – zaświadczenie ze szkoły (do 10 września!!!)
Wnioski o  zasiłek rodzinny oraz dodatkowe informacje można uzyskać w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w  Bystrej oraz pod numerem telefonu 18 26 81 576.

Narzekali i  duzi i  mali,
Ze nom łobuzy cyntrum zmalowali.
Szkła powybijali, kosze sprzewracali,
Zeby nik nie widzioł – w  krzoki się schowali.
Być tak juz ni moze, kozdy sie buntuje
Zróbmy monitoring, un to zahamuje.
Rada się zebrała i  Wiejskie Zebranie
„W  nasy wsi niebawem bedzie nagrywanie!”
Wnet zdecydowali, firme zatrudnili
A  fundusz sołecki na to przeznacyli.
Nagrywo sie sytko – we dnie i  tys w  nocy,
Nicego kamera teroz nie przełocy.

Z  inicjatywy Rady Sołeckiej w  Sidzinie, przy akceptacji
Zebrania Wiejskiego, w  centrum Sidziny zamontowany został
system monitoringu. Znaczna część środków na pokrycie
inwestycji (kwota 30 587,20 zł) pochodziła z  funduszu
sołeckiego, a  reszta została sfinansowana z  budżetu gminy.

Monitoringiem objęte zostały budynki publiczne
w  centrum wsi oraz ich otoczenie.

Wyrażamy nadzieję, że inwestycja ta wpłynie na poprawę
ładu, porządku i  bezpieczeństwa w  naszej wsi. (K.Cz.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bystrej informuje, iż w  ramach świadczenia pomocy, wsparcia
i  poradnictwa dla osób doświadczających przemocy w  rodzinie oraz sprawców przemocy działa punkt
konsultacyjno - informacyjny czynny:

wtorek od 8.00 do 10.00
czwartek od 13.00 do 15.00

Poradnictwo oraz wsparcie udzielane jest również telefonicznie pod numerem telefonu:
18 26 81 576

W  ramach pracy punktu konsultacyjno - informacyjnego udzielane są:
- poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne;
- informacje o  miejscach pomocy w  najbliższej okolicy;
- informacje dla ofiar przemocy;
W  razie konieczności podejmowana jest interwencja. Dyżur prowadzony jest przez pracownika socjalnego Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w  Bystrej.

Ogłoszenie
Urząd Gminy Bystra-Sidzina w Bystrej ogłasza nabór na wolny etat pracownika obsługi – sprzątaczki.
Podania pisemne można składać w terminie do dnia 18 września 2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy

Bystra-Sidzina w Bystrej , w godzinach pracy urzędu.
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Słoneczna niedziela 30 sierpnia była okazją do
tradycyjnego dziękczynienia za plony, a  także do zabawy.
Przed uroczystą sumą dożynkową zebrał się barwny
korowód przed remizą OSP Bystra. Rozpoczynały go Poczty
Sztandarowe Urzędu Gminy i  organizacji z  terenu Gminy
Bystra – Sidzina. Tuż za nimi szła, przygrywając do taktu,
Orkiestra OSP Bystra; następnie mieszkańcy ról: Majerzowej,
Wronowej i  Jaskółkowej Dolnej z  Bystrej, niosąc piękny
wieniec dożynkowy i  przygotowane dary. Starostami
dożynek byli Pani Anna Szarlej i  Pan Wojciech Kowalczyk.
W  korowodzie szły także Panie z  kół gospodyń z  równie
pięknym wieńcem i  darami, zaproszeni goście
oraz  mieszkańcy. Podczas uroczystej sumy ksiądz proboszcz
Adam Byrski dokonał poświęcenia chleba i  wieńca
dożynkowego – symboli pracy rolnika, ale również trudu
dnia codziennego każdego człowieka. Razem z  darami
złożone zostało dziękczynienie za wszystko dobro, którego
doświadczyliśmy w  ciągu całego roku.

Po zakończonej mszy św. wszyscy uczestnicy przeszli na
plac festynowy, by wziąć udział w  świeckiej części
uroczystości, którą rozpoczęło odegranie i  odśpiewanie Roty
- „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród…”. Starostowie
dożynkowi przekazali chleb gospodarzom: Panu Wójtowi
Stanisławowi Tempce i  Pani Sołtys Bystrej Urszuli Marfiak.

Po powitaniu i  kilku słowach skierowanych do
mieszkańców, gospodarze i  wszyscy zgromadzeni
wysłuchali przyśpiewek przygotowanych specjalnie na tę
okoliczność przez Panie z  KGW Bystra i  mieszkańców ról
przygotowujących wieniec, a  następnie zaprosili na
poczęstunek wszystkich obecnych na placu.

Uroczystości dożynkowe zaszczycili swoją obecnością
zaproszeni goście: Przewodniczący i  Radni Rady Gminy
Bystra-Sidzina, przedstawiciele Powiatu Suskiego, księża. Na

zaproszenie przybyła także Pani Poseł na Sejm RP Joanna
Bobowska. Goście, którzy nie mogli skorzystać
z  zaproszenia, przesłali na ręce Wójta Gminy Bystra-Sidzina
listy z  życzeniami dla mieszkańców.

Kolejne punkty programu stanowiły: koncert orkiestry
OSP Bystra oraz występ Pań ze Stowarzyszenia "Sidzinanki"
– traktujący o  „medycynie ludowej”. Potem były kolejne
przyśpiewki z  humorem przygotowane przez mieszkańców

ról. Wesoły i  brawurowy - jak zawsze - kabaret „Truteń" ze
Skawy rozbawił publiczność. Popularne piosenki i  melodie
ludowe popłynęły ze sceny, wykonane przez kapelę „Póki
co” z  Żywca. Zespół „Talking Brothers”, grający muzykę
„Modern Talking”, porwał do tańca publiczność, która
bawiła się do północy w  dyskotekowym rytmie.

Serdeczne podziękowanie od organizatorów należą się
wszystkim, którzy przyczynili się do oprawy i  sprawnego
przeprowadzenia tej tradycyjnej uroczystości. Szczególne
podziękowanie należą się mieszkańcom ról Majerzowej,
Wronowej i  Jaskółkowej Dolnej oraz Pani Annie Szarlej
i  Panu Wojciechowi Kowalczykowi – starostom
dożynkowym - za wkład pracy włożony w  przygotowania
poczęstunku oraz darów i  przyśpiewek, Pani Sołtys za
zaangażowanie, Orkiestrze OSP Bystra za oprawę muzyczną
całej uroczystości, druhom z  OSP Bystra za pomoc
organizacyjną, Stowarzyszeniu Tradycja i Natura za stoisko z
pracami twórców ludowych, Paniom z  KGW Bystra za
wspaniale przygotowaną część kulinarną i  ogrom pracy.
I  jeszcze „Najwyższemu z  Najwyższych”- za opatrzność nad
wszystkim i  dar przepięknej pogody. (J.Cz.)

Fot. J. Motor
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„Chcemy dziś, wszyscy ci, którzy się mozolą nad
powstaniem chleba i  Ci, którzy razem z  nami go spożywają,
podziękować Bogu, dzięki któremu ten bochen chleba mógł
zaistnieć. Bo to On daje wzrost i  błogosławi tym, którzy
pochylają się nad rolą” .

Z  tymi słowami podczas uroczystej sumy dożynkowej
o  godzinie 11:00 w  dniu 23 sierpnia 2015 r. starostowie
dożynek parafialnych w  Sidzinie - Pani Grażyna Stramek
i  Pan Andrzej Gałka - przekazali chleb i  inne dary ofiarne na
ręce celebransów Ks. Proboszcza Józefa Bafii i  Ojca
Władysława Czarniaka.

Dożynki w  tym roku zorganizowali mieszkańcy ról Kordel
Dolny i  Kurzyńcowa. Wykonali oni piękny wieniec, który po
uroczystej procesji został wniesiony do kościoła i  poświęcony.

Oprawę muzyczną obchodów zapewniła Pani Roma
Krzemień z  Krakowa, kapela góralska z  Zubrzycy Górnej,
Orkiestra OSP Sidzina oraz Stowarzyszenie Gospodyń
„Sidzinianki”. Uroczystość uświetnili także przybyli ze
sztandarem delegaci Oddziału Związku Podhalan w  Sidzinie
oraz przedstawiciele władz gminnych i  wiejskich – Wójt
Gminy, Sołtys Sidziny oraz Radny. Po uroczystościach
kościelnych uczestnicy dożynek udali się na plac na roli
Kordelowej Dolnej, gdzie przy muzyce i  śpiewie gospodarze
i  goście bawili się długo i  wesoło.

Organizatorom dziękujemy za trud i  zaangażowanie
włożone w  przygotowanie dożynek, jednocześnie gratulując
stworzenia wspaniałej oprawy i  niepowtarzalnej atmosfery
tegorocznego święta plonów. (T.C.)

16 sierpnia w  Skansenie w  Sidzinie można było miło
spędzić niedzielne popołudnie, o  czym przekonali się licznie
przybyli mieszkańcy naszej gminy, okolicy oraz turyści.
Odbyła się tam tradycyjna impreza, organizowana już po raz
siódmy przez Stowarzyszenie „Tradycja i  Natura” i  tenże
Skansen.

Na stoiskach można było podziwiać prace naszych
rodzimych twórców. Były tam rzeźby w  drewnie, koronki,
hafty tradycyjne i  krzyżykowe, kwiaty z  bibuły i  innych
materiałów, origami, malarstwo, witrażowe aniołki, wyroby
z  wikliny i  różne inne ciekawe wytwory rękodzieła.

Większość z  twórców brała też udział w  wystawie
w  „Galerii pod Basztą” w  Jordanowie w  maju 2015 r. –
uroczyste podziękowania zostały im wręczone w  trakcie
imprezy.

Najmłodsi mogli, jak zwykle, pogłaskać żywe owieczki
i  baranki, a  w  tym roku dodatkowo pasące się pod drzewami

kucyki. Uciechy było co niemiara! Dla dzieci była też
przygotowana przejażdżka po linie między drzewami
u  „Ujka Staska”. Ponadto dzieci mogły sobie pomalować
„buźkę” lub rączkę u  jednej z  artystek, a  wata cukrowa
osłodziła im pobyt.

Dorośli również znaleźli coś dla podniebienia. Domowe
ciasta upieczone przez członkinie z  Bystrej i  Sidziny świetnie
smakowały z  kawą czy herbatą. Można było sobie też
przypomnieć tradycyjne smaki: zupy rydzowej, kwaśnicy,
placków na blasze z  serem i  masłem, swojskiego chleba ze
smalcem i  masłem, kołoca i  serków sidzińskich wędzonych
oraz oscypków, a  nawet na stoisku „u  Haliny” popróbować
smaku świeżo parzonych naszych podstawowych ziół.

Na żądnych wrażeń czekała niespodzianka
przygotowana przez rodzinę członkini Stowarzyszenia
z  Sidziny. „Wehikułem czasu” można było powrócić do
początków Sidziny i  posmakować „różności”. Gratulujemy
pomysłu i  inwencji.

Oprawę muzyczną całości zapewnił zespół „Janczary”
z  Bystrej. Z  przyjemnością słuchało się ich muzyki.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy
w  Skansenie spędzili z  nami swój wolny, niedzielny czas,

a  członkom
Stowarzyszenia
„Tradycja
i  Natura” za
przygotowanie
i  obsługę
imprezy. (M.B.)

Fot. J.Motor
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Środowy wieczór 19 sierpnia 2015 r. w  kościele
parafialnym pw. św. Marcina w  Bystrej pełen był
niezwykłych wrażeń muzycznych. Dzięki gościnności
księdza proboszcza, w  kościele mogła wystąpić Kameralna
Orkiestra Akordeonowa ”Arti Sentemo” ze Szkoły
Muzycznej z  Radzynia Podlaskiego, pod dyrekcją Pana
Zbigniewa Czuryło.

Zarówno Pan Dyrygent jak i  utalentowana młodzież
grająca w  zespole to laureaci wielu muzycznych nagród
i  wyróżnień. Podczas koncertu można było usłyszeć utwory
wielkich kompozytorów i  popularne melodie ludowe.
Z  akordeonów płynęły dźwięki pięknych arii, polonezów,
walców i  oberków - przenoszące w  czasie i  przestrzeni,
a  nawet przyprawiające o  cierpnięcie skóry co bardziej
wrażliwych odbiorców. Finałowym utworem była słynna „
Barka”- jak powiedział Pan Dyrygent - „…na zakończenie
pięknego dnia …”.

Zespół zatrzymał się u  nas wracając z  Wadowic. Podczas
popołudnia spędzonego na terenie naszej gminy członkowie

orkiestry zobaczyli Bystrą i  Sidzinę, a  następnie udali się na
dalszą część odpoczynku do Zakopanego.

Te odwiedziny zawdzięczamy Pani Jadwidze Nicpoń,
z  domu Gałka, rodowitej Bystrzance – której syn jest jednym
z  akordeonistów.

Koncert i  pobyt zespołu zorganizowany został przez
GOKPTiS Bystra-Sidzina, przy współpracy z  parafią
w  Bystrej i  Skansenem w  Sidzinie. (J.Cz.)

W  sobotę 29 sierpnia po wieczornej mszy św. w  kościele
św. Mikołaja w  Sidzinie po raz kolejny rozbrzmiewała
muzyka klasyczna w  wykonaniu chóru i  orkiestry
kameralnej Państwowej Szkoły muzycznej II stopnia im.
Fryderyka Chopina w  Krakowie pod dyrekcją Pana Marka
Hampla.

Młodzi wykonawcy są laureatami wielu prestiżowych
nagród w  kraju i  Europie. Od czterech lat dyrygentem
prowadzącym jest Pan Marek Hampel.

W  przepięknej scenerii sidzińskiej świątyni tego wieczoru
można było usłyszeć i  przeżyć utwory klasyczne i  nowocze-
sne, skomponowane lub zaaranżowane na chór i  orkiestrę
kameralną.

I  popłynęły dźwięki „Alleluja” – Romualda
Twardowskiego. „Totus Tuus" Henryka Mikołaja
Góreckiego. Uwertury do oper kompozytorów muzyki
klasycznej i  nowoczesnej. Koncert zwieńczony został
brawurowo wykonaną „Orawą” Wojciech Kilara.

Jednym z  wykonywanych utworów było też „Ave
Maryja” Giaccomo Cacciniego w  aranżacji na chór i  orkiestrę
smyczkową – wspaniale wykonany. Piękne wnętrze,
wieczorny nastrój, talent i  cudowna muzyka dały możliwość
przeżycia czegoś zjawiskowego i  wzruszającego. (J.Cz.)

W  ostatnią sobotę sierpnia został zorganizowany przez
Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich Międzynarodowy Złaz
Samorządowców. Tym razem był to jubileuszowy XX złaz.
Grupy złazowe, w  tym grupa z  Gminy Bystra-Sidzina, przy
pięknej pogodzie pokonywały szlaki na Babią Górę, aby
spotkać się przy schronisku na Markowych Szczawinach
w  Zawoi, gdzie odprawiona została msza św. w  intencji
uczestników złazu i  mieszkańców gmin należących do
Stowarzyszenia. Liczna i  widoczna grupa z  Gminy Bystra-
Sidzina przemierzyła jedną z  ambitniejszych tras,
a  mianowicie zdobyła Babią Górę wymagającym dużego
wysiłku szlakiem prowadzącym z  Lipnicy Wielkiej.

Docelowym punktem spotkania był teren obok
wyciągu „Baca” w  Zawoi Czatoży, gdzie na uczestników
złazu czekał poczęstunek. Jak co roku grupy złazowe z  gmin
zrzeszonych w  stowarzyszeniu konkurowały w  prezentacji
śpiewów – również grupa z  Gminy Bystra-Sidzina
zaprezentowała swoje talenty wokalne, wykonując piosenki
„Sidzina, Sidzina” oraz „Hej, bystra woda”. Wybranym
uczestnikom złazu zostały wręczone dyplomy - jako jeden
z  najstarszych złazowiczów został wyróżniony dyplomem
pan Zbigniew Podsadecki oraz jako wielokrotny uczestnik

złazu – pan Józef Kostka. Dyplom za udział w  złazie dla
Gminy Bystra-Sidzina odebrał Wójt Stanisław Tempka.

Celem złazu jest tworzenie przyjaznej atmosfery
i  integracja społeczności lokalnej, mieszkającej po obydwu
stronach granicy polsko-słowackiej, a  także zachęcanie do
uprawiania turystyki jako aktywnej formy spędzania
wolnego czasu.

Kolejny złaz już za rok. Tym razem odbędzie się on
w  Suchej Beskidzkiej.
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Biblioteki z  naszej gminy przystąpiły do międzynarodowego projektu Agencji Edytorskiej
Ezop „Nasza Mała Biblioteka”. Jest to projekt kulturalno – edukacyjny przeznaczony dla dzieci
w  wieku 6 - 9 lat. Najważniejszym celem projektu jest pokazanie dzieciom, że czytanie książek to
wspaniała przygoda, która z  nudą ma niewiele wspólnego.

Wybór dobrej książki dla młodego odbiorcy nie jest dziś łatwy, dlatego do rąk dzieci trafią
książki z  najwyższej półki – wartościowe pod względem literackim, ilustracyjnym i  edytorskim.
Do projektu zostały wybrane książki uznanych autorów i  ilustratorów, uhonorowane nagrodami
literackimi, graficznymi i  edytorskimi. Każdy uczeń otrzyma „Łamigłówki Literackie”, które
w  sposób ciekawy i  niebanalny (rebusy, krzyżówki, ćwiczenia językowe i  manualne) przybliżą

dzieciom fabułę książek oraz pomogą zaprzyjaźnić się z  ich bohaterami. (M.W.)

Zajęcia wakacyjne to czas wspólnie spędzonych chwil,
podczas których w  sposób twórczy i  radosny można
wspaniale się bawić. W  czasie tegorocznych wakacji wszyscy,
którzy zechcieli przyjść do biblioteki w  Sidzinie, wzięli
udział w  warsztatach plastycznych, które zorganizowane
były wspólnie z  GOKPTiS.

W  naszej barwnej pracowni dzieci mogły zgłębiać tajniki
malarstwa, rysunku czy rzeźby, rozwijały swoją kreatywność
i  indywidualizm, a także uczyły się wyrażania siebie poprzez
artystyczne środki wyrazu.

W  okresie wakacji odbyły się warsztaty z:
1. Malowania farbami na dużej powierzchni – na kartonie

– dzieci miały możliwość poznać kolory, łączyć je ze sobą,
bawić się tym, co stworzyły. Mogły rysować szerokimi
ruchami całej ręki, co umożliwia prawidłowe trzymanie
pędzla.

2. Tworzenia kolażu – uczestnicy nauczyli się formowania
ciekawych, a  zarazem zaskakujących kompozycji
z  rozmaitych materiałów i  tworzyw sztucznych.

3. Lepienia z  masy solnej – dzięki tej technice dzieci miały
okazję rozwinąć wrażliwość estetyczną, sprawność
manualną, umiejętność posługiwania się techniką lepienia
z  masy solnej oraz poznanie wskazówek dotyczących
obróbki masy solnej.

4. Wykonywania zabawek z  drewna - podczas zajęć
dzieci poznały produkty do dekorowania różnych
przedmiotów, a także  tworzyły ciekawe rzeczy z  wiór.

5. Malowania na szkle - w  trakcie warsztatów uczestnicy
malowali farbami witrażowymi szklane przedmioty, które
mogą służyć do dekoracji lub stanowić doskonały prezent.
Każdy miał szansę stworzyć swój własny, niepowtarzalny
witrażyk lub ze zwykłej butelki wyczarować oryginalny
wazon albo ozdobę, np. do łazienki.

Zajęcia te cieszyły się wielkim zainteresowaniem, były
bardzo twórcze i  przyniosły wszystkim wiele radości. Prace
powstałe podczas spotkań są prezentowane w  Gminnej
Bibliotece Publicznej w  Sidzinie.

Wszystkim dziękujemy za wspólne spędzenie wolnego
czasu i  zapraszamy do odwiedzania naszej biblioteki. (M.W.)

W  grupach 5-latków w  Przedszkolu Publicznym
w  Bystrej rozpoczęto realizację nowego projektu:
Nauczyciele - Dzieciom „Dobra bajka lekiem na zło”,
dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Wspomniany projekt powstał z  inicjatywy
trzech nauczycielek: Moniki Matyasik, Anny Kozłowskiej,
Sylwii Gałka oraz przy wsparciu OSP Bystra. Jego głównym
celem jest odciągnięcie dzieci od komputera i  negatywnych
bajek proponowanych przez współczesną telewizję.
W  związku z  tym w  ciągu trzech miesięcy trwania programu
zostanie zrealizowanych wiele działań, które pozwolą ten cel

osiągnąć. Wśród nich można wymienić: cykl spotkań
z  seniorami i  rodzicami poświęconych bajkom bez
przemocy; wyjazd do Studia Filmów Rysunkowych
w  Bielsku-Białej, wyjazd do teatru „Pracownia pod
Baranami” w  Krakowie; występ teatralny w  przedszkolu dla
społeczności lokalnej, zorganizowany przez dzieci.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich. (S.G.)

Informujemy, że gminne biblioteki publiczne w Bystrej i Sidzinie uruchomiły swoje strony internetowe. Czytelnicy
znajdą tam informacje na temat zbiorów bibliotecznych, nowości wydawniczych, a także wszelkie aktualności z działalności
bibliotek. Informacje Biblioteki Publicznej w Sidzinie znajdują się pod adresem: http://biblioteka-sidzina.bystra-sidzina.pl,

a Biblioteki Publicznej w Bystrej: http://biblioteka-bystra.bystra-sidzina.pl.
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Europejskie Dni Dziedzictwa to największy
w  Europie projekt społeczny i  edukacyjny. W  obchodach
Europejskich Dni Dziedzictwa uczestniczą wszystkie
państwa europejskie oraz Turcja, Armenia, Azerbejdżan
i  Gruzja. Polska włączyła się do tej akcji w  1993 r. i  jest
obecnie jednym z  49 krajów biorących w  niej udział. Co roku
we wrześniu organizatorzy udostępniają do zwiedzania
zabytki i  miejsca kultury oraz przygotowują imprezy
o  różnorodnym charakterze. W  bieżącym roku Europejskie
Dni Dziedzictwa obchodzone są pod hasłem „Utracone dzie-
dzictwo”. Tym razem do obchodów Europejskich Dni
Dziedzictwa włączył się Skansen w  Sidzinie - Muzeum Kul-
tury Ludowej.

W  okresie wakacyjnym aktywnie działała Świetlica Socjoterapeutyczna, oraz
Biblioteka Publiczna w  Bystrej. Dzieci mogły skorzystać z  wielu zajęć edukacyjnych
oraz rozwijających ich zainteresowania.

20.08.2015 r. wzięły udział w  wycieczce do ,, Zatorlandu’’, gdzie podziwiały Park
Ruchomych Dinozaurów. Największą atrakcją cieszył się lunapark, a  w  nim karuzele,
gokarty, kino 5D, autodromy i  wiele innych ciekawych atrakcji. Dzieci uczestniczyły
również w  wycieczce do Skansenu w  Sidzinie, gdzie wzięły udział w  warsztatach
plastycznych oraz mogły poznać  beskidzkie historie ziołowe. Ponadto dzieci podczas

zajęć wakacyjnych mogły się nauczyć sztuki decoupage, malowały na szkle, robiły kwiaty z  bibuły oraz z  rajstop. Najbardziej
jednak podobały im się zabawy w  terenie w  czasie wycieczki rowerowej. Dzieci bardzo chętnie i  aktywnie uczestniczyły we
wszystkich zajęciach organizowanych w  czasie wakacji. (M.J.)

W  dniach od 16 do 29 sierpnia 2015 r., 25-osobowa
grupa dzieci z  naszej gminy wypoczywała na kolonii
we  Władysławowie. Ośrodek, w  którym wypoczywały
dzieci, posiadał bogate zaplecze rekreacyjno-sportowe.
Położony był w  niedalekiej odległości od brzegów
Bałtyku. Dzięki tak dogodnemu położeniu uczestnicy
kolonii korzystali z  każdej wolnej chwili dobrej pogo-
dy, umożliwiającej zażywania kąpieli słonecznych
i  morskich oraz licznych zabaw na plaży. Podczas
swojego pobytu dzieci integrowały się na wspólnych
zabawach, dyskotekach i  ciekawych wycieczkach.
Podczas wycieczki do Trójmiasta, w  Gdyni dzieci
zwiedzały , Żaglowiec DAR POMORZA oraz basen
jachtowy. W  Gdańsku zaś Stare Miasto, Długi Targ,
Fontannę Neptuna oraz Westerplatte. W  Oliwie dzieci
zobaczyły Park Oliwski i  Palmiarnię. Następną
wycieczką była wyprawa na Hel, gdzie dzieci
zwiedzały latarnię morską, fokarium, a  w  Juracie
promenadę i  molo. Wycieczka do Rozewia umożliwiła
zobaczenie wybrzeża klifowego oraz muzeum
latarnictwa i  maszynowni. Ostatnią wycieczką
programową był wyjazd do Pucka, gdzie nasi
uczestnicy mogli zobaczyć Farę Pucką – Kościół
parafialny Św. Apostołów Piotra i  Pawła. Uczestnicy
kolonii odbyli także wizytę w  odwróconym domku na
terenie COS w  Cetniewie – w  domku wszystkie
sprzęty są odwrócone "do góry nogami". Uczestnicy
kolonii wzięli udział w rejsie morskim statkiem. Z
pokładu podziwiali krajobraz nadmorski oraz pracę
portu. Podczas całego pobytu zrealizowany został
program profilaktyki alkoholowej. Dzięki uczestnic-
twu w kolonii nasze dzieci miały możliwość
poznawania cudownych miejsc; zapewniono im nie
tylko urozmaicone i  ciekawe zajęcia, lecz również
umiejętnie wkomponowano w  program zajęcia
profilaktyczne. Wykwalifikowana kadra rzetelnie
i  sumiennie wywiązywała się ze swoich obowiązków,
a  także odpowiednio dbała o  bezpieczeństwo
uczestników wypoczynku. Dzieci wróciły z  kolonii
wypoczęte i  pełne wrażeń. Taka pomoc dla dzieci
z  rodzin najbardziej potrzebujących często jest jedyną
szansą na spędzenie przyjemnych wakacji w  spokoju
i  bezpieczeństwie. (A.J.)




