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Procedura i  warunki
ubiegania się o  zwrot podatku
akcyzowego w  2016 roku

W  2016 roku, podobnie jak
w  latach poprzednich, istnieje
możliwość ubiegania się o  zwrot
podatku akcyzowego zawartego
w  cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji
rolnej.

Więcej na str.   2

W  numerze  m.in. :

Ferie 2016

W  drugiej połowie stycznia
trwały ferie  m.in. dla uczniów Ma-
łopolski. W  tym czasie nasze insty-
tucje kultury zorganizowały wiele
propozycji spędzania wolnego
czasu. O  tym, jak uczniowie spę-
dzali ferie w  Gminie Bystra-Sidzi-
na piszemy na str.   10

Kalendarz imprez na rok 2016

Z  początkiem nowego roku pre-
zentujemy plan imprez kultural-
nych na 2016 rok organizowanych
przez gminny ośrodek kultury oraz
skansen w  Sidzinie

Szczegóły na str.12

www.bystra-sidzina.pl

W  styczniu w  Bystrej Podhalańskiej i  w  Sidzine odbyły się zebrania

sprawozdawczo-wyborcze jednostek OSP, podczas których wybrano

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejne 4 lata.

Szczegóły na str.4

Styczeń to czas kolędowania i  czas spotkań przy opłatku. W  numerze

prezentujemy relacje z  koncertów kolędowo-noworocznych

organizowanych w  Bystrej i  Sidzinie, konkursu kolęd oraz ze spotkań

opłatkowych.
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Fot. T. Uczniak

W  wymienionym okresie wydano 19 zarządzeń, w  tym: 3
zarządzenia w  sprawie zmian w  budżecie Gminy Bystra-
Sidzina na 2015/2016 rok oraz 5 zarządzeń w  sprawie zmian
w  planie finansowym budżetu Gminy Bystra-Sidzina na
2015/2016 rok.

Pozostałe zarządzenia wydano sprawach:
1) Powołania Dyrektora Skansenu w  Sidzinie – Muzeum

Kultury Ludowej oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury Promocji Turystyki i  Sportu Bystra-Sidzina oraz
udzielenia pełnomocnictw.
Do p.o.   Dyrektora w  obydwu instytucjach na okres roku

2016 powołano p. Jadwigę Czarny.
2) Przekazania składników majątkowych dokumentacji

księgowej, akt osobowych i  spraw kadrowych oraz
dokumentacji organizacji pracy w  Skansenie w  Sidzinie –
Muzeum Kultury Ludowej.
3) Wykonywania budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2016

rok.

4) Określenia sposobu wyliczenia średnich miesięcznych
wydatków wynagradzania nauczycieli i  średniego
miesięcznego zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych
w  szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Bystra-Sidzina oraz sposobu naliczenia jednorazowego
dodatku uzupełniającego.
5) Umorzenia zaległości z  tytułu opłat za odbiór

odpadów komunalnych.
6) Powołania komisji do rozpatrywania wniosków

klubów sportowych o  dofinansowanie projektów z  zakresu
sportu na terenie Gminy Bystra-Sidzina.
7) Planu dofinansowania form doskonalenia

zawodowego w  roku 2016.
8) Ustalenia harmonogramu czynności w  postępowaniu

rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
przedszkoli i  szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Bystra-Sidzina na rok szkolny 2016/2017. (M.G.)

Urząd Gminy Bystra – Sidzina informuje wszystkich
rolników, że w  2016 r. terminy składania wniosków o  zwrot
podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej nie uległy zmianie.
Poniżej przedstawiono procedurę i  warunki ubiegania się

o  zwrot podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w  2016 r.
W  2016 r. producent rolny może składać do Wójta Gminy

wnioski o  zwrot podatku akcyzowego zawartego w  cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do
wysokości limitu zwrotu określonego na 2016 r., w  dwóch
terminach, tj.
a) od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producent

składa wniosek o  zwrot podatku akcyzowego wraz
z  fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w  okresie od 1 sierpnia 2015
r. do 31 stycznia 2016 r.,
b) od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producent

składa wniosek o  zwrot podatku akcyzowego wraz
z  fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego
do produkcji rolnej w  okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca
2016 r.
1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę

prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa
rolnego w  rozumieniu przepisów o  podatku rolnym.
2. Za gospodarstwo rolne w  rozumieniu przepisów

ustawy o  podatku rolnym uważa się obszar gruntów
sklasyfikowanych w  ewidencji gruntów i  budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione
na użytkach rolnych o  powierzchni przekraczającej 1   ha lub
1   ha przeliczeniowy, z  wyjątkiem gruntów zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza.
3. W  przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego

stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku
akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę
(zgoda będzie wyrażana we wniosku i  nie dotyczy
współmałżonków).

4. W  przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego, we wniosku o  zwrot
podatku akcyzowego podaje się numer z  tego rejestru.
5. Faktura powinna spełniać wymogi określone w  ustawie

z  dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i  usług (Dz. U.
z  2011 r. Nr 177, poz. 1054 z  późn. zm.). Kwotę zwrotu
podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju
napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej
z  faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej
w  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 1 grudnia 2015 r.
w  sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej na 1 litr oleju w  2016 r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 2042),
z  tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż
kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju
napędowego (1,00 zł/ l), liczby 86 oraz powierzchni użytków
rolnych będących w  posiadaniu lub współposiadaniu
producenta rolnego, wskazanej w  ewidencji gruntów
i  budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego
danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się
gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano
produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza
w  rozumieniu przepisów o  podatku rolnym.
6. Wójt Gminy wydaje decyzję ustalającą wysokość

zwrotu podatku akcyzowego w  terminie 30 dni od dnia
złożenia wniosku.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1   ha

użytków rolnych w  2016 r. wyniesie 86,00 zł.

Pieniądze wypłacane będą w  następujących terminach:
a) od 1 do 30 kwietnia 2016 r. w  przypadku złożenia

wniosku w  pierwszym terminie,
b) od 1 do 31 października 2016 r. w  przypadku złożenia

wniosku w  drugim terminie,
gotówką w  kasie Urzędu Gminy lub przelewem na

rachunek bankowy podany we wniosku. (B.M.)
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Gmina Bystra-Sidzina przystąpiła do realizacji projektu „ Jeżdżę z  głową” mającego na celu zagospodarowanie czasu
wolnego dzieci i  młodzieży z  terenu gminy Bystra-Sidzina w  ramach zajęć pozalekcyjnych, poprzez aktywną rekreację
ruchową, promocję bezpieczeństwa na stokach narciarskich oraz jazdę w  kasku. Programem zostało objętych 40 dzieci z  klas
III i  IV szkół podstawowych z  terenu gminy. W  ramach programu zorganizowano 8 wyjazdów na stok narciarski
w  Spytkowicach. Każde dziecko uczestniczyło w  4 wyjazdach - jeden wyjazd obejmował 4 godziny zajęć na stoku. Wyjazdy
odbywają się w  okresie ferii zimowych od 18.01.2016r. do 28.01.2016r. Uczniowie w  ramach projektu mieli zapewniony dowóz

na stok narciarski, karnety wstępu na wyciąg, wyposażeni
zostali w  kompletny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki
i  kaski) oraz ubezpieczenie. Zajęcia prowadzili
wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa, a  opiekę podczas
przejazdu na stok, pobytu na stoku oraz powrotu do szkoły
zapewniali nauczyciele- opiekunowie.
Młodzi narciarze zaczęli naukę od podstaw: musieli

nauczyć się zapinania nart, podchodzenia, panowania nad
deskami tak aby nie „uciekały”, i  w  końcu trudna sztuka…
przewracania się. Wcale nie jest łatwo opanować te
umiejętności. Na kolejnych zajęciach, nasi narciarze już
próbowali pierwszych zjazdów pługiem. Kolejny etap
wtajemniczenia to skręcanie z  pługa oraz pierwsze zjazdy

slalomem od "Kubusia do Kubusia". Po każdych zajęciach uczniowie byli zmęczeni ale bardzo zadowoleni ponieważ widzieli
jakie robią postępy. W  czasie krótkiej przerwy z  apetytem zjadali kanapki popijając ciepłą herbatkę przygotowaną przez
mamy. Należy podkreślić kompetencje, cierpliwość i  wyrozumiałość instruktorów. Opiekunowie z  dużą przyjemnością
patrzyli na szczęśliwe, zarumienione buzie swoich uczniów. Dobrze, ze udało się zorganizować takie zajęcia i  oderwać
uczniów od komputerów. (B.C., B.K.)

Projekt „Funenglish w  bibliotece”- 5 edycja
w  Gminnej Bibliotece Publicznej w  Bystrej Podhalańskiej i  Gminnej Bibliotece Publicznej w  Sidzinie

Już od teraz można zgłaszać się do kolejnej, już piątej edycji ogólnopolskiego projektu „FunEnglish w  bibliotece”.
Gminne biblioteki naszej Gminy - z  Bystrej Podh. i  Sidziny biorą udział w  projekcie „FunEnglish w  bibliotece” i  otrzymały
na rok bezpłatny dostęp do e-learningowych kursów angielskiego dla dzieci FunEnglish.pl i  Funjunior.pl.

Kurs Funenglish.pl jest przeznaczony dla dzieci w  wieku 6-12 lat. Uczy poprzez zabawę - składa się z  kilkuset filmów,
edukacyjnych gier, fotolekcji i  interaktywnych ćwiczeń. Sprawia, że dzieci mówią i  myślą w  języku angielskim, dzięki
czemu postępy w  nauce są znacznie , niż w  tradycyjnych metodach nauczania.
Biblioteki zapraszają do korzystania z  kursu jak również z  Internetu na 3 stanowiskach komputerowych.
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9 stycznia 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Sidzina. Otwarcia zebrania dokonał
Prezes OSP Sidzina druh Tomasz Tempka, który również przywitał zaproszonych gości. Zebrani wysłuchali sprawozdań
Prezesa, Naczelnika, Skarbnika i  Komisji Rewizyjnej za 2015 r. udzielając zarządowi absolutorium za ubiegły rok
i  przyjmując plan pracy na 2016 r.
Kolejnym punktem były wybory do Zarządu i  Komisji Rewizyjnej. Nowym Prezesem został druh Józef Stramek,

Wiceprezesem druh Jerzy Klimala, Naczelnikiem druh Grzegorz Lipka, zastępcą Naczelnika druh Adam Kulka, Skarbnikiem
druh Piotr Bogacz, Sekretarzem druhna Ewa Chorążak, Gospodarzem druh Jacek Matyasik, oraz członkami zarządu druh
Tadeusz Sułocha i Janusz Lipka. W  skład Komisji Rewizyjnej weszli druh Stanisław Motor- przewodniczący oraz druh
Bogdan Kolaniak i  Marcin Lipka jako członkowie.
Po zakończonych wyborach i  wystąpieniu zaproszonych gości zamknięto zebranie i  zaproszono wszystkich uczestników

na poczęstunek przygotowany przez rodziny strażaków. (G.L.)

Na zdj. Zarząd OSP Sidzina, członkowie Komisji Rewizyjnej OSP Sidzina, Wójt Gminy Bystra-Sidzina oraz Komendant Powiatowy
PSP w  Suchej Besk.

23 stycznia 2016 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Bystra Podhalańska. Otwarcia
zebrania dokonał Prezes OSP Bystra Podhalańska druh Józef Bednarz, który również przywitał zaproszonych gości. Zebrani
wysłuchali sprawozdań Prezesa, Naczelnika, Skarbnika i  Komisji Rewizyjnej za 2015 r. udzielając zarządowi absolutorium za
ubiegły rok i  przyjmując plan pracy na 2016 r. Kolejnym punktem były wybory do Zarządu i  Komisji Rewizyjnej. Prezesem
został druh Józef Bednarz, zastępcą Prezesa druh Marcin Błachut, Naczelnikiem druh Marcin Błachut, zastępcą Naczelnika
druh Marek Drobny, Skarbnikiem druh Krzysztof Drobny, Sekretarzem druh Marcin Migas, Gospodarzem druh Jan Kulka,
oraz członkami zarządu druh Grzegorz Skupień, druh Grzegorz Drobny oraz druh Krzysztof Bednarz. W  skład Komisji
Rewizyjnej weszli druh Stanisław Wirtelczyk- przewodniczący oraz druh Józef Hopciaś i  Dominik Słonina jako członkowie. Po
zakończonych wyborach i  wystąpieniu zaproszonych gości zamknięto zebranie i  zaproszono wszystkich uczestników na
poczęstunek. (Z.D.)

Na zdj. Zarząd OSP Bystra Podh. , członkowie Komisji Rewizyjnej OSP Bystra Podh. , Wójt Gminy Bystra-Sidzina oraz Senator RP
Fot. J. Motor
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W  sobotę 16 stycznia w  kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina odbył się II Koncert Karnawałowo-Kolędowy
w  wykonaniu Orkiestry z  Bystrej Podh. Koncert rozpoczęła uroczysta msza święta z  udziałem orkiestry, a  po mszy odbył się
koncert. Orkiestra - oprócz znanych wszystkim kolęd - wykonała utwory poważne jak: Yaung Amadeus, Moon River, czy
Cicha Noc, oraz rozrywkowe: ABBA end Beatles, Last Christmas, Tico tico, I  Will Survive. Nie zabrakło również typowych
dla orkiestr dętych marszy: Auf Zum Tanz, Muziky Muziky.
Składamy serdeczne podziękowanie panu Szymonowi Piątkowi za przygotowanie zespołu i  prace przez cały rok oraz za
poprowadzenie koncertu. Dziękujemy wszystkim którzy przyszli wysłuchać całorocznej pracy orkiestry.

Kierownik Orkiestry Marek Drobny

Dużą popularnością wśród uczniów Zespołu Szkół w  Bystrej Podhalańskiej
cieszą się szkolne turnieje: tenisa stołowego i  szachów, które odbywają się na
przełomie roku. Z  rozgrywek szkolnych uczniowie kwalifikują się do zawodów
gminnych, a  następnie powiatowych.
Zawody powiatowe w  tenisie stołowym indywidualnym odbywają się co

rocznie w  szkole w  Lachowicach. Zawodnicy rozgrywają turniej systemem „do
dwóch przegranych”. W  grudniu minionego roku zawody te z  dużym
powodzeniem zakończył Dawid Wróbel, uczeń VI klasy szkoły podstawowej,
który zajął 3 miejsce w  kategorii chłopców i  otrzymał kwalifikację do zawodów
rejonowych!
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się turniej szachów. W  wyniku

potyczek szkolnych na początku stycznia na zawodach powiatowych w  Suchej
Beskidzkiej reprezentowali naszą szkołę uczniowie: Maksymilian Zembol (S.P.),
Piotr Szklany, Michał Szklany, Tomasz Stramek (Gim.). W  wielogodzinnym
turnieju startowało 109 zawodników, którzy rozegrali 7 rund systemem
szwajcarskim (20 minut dla zawodnika). Turniej zakończył się dużym sukcesem
uczniów naszego gimnazjum, którzy zajęli: 3 miejsce- Michał Szklany, 2 miejsce
– Tomasz Stramek! Uczniowie otrzymali tym samym kwalifikację do zawodów
wyższego szczebla.

Gratulując sukcesów, życzymy chłopcom powodzenia i  wytrwałości w  dalszych zmaganiach!(R.S.)
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Niedzielne popołudnie 17 stycznia w  Sali OSP w  Bystrej Podh. upłynęło pod znakiem spotkania kolędowo-noworocznego
tradycyjnie od wielu lat organizowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich w  Bystrej Podh. wspólnie z  Gminnym Ośrodkiem
Kultury Promocji Turystyki i  Sportu Bystra-Sidzina. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście i  starsi mieszkańcy wsi. Czas
umiliły kolędy i  występy jasełkowe w  wykonaniu przedszkolaków i  młodszych uczniów szkoły. Ciepła atmosfera, która
zawsze towarzyszy takim spotkaniom dodatkowo osłodzona była smakołykami przygotowanymi przez Panie z  Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Radość płynąca ze sceny i  życzenia sprawiły, że czas spędzony wspólnie jest jedynym w  swoim rodzaju i  sz-
koda, że zdarza się tylko raz do roku. (J.Cz.)

W  konkursie wzięli także udział uczniowie szkół z  terenu gminy,
którzy konkurowali ze sobą w  kategoriach: soliści oraz grupy
kolędnicze.
Jury Konkursowe miało niełatwy „orzech do zgryzienia”, bowiem

wszyscy artyści zaprezentowali się znakomicie. W  rezultacie
przyznano następujące miejsca:

kategoria soliści w  klasach od I  do III:
I  miejsce : Natalia Maj (ZS w  Sidzinie)
II miejsce: Alicja Blaszyńska (ZS w  Bystrej Podhalańskiej) ,
III miejsce: Natalia Czarny (ZS w  Sidzinie),
Wyróżnienie: Natalia Tempka (ZS w  Sidzinie).

kategoria grupa kolędnicza w  klasach od I  do III:
II miejsce: Uczniowie klasy Ic (ZS w  Bystrej Podhalańskiej) ,
II miejsce: Uczniowie klas IIa i  IIb (ZS w  Bystrej Podhalańskiej) ,
III miejsce: Uczniowie klasy Ia i  Ib (ZS w  Bystrej Podhalańskiej) ,
Wyróżnienie: Uczniowie klasy IIIb (ZS w  Sidzinie).

kategoria soliści klasy od IV do VI:
I  miejsce: Natalia Skupień (ZS w  Bystrej Podhalańskiej) ,
II miejsce: Mateusz Chorąży (ZS w  Bystrej Podhalańskiej) ,
III miejsce: Martyna Siepak (ZS w  Bystrej Podhalańskiej) ,
Wyróżnienie: Marcelina Stopiak (ZS w  Bystrej Podhalańskiej) ,

kategoria grupa kolędnicza klasy od IV do VI:
I  miejsce: Uczniowie klasy Va (ZS w  Sidzinie),
II miejsce: Duet: Joanna Palowska i  Karolina Dziubek (ZS

w  Sidzinie),
III miejsce: Duet: Iwona Sułocha i  Katarzyna Omernik (ZS

w  Sidzinie).

8 stycznia 2016 r. w  sali OSP w  Sidzinie odbył się Gminny Konkurs Kolęd, którego celem jest kultywowanie tradycji
i  rozbudzanie zamiłowania do muzyki wśród młodych mieszkańców gminy.
Najmłodszymi uczestnikami przeglądu były przedszkolaki z  Przedszkola Publicznego w  Bystrej Podhalańskiej oraz

Przedszkola Publicznego w  Sidzinie. Kolędy w  ich wykonaniu, okraszone pięknymi ubiorami i  rekwizytami, wywoływały
uśmiechy na twarzach słuchaczy i  wnosiły krzepiące ciepło w  okolice serc.
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kategoria soliści gimnazjum:
I  miejsce: Krzysztof Lipka (ZS w  Sidzinie),

kategoria grupa kolędnicza gimnazjum:
I  miejsce: Grupa Kolędnicza z  Turoniem (ZS w  Sidzinie),
II miejsce: Katarzyna Główka i  Mariola Zembol (ZS w  Bystrej

Podhalańskiej) ,
III miejsce: Uczniowie klasy Ib (ZS w  Sidzinie),

Imprezę uświetnił gościnny występ Chóru „EGO ET TU”
i  Zespołu „BY-ARTS JUNIOR” z  Zespołu Szkół z  Bystrej
Podhalańskiej, prowadzony pod kierunkiem pana Marka Kijanki.
Członkowie chóru mocno rozgrzali atmosferę, kiedy tylko ich
śpiew rozległ się w  sali.
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pieniężne

i  pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki. Dziękujemy
wszystkim za wspólne kolędowanie i  zapraszamy w  przyszłym
roku! (tekst, foto: GOKPTiS)

9 stycznia 2016 r. w  Jordanowie odbył się Powiatowy
Przegląd Grup Kolędniczych "Babiogórskie Podłazy". Naszą
gminę reprezentowała grupa kolędnicza z  turoniem z  Sidziny.
Grupy oceniane były pod względem zgodności tekstów i  strojów
z  tradycją, ale były też noty za sposób wykonania.
Sidzińska grupa zajęła III miejsce w  kategorii młodzieżowej.

Lepszy okazał się turoń z  zespołu "Zbyrcocek" z  Juszczyna,
a  drugiego miejsca nie przyznano. Lokata (nawet w  konkursie
powiatowym) nie jest tak ważna, jak to, że chłopakom z  trzecich
klas Gimnazjum w  Sidzinie udało się "wskrzesić turonia" i  po ok.
40 latach pokazać go mieszkańcom, niosąc do domów kolędy
i  dobre życzenia wszelkiego dostatku na cały rok.
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W  niedzielę, 17 stycznia 2016 r. w  kościele p.w. św. Marcina w  Bystrej Podhalańskiej odbył się koncert kolęd
w  wykonaniu chóru dziecięgego "Ego Et Tu" działającego przy Zespole Szkół w  Bystrej oraz chóru parafialnego "Vox cordis".
Chór dziecięcy, w  tym soliści, którzy wygrali gminny konkurs kolęd - pod dyrekcją Marka Kijanki - wykonywał kolędy
współczesne, wzruszające jak, np. Kolędę dla nieobecnych (puste miejsce przy stole). Chór parafialny wykonywał polskie
tradycyjne kolędy, np. "Gdy się Chrystus rodzi", "Jezu malusieńki" w  ciekawych aranżacjach. Chór parafialny prowadzony
jest pod dyrygenturą Moniki Smętek. (Fot. J.Jaromin)

Kolędowanie Związku Podhalan z  Bystrej Podhalańskiej
W  drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w  kościele parafialnym św. Marcina w  Bystrej Podh. odbyła się msza św.

w  oprawie góralskiej, sprawowana przez ks.   Kapelana Adama Byrskiego.
Po mszy św. członkowie oddziału Związku Podhalan wraz z  kapelą góralską zaprezentowali koncert kolęd, oddając cześć

Bożej Dziecinie.
10 stycznia w  Zespole Szkół w  Bystrej Podhalańskiej odbył się tradycyjny opłatek oddziału Związku Podhalan w  Bystrej

Podh. Całą uroczystość rozpoczęły dzieci ze szkoły, przedstawiając Jasełka, przygotowane pod kierunkiem nauczycielek G.
Migas i  B. Stokłosy.
Po występie pani Prezes Helena Skupień serdecznie przywitała zebranych gości: księży parafii w  Bystrej Podh., Wójta

Gminy Bystra-Sidzina, Przewodniczącego Rady Gminy Bystra-Sidzina, radnego powiatu, przedstawicieli organizacji
działających na terenie gminy, przedstawicieli Oddziałów Związku Podhalan z  Makowa Podhalańskiego i  Sidziny oraz
dyrektorów placówek oświatowych.
Następnie odbyły się posiady, w  trakcie których składano sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Czas biesiady upłynął na

wspólnym kolędowaniu.

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia "Tradycja i  Natura"
21 stycznia 2016 r. w  Zespole Szkół w  Bystrej Podhalańskiej tradycyjne spotkanie noworoczne odbyli - wraz

z  zaproszonymi gośćmi - członkowie Stowarzyszenia "Tradycja i  Natura" w  Bystrej-Sidzinie. Jak co roku, na stołach nie
zabrakło tradycyjnych produktów, takich jak kołoc czy serki. W  radosny, świąteczny nastrój uczestników spotkania
wprowadzliły aż trzy grupy młodych kolędników - uczniów szkoły podstawowej w  Bystrej Podhalańskiej. Podczas spotkania
nie zabrakło toastu, życzeń noworocznych, wspólnego kolędowania, a  także prezentacji wierszy autorstwa Tadeusza Ucznia-
ka.
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Opłatek oddziału Związku Podhalan w  Sidzinie
24 stycznia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe- tym razem oddziału Związku Podhalan w  Sidzinie. Wśród

zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz Gminy Bystra-Sidzina, księża parafii w  Sidzinie, członkowie oddziału
Związku Podhalan z  Bystrej Podhalańskiej oraz Senator RP. Przy suto zastawionym stole upłynął czas wspólnego
kolędowania.

Dnia 20.11.2015 r. w  Zespole Szkół w  Bystrej miało miejsce "podwójne świętowanie". Po raz kolejny został zorganizowany
słodki kiermasz i  obchody Dnia Życzliwości, do którego też jak co roku włączyła się biblioteka szkolna wraz z  uczniami
i  nauczycielem – bibliotekarzem. W  tym dniu można było skosztować pysznych słodkości różnych ciasteczek i  ciast. Z  roku na
rok przybywa chętnych uczniów, którzy wraz ze swoimi rodzicami przygotowują w  domu słodkie przysmaki. Również
i  nauczyciele dzielą się swoim cukierniczym talentem i  przynoszą na kiermasz swoje wypieki. Łącząc Misyjny Kiermasz
z  Dniem Życzliwości szkolne korytarze przyozdobiły się plakatami z  przysłowiami i  sentencjami zachęcającymi do bycia dla
siebie milszym i  życzliwszym. Pojawiła się tradycyjnie "Życzliwa Poczta", która zbierała "serdeczne listy", aby następnie
dostarczyć je odpowiednim adresatom. Nie zabrakło również ciastek z  dobrym słowem, które rozdawano wśród nauczycieli
i  uczniów. Uzyskany dochód z  Kiermaszu został przekazany na pomoc dla peruwiańskich dzieci.
W  jedną z  adwentowych niedziel (13 XII 2015) odbył się w  kościele w  Bystrej kiermasz ozdób świątecznych. Powstawały

one już od października pod czujną opieką i  wskazówkami pań: pani Katarzyny Paleczny i  pani Małgorzaty Rymarczyk,
a  także pana Bartłomieja Koziany. Na Kiermaszu można było nabyć: choinki z  piórek, z  papieru, szyszek, bombki góralskie,

quilingowe gwiazdki i  aniołki, świąteczne kartki, a  także kalendarze
z  Dziewczynkami z  boliwijskiego sierocińca Hogar. Zebrane fundusze
będą przekazane do Peru, gdzie misjonarką była pani Dorota Kozieł
z  Juszczyna.
W  niedzielę 27 XII 2015 roku po raz kolejny wyruszyła do

bystrzańskich domów grupa Kolędników misyjnych. Po uroczystym
błogosławieństwie udzielonym na Mszy Świętej, przez ks.   proboszcza
Adam Byrskiego sześcioosobowa grupa małych misjonarzy udała się
w  tegorocznej edycji na rolę Gizową, by iść z  radosną nowiną
o  narodzinach Jezusa w  stronę centrum Bystrej. Byli przyjmowani bardzo
serdecznie we wszystkich domach za co składają serdeczne „Bóg zapłać”.
Złożone zaś ofiary podczas tegorocznego kolędowania trafią zgodnie
z  decyzją Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci w  Rzymie na pomoc
dzieciom z  Madagaskaru. (M.R., K.P., B.K)
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"Na szczęście, na zdrowie... Jak przedtem było, tak i  teraz będzie. Jak Pan Jezus chodził po kolędzie, tak i  my
z  rajem chodzimy, i  wstępujemy wszędzie."
Kolędnicy wyruszali w  świat w  II dzień Świąt Bożego Narodzenia –

w  uroczystość św. Szczepana. Śpiewali radosne pastorałki
o  Narodzeniu Pana i  życzyli gospodarzom wszelkiego dobra na Nowy
Rok. Tak to było dawniej i  jest - aż po dzisiejsze czasy.
We wszystkich regionach kolędowanie zarezerwowane było

wyłącznie dla chłopców i  mężczyzn. Zawsze związane było ze
składaniem życzeń. Tu obowiązywała ścisła hierarchia – pierwszym
adresatem życzeń był gospodarz, następnie gospodyni, a  potem panny.
Do najprostszych form należy kolędowanie: z  gwiazdą, z  Rajem.
Kolędnicy odwiedzali domy, śpiewając pastorałki. Bardziej
rozbudowane, niezwykle barwne widowiska są z  udziałem kolędników

w  przebraniu Heroda, pasterzy, z  turoniem, z  szopką. Popularne w  całej Polsce i  ciągle żywe na południu Polski jest chodzenie
z  turoniem – nazywanym też capem lub kozą. Co ciekawe w  czasach przedchrześcijańskich od chałupy do chałupy chodzono
z  żywym domowym zwierzęciem: capem, kozą, cielakiem lub owcą – co miało symbolizować dostatek w  nowym roku. Później
zwierzę zastąpiono kukłą. I  tak oto właśnie Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej z  Sidziny Górnej podtrzymały tą tradycję. Pod
kierunkiem wychowawczyni świetlicy Pani Małgorzaty Jaromin, długo przygotowywały się do wspólnego kolędowania.
Dzieci bardzo chętnie i  z  wielkim zainteresowaniem przychodziły na próby, same przygotowały piękne, ciekawe stroje,
rekwizyty, które dodawały uroku całej oprawie. I  tak chodziły od domu do domu, pukając od drzwi do drzwi. Nawet mróz
nie przeszkodził im w  kolędowaniu. Dzieci miały przygotowany krótki występ z  kolędami, pastorałkami, życzeniami.
Wszyscy gospodarze z  wielkim sercem otwierali drzwi kolędnikom, częstowali ciastem, cukierkami i  gorącą herbatą.

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki i  Sportu w  Sidzinie dla uczestników ferii zimowych zorganizował liczne
zajęcia: artystyczne, sportowe, intelektualne, pozwalające na rozwijanie ich zdolności manualnych, aktywności fizycznej,
równowagi, koncentracji, umiejętności abstrakcyjnego i  logicznego myślenia oraz rozwijania wyobraźni przestrzennej.
W  programie ferii każdy znalazł coś ciekawego dla siebie. Każdego dnia dzieci mogły liczyć na atrakcje. Miłym akcentem

była prawdziwie zimowa aura, pozwalająca na zabawę na śniegu. Za wspólnie spędzony czas, za miłe zabawy i  za codziennie
uśmiechnięte dziecięce buzie dziękują opiekunowie i  instruktorzy zajęć.
Tegoroczne ferie zimowe w  Świetlicy Środowiskowej w  Bystrej Podhalańskiej i  Sidzinie Górnej również były

wyjątkowo udane. Na dzieci czekało wiele atrakcji. Uczestnicy nie nudzili się ani na chwilę. Z  wielkim zaangażowaniem brali
udział w  zajęciach plastycznych, w  tym (malowanie na szkle, krajobraz zimowy w  3D, robienie zimowych ludków z  masy
solnej, robienie biżuterii z  koralików, gdzie dzieci mogły rozwijać swoją kreatywność i  fantazję, karnawałowe stroje z  masy
papierowej oraz kolorową sól w  słoikach), zajęcia kulinarne (smażenie chrustu, oraz innych wypieków). Wiele entuzjazmu
wzbudziły zajęcia sportowe w  tym ,,ZUMBA’’, gdzie uczestnicy mogli dać upust swojej energii, bawić się w  rytm
najnowszych hitów muzycznych. Dla grupy kolędniczej z  Sidziny Górnej został zorganizowany wyjazd na lodowisko do
Rabki. Na koniec ferii zorganizowana była dyskoteka, gdzie główną atrakcją był ,,Pokaz Mody Ośnieżonej’’ . Dzieci miały
możliwość zaprojektowania swoich własnych pomysłów.
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W  tym roku nieco wcześniej niż zwykle Babcie i  Dziadkowie zawitali
w  progi naszego przedszkola. Dzieci starały się najlepiej jak potrafiły, by
oczarować swymi umiejętnościami aktorskimi ukochane Babcie i  Dziadków.
Dzieci z  Przedszkola brały również udział w  konkursie kolędniczym

organizowanym przez GOK oraz Szkołę Podstawową. Przedszkolaki pięknie
śpiewały, za co otrzymały wyróżnienie.
Miesiąc styczeń to również czas intensywnego dokarmiania zwierząt.

W  tym celu przedszkolaków odwiedzili leśnicy pan Mariusz Frankiewicz
i  pan Rafał Jabcoń. Pan Mariusz przypomniał zasady dobrego dokarmiania
zaopatrzył również przedszkolaków w  karmę dla ptaszków, za co serdecznie
dziękujemy.
Przed feriami na jeden dzień Przedszkole zamieniło się w  bajkową krainę

gdzie przy dźwiękach radosnej muzyki bawiły się księżniczki, rycerze,
wróżki, smoki i  wiele, wiele innych bajkowych postaci. Podczas tego balu
karnawałowego nie zabrakło również konkurencji, w  których dzieci mogły
wykazać się zwinnością, sprytem i  umiejętnościami wokalnymi. (A.K.T.)

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i  domagać się ze
wszystkich sił, tego czego się pragnie” Paulo Coelho.
W  tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie Zespołu Szkół im. św. J. Kantego w  Bystrej Podh. postanowili uczcić

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w  sposób wyjątkowy. Postarał się o  to każdy zespół klasowy gimnazjum i  szkoły
podstawowej, który przygotował gazetkę ścienną w  swojej sali lekcyjnej na temat Praw Dziecka. Wychowawcy klas
przeprowadzili zajęcia lekcyjne i  w  ramach edukacji społecznej, przybliżyli uczniom tematykę związaną z  Konwencją o 
prawach dziecka. Prowadząc w  szkole edukację na rzecz praw człowieka i  dziecka przekazali wiedzę na temat
podstawowych praw i  wolności człowieka, kształcąc niezbędne w  życiu umiejętności związane z  przestrzeganiem praw
dziecka przez dorosłych oraz kształtując postawy tolerancji i  szacunku wobec innych ludzi. Z  wielką aprobatą ze strony

uczniów spotkał się pomysł ubrania się na niebiesko i  żółto. Ciekawym
i  smacznym pomysłem był kiermasz smakołyków prowadzony przez
uczniów szkolnego koła misyjnego oraz częstowanie własnoręcznie
wykonanymi ciasteczkami z  życzliwym słowem ukrytym w  środku.
Punktem kulminacyjnym programu obchodów Dnia Praw Dziecka był
uroczysty apel. Uczennice klasy szóstej przedstawiły i  omówiły
Konwencje o  Prawach Dziecka a  następnie zaprezentowały utwory
poetyckie i  literackie mówiące o  prawach dziecka. Następnie głos zabrali
uczniowie klasy trzeciej gimnazjum, którzy byli autorami interesującej
prezentacji. Celem przygotowanej przez uczniów multimedialnej
prezentacji było upowszechnienie praw zapisanych w  Konwencji
o  Prawach Dziecka oraz uświadomienie, że każdemu człowiekowi

należy się szacunek, bez względu na kolor skóry, płeć, wiek czy pochodzenie oraz ukazanie przykładów krzywdzenia
dziecka poprzez łamanie jego praw, przy jednoczesnym uwrażliwieniu na krzywdę drugiego człowieka i  chęci niesienia mu
pomocy w  każdej sytuacji zagrażającej jego bezpieczeństwu. Przeprowadzona akcja spotkała się z  uznaniem ze strony pana
Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka, od którego szkoła otrzymała list z  podziękowaniem wraz z  ciekawymi
materiałami edukacyjnymi. (I. T.)

Ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w  ramach którego organizacje pozarządowe i  grupy
nieformalne mogą otrzymać od 2000 do 5000 zł na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.
Konkurs prowadzony jest równolegle w  4 subregionach. W  powiecie wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim

i  tarnowskim wraz z  miastem Tarnów. Organizuje go Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia.
W  ramach konkursu można składać projekty w  jednej z  dwóch kategorii:
1) inicjatywy lokalne - działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego,
2) dotacje na rozwój organizacji - działania związane z  przygotowaniem i  realizacją zadań strategicznych oraz bieżącą

działalnością organizacji, czyli dotacje  min.   na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.
Nabór projektów odbywa się poprzez generator i  potrwa do 15 lutego 2016r. do  godz. 16.00. Aktualne informacje,

Regulamin konkursu, znajdują się na stronie malopolskalokalnie.pl oraz na facebooku.
FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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13 Marca – „Jarmark Wielkopostny” w Skansenie w Sidzinie
Organizator: Skansen w  Sidzinie– Muzeum Kultury Ludowej
20 Marca – „Konkurs Palm Wielkanocnych” w Bystrej Podh. i w Sidzinie
Organizator GOKPTiS Bystra-Sidzina
2 Kwietnia  obchody związane z rocznicą śmierci Św. Jana Pawła II w Sidzinie
Organizator GOKPTiS Bystra-Sidzina
1 Czerwca– Gminny Dzień Dziecka
Organizator GOKPTiS Bystra-Sidzina
2 Czerwca – konkurs na wianek z Ostatniego Nieszporu
Organizator: Skansen w  Sidzinie– Muzeum Kultury Ludowej
12 Czerwca – „Święto Bystrej Podhalańskiej” Impreza plenerowa w  Bystrej Podh.
organizator: Parafia św. Marcina w  Bystrej Podh. i  Związek Podhalan oddział w  Bystrej Podh.
25 26 Czerwca – „Noc Świętojańska” w Sidzińskim Skansenie – konkursy: piosenki
ludowej, wicie wianków symboliczne rzucanie je na wodę oraz szukanie kwiatu paproci
Organizator: Skansen w  Sidzinie– Muzeum Kultury Ludowej
3 Lipca – „Święto Drzewa” w Sidzinie  Festiwal kołacza, konkurs drwali i pilarzy
Organizator GOKPTiS Bystra-Sidzina
16 Lipca – uroczysty odpust w Sidzinie, połączony z 50leciem koronacji obrazu
Matki Bożej Sidzińskiej
Organizator: Parafia w  Sidzinie
24 Lipca – „Czar Smaków i Czasów Minionych” w Skansenie w Sidzinie
Organizator: Skansen w  Sidzinie– Muzeum Kultury Ludowej
31 Lipca – „Biesiada Bystrzańska” w Bystrej Podhalańskiej
Organizator GOKPTiS Bystra-Sidzina
Sierpień  Wystawa czasowa p.n. ”Ważne Postaci Historyczne z Terenu Gminy
BystraSidzina” w Skansenie w Sidzinie
Organizator: Skansen w  Sidzinie– Muzeum Kultury Ludowej
Sierpień (cały miesiąc)– Warsztaty Tradycyjnego Rzemiosła w Skansenie w Sidzinie
Organizator: Skansen w  Sidzinie– Muzeum Kultury Ludowej
21 Sierpnia – „Między Dawnymi a Nowymi Czasy” w Skansenie w Sidzinie
Organizator: Stowarzyszenie Tradycja i  Natura oraz Skansen w  Sidzinie– Muzeum Kultury Ludowej
4 Września – Dożynki Powiatowe w Sidzinie
Organizator: GOKPTiS Bystra-Sidzina, Urząd Gminy Bystra-Sidzina, Starostwo Powiatowe Sucha Beskidzka
17 Września – „Dzień Pamięci Narodowej” w Skansenie w Sidzinie
Organizator: Skansen w  Sidzinie– Muzeum Kultury Ludowej
Wrzesień – (cały miesiąc) – „Dni ziemniaka” w Skansenie w Sidzinie
Organizator: Skansen w  Sidzinie– Muzeum Kultury Ludowej
22 Październik– „Dzień Świętego Jana Pawła II” w Sidzinie
Organizator: Skansen w  Sidzinie– Muzeum Kultury Ludowej
11 Listopada – „Obchody Narodowego Święta Niepodległości” w Skansenie w Sidzinie
Organizator : Skansen w  Sidzinie– Muzeum Kultury Ludowej
11 Grudnia – „Jarmark Adwentowy” w Skansenie w Sidzinie
Organizator: Skansen w  Sidzinie– Muzeum Kultury Ludowej

Kalendarz wydarzeń kulturalnych w Gminie BystraSidzina
w 2016 roku




