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W dniu 4 stycznia 2018 roku odszedł
nagle pan Jan Stokłosa. Rodowity
Bystrzanin. W roku 1992, jako radny
gminy Jordanów wraz z grupą innych
radnych z tego terenu, zainicjował
powstanie Gminy Bystra-Sidzina. Był on
„motorem napędowym” procesu
usamodzielnienia się gminy. Był
pierwszym Przewodniczącym Rady tej
gminy- pełnił tę funkcję w latach 1992-
1998. Uhonorowany odznaką „Za zasługi
dla Gminy Bystra-Sidzina” w 2002 r. – na
okoliczność 10-lecia istnienia gminy oraz
statuetką w uznaniu zasług dla gminy z
okazji 25-lecia gminy w 2017 r.

Więcej na str. 4

Ferie tuż tuż...

Od 12 lutego w  województwie
małopolskim rozpoczynają się ferie
zimowe. Dla dzieci, które
zamierzają spędzić je na terenie
naszej gminy, GOKPTiS
przygotował wiele atrakcji.
Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Szczegółowy harmonogram
zajęć na stronie 13-14.

Nowe stawki opłaty za
śmieci

Od 1 stycznia 2018 r.
obowiązują nowe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Więcej na str.   5

Wymiana kotłów w ramach
Programu PONE

Ruszył nabór wniosków od
mieszkańców zainteresowanych
otrzymaniem dofinansowania na
wymianę kotłów.

Więcej na str.   6

Zwrot podatku akcyzowego
w 2018 r.

Wszystkim zainteresowanym
rolnikom przedstawiamy
procedurę i  warunki ubiegania się
o  zwrot podatku akcyzowego
zawartego w  cenie oleju
napędowego.

Więcej na str.   4-5

Podczas uroczystej XXXIII sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina w dniu 28 grudnia
2017 r. Wójt gminy wręczył najzdolniejszym uczniom i studentom z naszego terenu
stypendia uznaniowe.

Więcej na str. 3
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W  wymienionym okresie Wójt wydał 32 zarządzenia,
w  tym 10 zarządzeń w  sprawie zmian w  budżecie Gminy
Bystra-Sidzina i  zmian w  planie finansowym budżetu
Gminy Bystra-Sidzina na 2017 rok, 2 zarządzenia dotyczące
budżetu na 2018 rok, 1 zarządzenie w  sprawie wykonania
budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok.

Ponadto Wójt wydał zarządzenie w  sprawie stawek
czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych, lokali
dla instytucji kultury, garaży, placów oraz gruntów
stanowiących mienie komunalne. Zgodnie z  opinią
właściwej Komisji Rady Gminy Bystra-Sidzina odmówił
zrekompensowania kosztów dostawy wody w  III kwartale
2017 r. dla odbiorców wody z  wodociągu „Centrum”
w  Bystrej Podhalańskiej. Stosownie do obowiązujących
przepisów dokonał zmiany Regulaminu Pracy Urzędu
Gminy i  zmiany regulaminu wynagradzania pracowników
urzędu. Zarządził przeprowadzenie okresowej
inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Bystra-
Sidzina. Wyraził zgodę na udzielenie ulgi w  spłacie
zaległości z  tytułu najmu lokalu mieszkalnego w  Sidzinie
w  postaci rozłożenia zaległości na raty. Powołał Komisję,
która dokonała kontroli Skansenu w  Sidzinie- Muzeum
Kultury Ludowej. Ustalił nowy regulamin organizacyjny
urzędu gminy Bystra-Sidzina, zgodnie z  którym urząd
został podzielony na 5 referatów: Referat Finansowy,
Referat Oświaty, Referat Rozwoju Gospodarczego, Referat
Organizacyjno-Administracyjny oraz Referat USC i  Spraw
Obywatelskich. Pozostałe zarządzenia Wójta dotyczyły
udzielenia stosownych pełnomocnictw kierownictwu
instytucji kultury na 2018 rok oraz pracownikom urzędu.
Zarządzenia, które wójt podejmował w  pierwszych

tygodniach 2018 roku, dotyczyły  m.in. upoważnienia
Sekretarza Gminy do dokonywania niektórych czynności
z  zakresu prawa pracy, jak również dokonania zmiany
składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie.

W  wymienionym okresie Wójt zawarł umowę z  firmą
wyłonioną w  drodze przetargu na odbiór
i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z  terenu
Gminy Bystra-Sidzina na 2018 rok. Została zawarta
również umowa na podłączenie szkół do
szerokopasmowego Internetu w  ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Na grudniowej sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina Wójt
nieodpłatnie przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej
w  Sidzinie defibrylator półautomatyczny AED, na którego
zakup gmina pozyskała środki z  Ministerstwa
Sprawiedliwości.

XXXIII sesja Rady Gminy odbyła się 28 grudnia 2017 r.
w  świetlicy Szkoły Podstawowej w  Sidzinie. Pierwsza
część sesji miała charakter bardzo uroczysty, bowiem
wręczane były stypendia Wójta dla najzdolniejszych
uczniów i  studentów z  terenu gminy. Miłym akcentem
były również przedstawione przez uczniów Szkoły
Podstawowej w  Sidzinie bożonarodzeniowe Jasełka.

W  trakcie dalszych obrad Wójt przekazał na ręce
naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w  Sidzinie Józefa
Stramka półautomatyczny defibrylator.

Na ostatniej sesji w  2017 roku Rada Gminy przyjęła
budżet Gminy na 2018 rok. Dochody budżetu na 2018 rok
zostały zaplanowane w  wysokości 32.744.649,95 zł,
a  wydatki na kwotę 39.419.024,95 zł. Przyjęto również
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bystra-Sidzina na
lata 2018-2022.

Rada przyjęła uchwały w  sprawach:
1. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość
Sidzina w  Gminie Bystra-Sidzina.

Wprowadzone zmiany są efektem indywidualnych
wniosków mieszkańców.

2. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość
Bystra Podhalańska w  gminie Bystra-Sidzina.

3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bystra-Sidzina na lata 2017-2022.

W  Wieloletniej Prognozie Finansowej aktualizacji
uległy planowane dochody i  wydatki oraz wskaźniki spłaty
zobowiązań w  zakresie lat 2017-2021. Zmiany te wynikają
ze zmian w  budżecie, które zostały dokonane
zarządzeniami Wójta Gminy Bystra-Sidzina.

Fot. A. Nieużytek
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4. Trybu udzielania i  rozliczania dotacji dla
publicznych i  niepublicznych szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i  innych
form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Bystra-Sidzina, trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystania tych
dotacji oraz terminu i  sposobu rozliczenia ich
wykorzystania.

Podjęta uchwała  umożliwia udzielanie i  rozliczanie
dotacji dla jednostek oświatowych w  kontekście
wprowadzonych, nowych obowiązujących przepisów.

Naczelnik OSP w  Bystrej Podhalańskiej pan Marcin
Błachut przekazał podziękowania dla Wójta, Rady Gminy
oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do pozyskania
nowego samochodu strażackiego dla bystrzańskiej
jednostki.

Na zakończenie sesji odbyło się tradycyjne spotkanie
opłatkowe.(A.N.)

Fot. A. Nieużytek

Podczas grudniowej sesji Rady Gminy Bystra-Sidzina,
32 najzdolniejszych uczniów i  studentów z  terenu naszej
gminy odebrało stypendia wójta. Są one przyznawane
corocznie, od 2002 roku, uczniom szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentom,
którzy osiągają wysoką średnią za wyniki w  nauce, mają na
swoim koncie sukcesy naukowe bądź sportowe. Stypendia
mają na celu wyróżnienie uzdolnionych dzieci i  młodzieży,
a  także mają być swego rodzaju zachętą do dalszej
wytężonej pracy i  inwestowania w  swoją wiedzę oraz
umiejętności.

Wśród tegorocznych stypendystów dominują
sportowcy, którzy reprezentują gminę na szczeblu
powiatowym i  wojewódzkim w  następujacych
dyscyplinach: minipiłka nożna, minisiatkówka,
minikoszykówka czy czwórbój lekkoatletyczny. Drugą
grupą są stypendyści, którzy osiągają wysokie wyniki na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim
w  dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych oraz
w  zakresie literatury. Kolejna grupa to osoby, z  sukcesami

naukowymi i  sportowymi na szczeblu powiatowym
i  wojewódzkim. Wśród tegorocznych laureatów znalazło
się również pięciu studentów, którzy w  poprzednim roku
akademickim osiągnęli wysoką średnią oraz aktywnie
działają w  kołach naukowych na swoich uczelniach, a  także
mogą pochwalić się swoimi publikacjami naukowymi.

Stypendia wójta gminy w roku 2017 otrzymali
uczniowie: Zuzanna Bąk, Jakub Binkuś, Ilona Blaszyńska,
Krzysztof Czarny, Marcin Czarny, Łukasz Czarny, Marcin
Dendys, Karolina Dziubek, Radosław Gałka, Grzegorz
Jabcoń, Agnieszka Kaczmarczyk, Mateusz Kaczmarczyk,
Jolanta Kolaniak, Szymon Kolaniak, Wiktor Kostka, Artur
Kulka, Jakub Lipka (absolwent gimnazjum), Jakub Lipka
(klasa VII SP), Karol Marzynowski, Paweł Pastwa,
Dominika Skupień, Piotr Sułocha, Miłosz Suwaj, Kacper
Szczerba, Konrad Tempka, Katarzyna Trzop, Piotr Wróbel

Stypendia wójta gminy w roku 2017 otrzymali
studenci: Justyna Biedrawa, Karol Migas, Karolina Maj,
Ewelina Syc, Natalia Szwancyber

Fot.A.Nieużytek
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1. W  2018 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 2018 r., w  dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. producent
składa wniosek o  zwrot podatku akcyzowego wraz
z  fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w  okresie od 1 sierpnia
2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,

b) od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. producent
składa wniosek o  zwrot podatku akcyzowego wraz
z  fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w  okresie od 1 lutego 2018
r. do 31 lipca 2018 r.

2. 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.

3. 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.

4. 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).

5. W  przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego, we wniosku o  zwrot
podatku akcyzowego podaje się numer z  tego rejestru.

6. Faktura powinna spełniać wymogi określone
w  ustawie z  dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów
i  usług (Dz. U. z  2016 r. poz. 710 z  późn. zm.). Kwotę
zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości

Wszystkim tym, którzy byli z  nami w  najtrudniejszych chwilach, służyli pomocą i  wsparciem oraz tak licznie uczestniczyli
w  uroczystościach pogrzebowych śp. Jana Stokłosy serdeczne podziękowania składa żona z  rodziną.

Ludzkie życie zamyka się pomiędzy narodzinami
a  śmiercią i  jest nie tylko niepowtarzalne, ale
i  nieprzewidywalne. Snujemy plany, w głowie rysujemy
wizję kolejnych dni jakby odsuwając od siebie myśl, że nie
wszystko od nas zależy. Tym bardziej wówczas
nieoczekiwana strata okazuje się być dotkliwa i  bolesna.

Pan Jan Stokłosa zmarł nagle 4 stycznia 2018 r. w  wieku
60 lat. Rodowity mieszkaniec Bystrej Podhalańskiej.
Człowiek, w  którym drzemał duch wielkiego społecznika.
Osoba bardzo przystępna i  wzbudzająca u  ludzi zaufanie.
Profesjonalista i  autorytet na niwie zawodowej. Prywatnie
ciepły i  serdeczny człowiek o  artystycznej duszy.

Pan Jan aktywnie angażował się w  pracę na rzecz
lokalnej społeczności. Jego ogromny humanizm przejawiał
się tym, że służył każdemu, kto zwrócił się do Niego
z  prośbą o  pomoc.

Na początku lat 90-tych stał się filarem i  współtwórcą
nowatorskich inicjatyw samorządowych. Dzięki Jego
staraniom w  1992 roku swoje istnienie zapoczątkowała
Gmina Bystra-Sidzina. Pan Jan objął funkcję pierwszego
Przewodniczącego Rady powstałej jednostki i  pełnił tę rolę
do 1998 roku.

Pożegnaliśmy wspaniałego Człowieka, wybitnego
społecznika, nauczyciela poszanowania wartości
i  gotowości do bezinteresownego działania na rzecz innych.

Fot. Arch. UG 2002 r.



strona 5Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina nr 1(69), styczeń 2018

Informujemy, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które
przedstawiają się następująco:

W  przypadku nieruchomości zamieszkałych:
• 5,00 zł od osoby miesięcznie w  przypadku odpadów zbieranych i  odbieranych w  sposób selektywny,
• 15,00 zł od osoby miesięcznie w  przypadku odpadów zbieranych i  odbieranych w  sposób nieselektywny.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych:

oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej,
wynikającej z  faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra
określonej w  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 17
listopada 2017 r. w  sprawie stawki zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju
w  2018 r. (Dz. U. z  2017 r. poz. 2215), 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.

7. 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  2018 r. wyniesie 86,00 zł.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi
w  terminie:

a) od 3 do 30 kwietnia 2018 r. w  przypadku złożenia
wniosku w  pierwszym terminie,

b) od 1 do 31 października 2018 r w  przypadku złożenia
wniosku w  drugim terminie,

gotówką w  kasie Urzędu Gminy lub przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku.(B.M.)

W  przypadku nieruchomości zamieszkałych przez część roku:
• 60,00 zł rocznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i  odbierane w  sposób selektywny;
• 180,00 zł rocznie, jeżeli odpady komunalne zbierane i  odbierane w  sposób nieselektywny;

Zmiana stawki nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji, gdyż każdy z  właścicieli nieruchomości otrzyma
stosowne zawiadomienie z  indywidualnie podaną miesięczną wysokością opłaty. Przypominamy natomiast o  konieczności
złożenia nowej deklaracji w  przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Zmiana stawki wynika ze znacznego wzrostu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Wcześniej obowiązujące
stawki, czyli 4 zł od osoby w  przypadku odpadów zbieranych selektywnie oraz 12 zł od osoby w  przypadku odpadów
zbieranych nieselektywnych, były ustalane w  2013 r. Od tego czasu nastąpił znaczny wzrost cen przetwarzania odpadów
w  regionalnych instalacjach, co z  kolei przełożyło się na oferty cenowe przedsiębiorstw biorących udział w  przetargu na odbiór
i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z  terenu naszej Gminy. (K.K.)

Pojemność pojemnika na odpady Stawka - zbiórka selektywna
odpadów

Stawka - zbiórka
nieselektywna odpadów

110 - 120l
240l
1100l
IGLOO 1,5m3

Kontener KP 5 o  pojemności 4,5 m3

Kontener KP 7 o  pojemności 6,5 m3

5,00 zł
10,00 zł
45,00 zł
62,50 zł
187,50 zł
270,00 zł

15,00 zł
30,00 zł
135,00 zł
187,50 zł
562,50 zł
810,00 zł
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Wójt Gminy Bystra-Sidzina ogłasza nabór wniosków od
właścicieli nieruchomości zainteresowanych uzyskaniem
dotacji na wymianę kotła w  ramach Programu PONE.

Dofinansowanie udzielone będzie na częściowe
pokrycie kosztów wymiany starego kotła na nowoczesny
i  ekologiczny kocioł. Dotacja wynosić może
maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych
z  WFOŚiGW (z  uwzględnieniem wskaźników
maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu
ekologicznego, które zamieszczone są na stronie
internetowej Gminy) + 10% kosztów kwalifikowanych
z  budżetu Gminy w  zależności od wskaźników
WFOŚiGW w  Krakowie i  faktycznie otrzymanych środków
z  Funduszu.

Koszty kwalifikowane stanowią:
- demontaż starego źródła ciepła,
- zakup i  montaż nowego źródła ciepła,
- zakup i  montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy

wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i  obiegu
instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory
przelotowe i  zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów,
montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do
zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy –
tylko w  przypadku kotłów gazowych.

- wewnętrzna instalacja c.o.   i  c.w.u. z  wyłączeniem
kosztów grzejników.

Podstawowe informacje dotyczące uczestnictwa
w  Programie:

• Wnioskodawcą może być osoba fizyczna posiadająca

tytuł prawny do użytkowania budynku mieszkalnego,
w  którym znajduje się stary kocioł na paliwa stałe (węgiel,
drewno).

• Nowy kocioł musi spełniać wymagania
EKOPROJEKTU zgodnie z  Dyrektywą
2009/125/EC(2009/125/WE) (lista kotłów spełniających te
wymagania dostępna jest na stronie:
powietrze.malopolska.pl/kotly/)

• Moc nowego kotła musi być niższa od mocy
likwidowanego kotła co najmniej o 20%.

• Nabór wniosków dotyczy planowanych inwestycji
w  2018 r. Składając wniosek właściciel budynku powinien
być gotów i  posiadać niezbędne środki finansowe do
realizacji inwestycji w  tym roku kalendarzowym (do 29
września 2018 r.) . Dofinansowanie jest w  formie refundacji
poniesionych kosztów.

Uwaga: w  przypadku otrzymania przez Gminę Bystra-
Sidzina mniejszych środków z  WFOŚiGW w  Krakowie niż
wynika ze złożonych wniosków podczas naboru,
udzielenie dotacji będzie uzależnione od kolejności
złożonych wniosków (będzie decydować data i  kolejność
złożenia wniosku).

Wnioski należy składać w  Urzędzie Gminy Bystra-
Sidzina, 34-235 Bystra Podhalańska 373, pokój nr  7.
w  terminie do 9 marca 2018 r.

Więcej informacji na temat dotacji można znaleźć na
stronie internetowej:

www.bystra-sidzina.pl lub pod nr  telefonu 18 26 81 220,
wew. 131. (K.K.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bystrej Podhalańskiej przekazuje mieszkańcom Gminy Bystra – Sidzina informację
w  sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w  obszarze świadczeń rodzinnych i  wychowawczych (500+), tj.
w  zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych i  wychowawczych dla osób przebywających i  pracujących za granicą.

Z  dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
w  obszarze świadczeń rodzinnych i  wychowawczych (500+), dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa
Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z  rodziców przebywa w  kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii,
Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Informujemy również, że mieszkańców powiatu suskiego będzie obsługiwał oddział Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego zlokalizowany w  Krakowie:

adres: ul. Juliusza Lea 112, 30 – 133 Kraków
tel. 12 430 29 73
godziny pracy Urzędu:
w  poniedziałek od 9.00 do 17.00,
od wtorku do piątku: od 7.30 do 15.30
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Z  dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w  życie ustawa z  dnia
4 listopada 2016 r. o  wsparciu kobiet w  ciąży i  rodzin „Za
życiem” (Dz. U. 2016 r., poz. 1860) oraz uchwała nr  160
Rady Ministrów z  dnia 20 grudnia 2016 r. w  sprawie
programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem” (M.P. z  2016 r., poz. 1250). Program „Za życiem”
jest programem kompleksowego wsparcia rodzin,
w  szczególności:

• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
• opieki, w  tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci,
• wsparcia dla kobiet w  ciąży i  ich rodzin w  przypadku

ciąży powikłanej,
• pomocy w  zabezpieczeniu szczególnych potrzeb,

w  tym mieszkaniowych, rodzin z  dzieckiem posiadającym
stosowne zaświadczenie.

Osoby, których dziecko urodziło się nieuleczalnie chore,
mogą od 1 stycznia 2017 r. starać się o  nowe świadczenie.
Wchodzące w  życie od nowego roku jednorazowe
świadczenie po urodzeniu dziecka to jeden z  elementów
programu „Za życiem”, skierowanego do szczególnej
grupy rodziców. Jest to wsparcie dla osób, u  których
dziecka zdiagnozowano ciężkie i  nieodwracalne
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego
życiu, o  ile powstały w  prenatalnym okresie rozwoju lub
w  czasie porodu.

Wniosek o  to świadczenie może złożyć matka, ojciec,
opiekun prawny lub faktyczny dziecka. Aby otrzymać
4  tys. zł wsparcia, wniosek trzeba złożyć w  ciągu 12
miesięcy od dnia narodzin dziecka. Przyjmowaniem
wniosków, ich rozpatrywaniem oraz wypłacaniem
pieniędzy w  Gminie Bystra-Sidzina zajmuje się Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w  Bystrej Podhalańskiej, dział
świadczeń rodzinnych.

Ustawa "Za życiem" przewiduje również, że
przewodnikiem po systemie wsparcia dla rodzin,

w  których urodzi się dziecko z  niepełnosprawnością lub
ciężką chorobą, może być asystent rodziny, którego
zadaniem będzie koordynowanie dostępnej pomocy.

Koordynacja udzielona przez asystenta rodzony polega
na:

1. Opracowaniu katalogu możliwego do uzyskani
wsparcia wspólnie z:

- kobietą posiadającą dokument potwierdzający ciążę;
- rodziną kobiety posiadającą dokument potwierdzający

ciążę;
- rodziną dziecka posiadającą zaświadczenie

potwierdzające ciężkie i  nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
w  prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w  czasie
porodu.

2. Występowaniu na wniosek osób objętych
koordynacją przez asystenta rodziny do różnych
podmiotów. Powyższe dzieje się na podstawie pisemnego
upoważnienia.

3. Poradnictwo obejmuje:
- Przezwyciężenie trudności w  pielęgnacji

i  wychowaniu dziecka;
- Wsparcie psychologiczne;
- Pomoc prawną, w  szczególności w  zakresie praw

rodzicielskich i  uprawnień pracowniczych;
- Dostęp do rehabilitacji społecznej i  zawodowej oraz

świadczeń opieki zdrowotnej.
Na stronie Ministerstwa Zdrowia:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-
matki-i-dziecka/ został udostępniony:

• komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania
zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie
z  ww. ustawą,

• wzór zaświadczenia lekarskiego,
• Informator – Uprawnienia w  ramach ustawy

o  wsparciu kobiet w  ciąży i  rodzin „Za życiem”.
Podstawa prawna
Ustawa z  4 listopada 2016 r. o  wsparciu kobiet w  ciąży

i  rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016r., poz. 1860).

Informujemy o możliwości korzystania z niedawno zamontowanego nowego
bankomatu. Automatyczne urządzenie, służące przede wszystkim do wypłaty gotówki za
pomocą magnetycznej lub inteligentnej (mikroprocesorowej, chipowej) karty płatniczej,
znajduje się przy Urzędzie Gminy, od strony Przedszkola Publicznego.
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13 par małżeńskich z  Gminy Bystra-Sidzina w  roku 2017 obchodziło Jubileusz Złotych Godów, dwie pary celebrowały 60-
lecie pożycia małżeńskiego.

Świętowanie Złotych i  Diamentowych Godów rozpoczęło się mszą świętą w  kościele p.w. św. Marcina w  Bystrej
Podhalańskiej. Następnie wszyscy udali się do Szkoły Podstawowej im.św. J. Kantego w  Bystrej Podhalańskiej, gdzie w  bardzo
miłej i  rodzinnej atmosferze odbyła się oficjalna część uroczystości.

Wójt Gminy Bystra-Sidzina Stanisław Tempka wręczył jubilatom „Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamiątkowe dyplomy i  drobne upominki. Włodarz gminy życzył parom,
obchodzącym jubileusz, wielu lat życia w  zdrowiu i  radości oraz zadowolenia z  każdego kolejnego dnia w  otoczeniu
najbliższych. Specjalne błogosławieństwo, udzielone przez Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego,
wręczył jubilatom ks.   kanonik Adam Byrski, proboszcz parafii w  Bystrej Podhalańskiej.

Dzieci i  młodzież ze  Szkoły Podstawowej im. śm. J. Kantego w  Bystrej Podhalańskiej pod kierownictwem Pana Marka
Kijanki uświetniły tę uroczystość, wykonując kilka pięknych i  wzruszających utworów muzycznych.

Na zakończenie wszyscy obecni zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego Wójt Gminy wzniósł toast, życząc
jubilatom zdrowia, pogody ducha i  ciepła rodzinnego.

Pary obchodzące 50-lecie, czyli „Złote Gody”, to Państwo:
Stanisława i  Józef Bednarz,
Janina i  Kazimierz Chorąży,
Maria i  Władysław Czekaj,
Anna i  Stanisław Jaromin,
Zofia i  Franciszek Książek,
Anna i  Stanisław Kulka,
Anna i  Stanisław Lipa,
Helena i  Andrzej Nacher,
Zofia i  Stanisław Kardyl,
Rozalia i  Jan Lipka,
Maria i  Józef Lipka,
Maria i  Kazimierz Ptaś,
Józefa i  Stanisław Trzop.

Uroczystość corocznych obchodów jubileuszy uświetniły również pary małżeńskie obchodzące „Diamentowe Gody”. 60 lat
pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo: Maria i  Marian Kordel oraz Zofia i  Stanisław Stopka, którym Wójt wręczył
pamiątkowe dyplomy , kwiaty oraz drobne upominki, życząc zdrowia, wytrwałości i  radości na kolejne lata pożycia
małżeńskiego.

Szanownym Jubilatom życzymy wszelkiego dobra, radości wspólnie przeżytych dni oraz szczęśliwej podróży do kolejnych
jeszcze piękniejszych jubileuszy. (A.B.)

W  poprzednim numerze pisaliśmy o  VI Ogólnopolskim
Turnieju Maszyn Wiatrowych organizowanym przez
Piaseczyńską Fundację Ekologiczną. Przypominamy, że
konkurs polega na zbudowaniu wiatraka, który następnie
testowany jest na profesjonalnym stanowisku
pomiarowym, gdzie mierzona jest moc urządzenia, obroty
przy obciążonym wale maszyny oraz moment obrotowy
przy zatrzymanym wale. Otrzymane wyniki ze wszystkich
konkurencji przeliczane są na punkty i  uzyskany w  ten
sposób wynik decyduje o  jakości maszyny i  zajętym miejscu
w  klasyfikacji generalnej.

W  sobotę 9 grudnia 2017 r. w  Piasecznie koło Warszawy
odbył się VI finał w/w  turnieju. Tradycją już stał się udział
młodzieży sidzińskiego gimnazjum w  tych zawodach. Od
trzech lat młodzi konstruktorzy wiatraków z  Sidziny
zajmują czołowe miejsca w  tym konkursie - łącznie
z  wygraną w  roku ubiegłym. Tym razem w  zawodach
finałowych wystartowały aż trzy drużyny z  Sidziny,
uzyskując wysokie wyniki. Drużyna "Inżynieria tak
bardzo" - Bartłomiej Tempka i  Krzysztof Lipka zajęła 5
miejsce w  klasyfikacji generalnej, "Gazdy" - Tomasz Maj,
Józef Maj i  Michał Maj - miejsce 14, a  "Pilarze" - Paweł



strona 9Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina nr 1(69), styczeń 2018

Stramek, Michał Bednarz i  Damian Szpak – miejsce 15.
W  finale wzięło udział 26 najlepszych drużyn z  całej Polski,

wyłonionych wcześniej w  czterech eliminacjach
regionalnych rozegranych w  Sidzinie, Końskich,
Włocławku i  Kędzierzynie-Koźlu. Podczas konkursu
finałowego drużyny "Inżynieria tak bardzo" i  "Gazdy"
odebrały nagrody rzeczowe za zajęcie odpowiednio I  i  II
miejsca w  eliminacjach regionalnych. Podczas imprezy
uczestnicy mieli okazję wymienić się swoimi
doświadczeniami z  rówieśnikami z  innych szkół, a  także
porozmawiać o  swoich zainteresowaniach i  dalszych
planach edukacyjnych z  senatorem, ministrem panem
Konstantym Radziwiłłem.

Gratulujemy zawodnikom sukcesów i  życzymy
powodzenia podczas podejmowania nowych, ambitnych
wyzwań. (T.L.)

Góralskie spotkanie opłatkowe to coroczna tradycja
Związku Podhalan, w  których Górale z  całej Polski
spotykają się w  poszczególnych miejscowościach na Mszy
Św. i  „opłatku".

Oddział Związku Podhalan z  Bystrej Podhalańskiej
tradycyjnie co roku uczestniczy w  tych spotkaniach.

W  drugim dniu Świąt Bożego Narodzenia Podhalanie
z  Bystrej Podhalańskiej, tradycyjnym zwyczajem, składali
mieszkańcom życzenia świąteczne, kolędując wraz
z  kapelą przy żłobku narodzonego Jezuska.

W  święto Objawienia Pańskiego Związek Podhalan
wziął udział w  organizowanym po raz drugi w  Parafii pod
wezwaniem św. Marcina w  Bystrej Podhalańskiej,
korowodzie TRZECH KRÓLI.

14 stycznia, na plebanii parafii św. Marcina, Związek
Podhalan zorganizował tradycyjne coroczne spotkanie
opłatkowe. Wzięli w  nim udział jego członkowie, kapelan
Związku Podhalan ks.   Adam Byrski, wikariusz
bystrzańskiej parafii oraz zaproszeni goście

zaprzyjaźnionych oddziałów Związku Podhalan, a  także
władze gminy i  przedstawiciele organizacji działających
na jej terenie.

Spotkanie upłynęło w  atmosferze kolędowania przy
akompaniamencie kapeli góralskiej oraz łamania się
opłatkiem i  wzajemnych życzeń świąteczno-
noworocznych.(U.M.)

Fot. P. Wróbel

W  niedzielę 21.01.2018 r. odbyło się Noworoczne
spotkanie, tzw. „tradycyjna herbatka dla emerytów
i  rencistów”, zorganizowane przez Koło Gospodyń
Wiejskich z  Bystrej Podhalańskiej oraz Gminny Ośrodek
Kultury, Promocji, Turystyki i  Sportu. Dzieci z  przedszkola
i  szkoły umiliły spotkanie tradycyjnymi jasełkami
i  kolędowaniem. Po kolędowaniu Koło Gospodyń
Wiejskich zaprosiło na poczęstunek przy muzyce
przygrywanej przez Pana Artura Stopiaka. Gospodynie
bardzo dziękują za tak liczne przybycie. (J.Sz.)

Fot. G. Karkoszka
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W  każdym środowisku, nie tylko w  naszej gminie,
znajdują się osoby, które potrzebują wsparcia. Na
szczęście ludzi wrażliwych na potrzeby innych również nie
brakuje, zwłaszcza na naszym terenie. Bardzo wyraźnie ta
tendencja zarysowała się w  ostatnim czasie, kiedy to
pojawiła się diagnoza rokująca, że dotychczas nie mająca
szansy na samodzielne poruszanie się dziewczynka będzie
mogła stanąć na własnych nogach.

8-letnia Wiktoria Gałka z  Bystrej Podhalańskiej to
dziewczynka, która od urodzenia boryka się
z  niepełnosprawnością ruchową. Pomimo wielu trudności
to bardzo pogodne dziecko. Zarówno ona sama, jak i  jej
rodzice wkładają wiele wysiłku w  to, by doskonalić
umiejętności potrzebne w  codziennym życiu. Dla
przeciętnego dziecka posługiwanie się przedmiotami takimi
jak łyżka czy długopis - nie jest niczym nadzwyczajnym,
a  dla Wiktorii to zawsze wyzwanie. Pomimo braku
diagnozy co jest przyczyną jej niepełnosprawności, rodzice
dziewczynki nie dają za wygraną i  bezustannie poszukują
nowych możliwości, by usprawnić jej codzienne
funkcjonowanie. W  listopadzie 2017 r. po konsultacji
w  niemieckiej klinice ortopedycznej pojawiła się informacja,
że jest szansa na to, by Wiktoria mogła samodzielnie stanąć
na własnych nogach. Wiąże się to jednak z  ogromnymi
kosztami związanymi z  zakupem specjalnych ortez,
operacją i  rehabilitacją. Koszty szacowane są na około
250  tys. zł. Przeciętna rodzina nie jest w  stanie zgromadzić
tak ogromnych środków w  krótkim czasie. Z  pomocą
przyszli jednak wspaniali mieszkańcy naszej gminy,
przyjaciele i  znajomi.

Już od grudnia zaczęła się zbiórka funduszy na ten cel.
Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w  Bystrej Podhalańskiej
przez kilka tygodni przygotowywały się do kiermaszu
bożonarodzeniowego, tworząc wszelkiego rodzaju ozdoby
świąteczne. Cały dochód (2000 zł) przekazały na leczenie
swojej koleżanki Wiktorii. Tym bardziej cieszy fakt, że
pieniążki te wypracowane były przez nich samych.
Równolegle na kiermaszu Koło Gospodyń Wiejskich
z  Bystrej Podhalańskiej prowadziło sprzedaż na cele
charytatywne. Panie przekazały na rzecz Wiktorii 840 zł.

Dzieci z  klas trzecich Szkoły Podstawowej w  Bystrej
Podhalańskiej wraz z  wychowawcami i  rodzicami
przygotowały bożonarodzeniowe jasełka pt. „EUROPO,
NIE MOŻESZ ŻYC BEZ BOGA”, podczas których
sprzedawane były piernikowe serduszka. W  ten sposób
udało się pozyskać 3.866,16 zł.

14 stycznia 2018 r. w  kościele p.w. św. Marcina w  Bystrej
Podhalańskiej odbył się charytatywny koncert kolęd scholii
parafialnej, chóru szkolnego „EGO ET TU” oraz chóru
„VOX CORDIS”. Dochód jaki przyniósł, to: 3.889,46 zł.
Ponownie bystrzańska świątynia wypełniła się dźwiękami
muzyki 20 stycznia, kiedy to piękny Koncert Noworoczny

zagrała Orkiestra OSP z  Bystrej Podhalańskiej. Ponownie
także zaśpiewał chór VOX CORDIS. Tym razem złożone
datki opiewały na kwotę 3.478 zł. Również w  kościele
parafialnym p.w. św. Mikołaja w  Sidzinie koncertowano na
rzecz Wiktorii. Dla wszystkich przybyłych zaśpiewały
dzieci z  zespołu „BY ARTS”, swoje umiejętności wokalne
zaprezentował również chór „EGO ET TU”. Dzięki temu
występowi udało się pozyskać 3.285,20 zł i  105 euro.

Największym jednak przedsięwzięciem okazał się
Charytatywny Bal Karnawałowy „Dla Wiktorii”,
przygotowany pod patronatem Rady Rodziców działającej
przy Szkole Podstawowej w  Bystrej Podhalańskiej.
Intensywne przygotowania trwały miesiąc. Osób, chcących
zaangażować się w  organizację i  przygotowania, nie trzeba
było szukać. Z  ogromną pomocą przyszli państwo
Władysława i  Tadeusz Maciaszkowie - właściciele Domu
Weselnego „Karolinka” w  Bystrej Podhalańskiej, którzy
nieodpłatnie ugościli uczestników balu i  użyczyli zaplecza
kuchennego. Bezinteresownie oprawę muzyczną zapewnił
pan Artur Stopiak. Ogrom pracy związanej
z  przygotowaniami do imprezy podzielił się wśród osób
z  grona bliższych i  dalszych znajomych rodziców chorej
Wiktorii.

W  balu uczestniczyło 250 gości, którzy nie szczędzili sił
do zabawy, a  równocześnie hojnie brali udział w  loteriach
fantowych i  licytacjach przedmiotów przekazanych przez
licznych sponsorów.

Łączny dochód zebrany podczas Balu Charytatywnego
„Dla Wiktorii” wyniósł 95  tys. zł. Środki zostały wpłacone
przez Radę Rodziców na subkonto Wiktorii Gałki
w  Fundacji Dorośli Dzieciom.

To, jak wspólny cel jednoczy w  działaniu, pokazuje, jak
silna jest społeczność lokalna naszej gminy. To, jaki efekt
finansowy przyniosła organizowana akcja, jest wizytówką
wszystkich jej mieszkańców.

Organizatorzy za pośrednictwem Biuletynu
Samorządowego pragną podziękować wszystkim gościom
oraz osobom biorącym udział w  przygotowaniach
i  obsłudze Balu Charytatywnego. (A.N.) Fot. J. Motor
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Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Turystyki
i  Sportu Bystra-Sidzina w  Sidzinie ma przyjemność
zawiadomić Państwa o  wynikach konkursu „Na
Najpiękniejszą Dekorację Bożonarodzeniową”. Konkurs
został rozstrzygnięty zgodnie z  kryteriami ustalonymi
w  regulaminie konkursu.

Tym razem tematem przewodnim konkursu stały się
„Zwierzęta zgromadzone wokół żłóbka” – jako że
w  centrum dekoracji podlegających ocenie konkursowej
miały znaleźć się zwierzęta zgromadzone wokół
Dzieciątka Jezus – pomysł na ich przedstawienie oraz
ich wykonanie stanowiły podstawowe punkty oceny
dekoracji.

Jak co roku – dekoracje zachwycały, a  kreatywność
uczestników konkursu zasługuje na aplauz.

W  wyniku przeprowadzonych wizyt w  oddziałach
przedszkolnych i  klasach Komisja konkursowa
przyznała następujące nagrody:

BYSTRA PODHALAŃSKA
Kategoria klasy od I do III:
PIERWSZE MIEJSCE – praca zbiorowa klas: I  i  II
DRUGIE MIEJSCE – praca zbiorowa klas: IIIa i  IIIb
Kategoria klasy od IV do VII:
PIERWSZE MIEJSCE – klasa IVb
DRUGIE MIEJSCE – klasa IVa i  VIIa
TRZECIE MIEJSCE – klasa Vb
Kategoria Gimnazjum:
PIERWSZE MIEJSCE - IIIa
DRUGIE MIEJSCE - IIb
TRZECIE MIEJSCE - IIa
SIDZINA
Kategoria klasy od I do III:
PIERWSZE MIEJSCE – IIa
DRUGIE MIEJSCE – IIIb i  IIIc
TRZECIE MIEJSCE – IIIa
Kategoria klasy od IV do VII:
PIERWSZE MIEJSCE – klasa IVb
DRUGIE MIEJSCE – IVa i  Vb
TRZECIE MIEJSCE – VIIb,
WYRÓŻNIENIE: VIb i  VIa
Kategoria Gimnazjum:
PIERWSZE MIEJSCE – IIIa
DRUGIE MIEJSCE - IIa
Odrębną kategorię oceny przyjęto dla przedszkoli,

które wzięły udział w  konkursie. Najmłodsi mieszkańcy
naszej gminy, którzy dekoracje tworzyli pod okiem
swoich wychowawców, zostali uhonorowani
równorzędną nagrodą za pomysłowość i  staranność
wykonanych prac. (GOKPTiS, T.B.)

Tegoroczne Jasełka w  Przedszkolu w  Bystrej
Podhalańskiej przygotowały grupy 5-latków pod
kierownictwem swoich pań. Przedstawienie było bardzo
wzruszające, mali aktorzy we wspaniałych strojach
prezentowali się doskonale na tle pięknej
bożonarodzeniowej dekoracji – stajenki z  Józefem, Maryją
i  Dzieciątkiem. Dodatkową dekorację stanowiły piękne
zwierzątka zgromadzone wokół żłóbka, które wykonali
zdolni rodzice razem z  dziećmi. Wszyscy byli pod
wrażeniem występów przedszkolaków. Mali artyści
z  dużym przejęciem i  zaangażowaniem wiernie odtwarzali
swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie
i  wokalne. Jasełka obejrzały wszystkie przedszkolaki,
pracownicy przedszkola, dumni rodzice, a  w  najbliższym
czasie także goście specjalni – Babcie i  Dziadkowie. (A.K.)

Fot. Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej
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W  ramach tegorocznej edycji literackiego konkursu na
Najpiękniejszą Opowieść Wigilijną młode pisarki i  pisarze
odpowiadali w  swoich pracach na pytanie konkursowe
o  treści: „Dlaczego Jezus narodził się w  stajence,
w  ubóstwie i  chłodzie?”.

W  konkursie wzięło udział 28 osób. Byli to uczniowie
szkół podstawowych i  gimnazjów z  terenu gminy Bystra-
Sidzina.

Prace konkursowe przedstawiały różny poziom wkładu
pracy i  inwencji twórczej. Kluczem było udzielenie
odpowiedzi na pytanie konkursowe i  pomysł na ciekawą
kompozycję słowną. Dodatkowo docenione zostały walory
estetyczne prac. Komisja konkursowa dokonała weryfikacji
opowiadań i  postanowiła przyznać następujące miejsca:

KLASY I-III
I  miejsce: Marta i  Karolina Wirtelczyk III A, I  B (SP

w  Bystrej Podhalańskiej)
II miejsce: Mateusz Łabuz kl. II B (SP w  Bystrej

Podhalańskiej)
III miejsce: Karolina Śliwińska kl. III A  (SP w  Bystrej

Podhalańskiej)
KLASY IV-VII
I  miejsce: Łukasz Czarny kl. V A  (SP w  Sidzinie)
II miejsce: Amelia Jaromin kl. IV B (SP w  Sidzinie)

III miejsce: Karolina Dziubek kl. VII A  (SP w  Sidzinie)
Sebastian Frydel kl. V B (SP w  Bystrej Podhalańskiej)
GIMNAZJUM
I  miejsce: Aleksandra Małysa kl. II A  (Gimnazjum

w  Sidzinie)
II miejsce: Kinga Kolaniak kl. III B (Gimnazjum

w  Sidzinie)
III miejsce: Gabriela Syc kl. III (Gimnazjum w  Sidzinie)

Nagrodami za najlepsze prace są ciekawe gry
planszowe i  piękne książki. (GOKPTiS, T.B.)

,,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.’ ’

Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi
świętami, na które czekają nie tylko dzieci, ale i  dorośli. Są
to święta najbliższe i  najdroższe naszym sercom, gdyż
towarzyszy im niepowtarzalna i  wyjątkowa atmosfera. Jest
to również okazja do wspólnego kolędowania.

Kolędowanie zarezerwowane było wyłącznie dla chłopców
i  mężczyzn, związane było ze składaniem życzeń. Do
najbardziej prostych form kolędowania należą: kolędowanie
z  gwiazdą, z  Rajem, turoniem, z  szopką. Dzieci ze świetlicy
u  Sióstr Zakonnych w  Sidzinie Górnej podtrzymały tradycję
kolędowania. Pod kierunkiem Pani Małgorzaty Jaromin -
wychowawcy świetlicy, długo przygotowywały się do
wspólnego kolędowania. Przedstawiały krótki występ
z  kolędami, pastorałkami i  życzeniami. Dzieci i  młodzież
chętnie i  z  wielkim zaangażowaniem przychodziły na
próby, same przygotowywały ciekawe stroje i  rekwizyty,
które dodawały uroku całej oprawie. I  tak chodziły od
domu do domu, pukając od drzwi do drzwi. Wszyscy
gospodarze z  wielkim sercem otwierali drzwi kolędnikom,
częstowali ciastem, cukierkami i  gorącą herbatą.
Dziękujemy wszystkim za okazane serce i  możliwość
podtrzymania tradycji. (M.J)

Świetlica
GOKPTiS oraz
u  Sióstr
Zakonnych
w  Sidzinie działa
bardzo aktywnie.
Dzieci uczestniczą

w  zajęciach o  różnorodnej tematyce. Rozwijają swoje
umiejętności intelektualne i  manualne. Biorą udział
w  zajęciach ruchowych.

Dzieci bardzo aktywnie włączyły się w  tworzenie
kartek bożonarodzeniowych, które mieszkańcy Sidziny
mogli nabyć 3 grudnia na zorganizowanym kiermaszu
obok kaplicy pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa,
znajdujej się w  centrum Sidziny Górnej na Roli Trzopowej.
W  imieniu dzieci bardzo dziękujemy wszystkim za duże
zainteresowanie i  pomoc w  zebraniu środków
przeznaczonych na zakup dodatkowych materiałów dla
świetlicy.(M.J.)



strona 13Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina nr 1(69), styczeń 2018

Okres Bożego Narodzenia zbliża się już ku końcowi,
a  co za tym idzie – rozstrzygnięte zostały wszystkie
konkursy świąteczne organizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i  Sportu Bystra-
Sidzina w  Sidzinie.

W  piątek 19 stycznia 2018 r. w  remizie OSP Sidzina
odbył się ostatni z  konkursów – przegląd kolęd
i  pastorałek. W  przeglądzie wzięło udział około 200 osób.
Byli to uczniowie szkół podstawowych i  gimnazjów
z  terenu gminy Bystra-Sidzina. Konkurs obejmował trzy
kategorie wiekowe: klasy od I  do III, od IV do VII oraz
gimnazjum. Komisja oceniała grupy kolędnicze oraz
solistów i  duety. Oto wyniki przeglądu:

kategoria soliści i duety w klasach od I do III:
I  miejsce: Jakub Ciapała & Tymoteusz Kaczmarczyk (SP

z  Bystrej Podhalańskiej)
II miejsce: Maja Jaromin (SP z  Bystrej Podhalańskiej)
III miejsce: Alicja Blaszyńska (SP z  Bystrej

Podhalańskiej)
kategoria grupa kolędnicza w  klasach od I  do

III:
I  miejsce: Uczniowie klas I  „a” i  „b” (SP z  Bystrej

Podhalańskiej)
II miejsce: Uczniowie klasy I  „a” (SP z  Sidziny)
III miejsce: Uczniowie klasy III „a” (SP z  Sidziny)
kategoria soliści i duety klasy od IV do VII:
I  miejsce : Marlena Peliwo (SP z  Bystrej Podhalańskiej)
II miejsce: Natalia Maj (ZS w  Sidzinie)
III miejsce: Ilona Blaszyńska (SP z  Bystrej Podhalańskiej)
kategoria grupa kolędnicza klasy od IV do VII:
I  miejsce: Uczniowie klasy VI „b” (SP w  Sidzinie)
II miejsce: Uczniowie klasy 4 „a” (SP w  Sidzinie)
III miejsce: Uczniowie klasy 5 „b” (SP w  Sidzinie)
kategoria soliści gimnazjum:
I  miejsce: Joachim Czarny & Krzysztof Lipka

(Gimnazjum w  Sidzinie)

II miejsce: Katarzyna Główka (Gimnazjum w  Bystrej
Podhalańskiej)

III miejsce: Mateusz Chorąży (Gimnazjum w  Bystrej
Podhalańskiej)

kategoria grupa kolędnicza gimnazjum:
I  miejsce: Uczniowie klasy III „a” (Gimnazjum

w  Sidzinie)
II miejsce: Uczniowie klas II „a” i  „b” (Gimnazjum

w  Sidzinie)

Uczestnicy zaprezentowali się bardzo dobrze, a  ich
występy wokalne niejeden raz zapierały dech w  piersiach.
Nie zabrakło także wspaniałych akcentów regionalnych –
od tekstów kolęd, przez stroje aż po instrumenty.

Jak co roku „wisienką na torcie” był występ chóru
„EGO ET TU”, który wystąpił wraz zespołem „BY-ARTS”.

Wyróżnieni uczestnicy przeglądu otrzymali nagrody
pieniężne wraz z  dyplomami oraz słodki poczęstunek.

O  tym, że przedszkolaki to również świetni kolędnicy
Komisja przekonała się 22 stycznia, podczas wizyt
w  oddziałach wszystkich trzech przedszkoli z  terenu
gminy. Dla najmłodszych mieszkańców również znalazły
się nagrody, które stanowią dowód uznania za
dotychczasową pracę na rzecz podtrzymywania tradycji
kolędniczych oraz zachętę do dalszej pracy. (GOKPTiS,
T.B.)

W  okresie ferii zimowych Świetlica Środowiskowa
w  Gminnym Osrodku Kultury, Promocji i  Sportu Bystra-
Sidzina w  Sidzinie oraz Świetlica u  Sióstr Zakonnych
w  Sidzinie Górnej będzie działać w  godz. 11:00-15:00

12.02.2018 r. ,,TANECZNY PONIEDZIAŁEK’’ Zajęcia
integracyjne dla dzieci ze świetlicy z  Bystrej Podhalańskiej
i  Sidziny. Mini dyskoteka, zabawy taneczno-ruchowe, gry
planszowe i  zespołowe. Konkursy z  nagrodami. (Zajęcia
w  GOKPTiS)

13.02.2018 r. „USZYTY WTOREK” Dzieci pod okiem
specjalnego gościa będą mogły uszyć zimowe bałwanki,
walentynkowe serduszka lub etui z  filcu na telefon. (Zajęcia
w  GOKPTiS)

14.02.2018 r. „Zimowa ŚRODA”- w  zależności od
pogody wyjście na sanki, lepienie największego bałwana
i  innych rzeźb ze śniegu-obowiązkowo odpowiedni strój na
wyjście w  teren lub zajęcia plastyczne. (Zajęcia u  Sióstr
Zakonnych w  Sidzinie Górnej)

15.02.2018 r. „Śliski CZWARTEK” Wyjazd na lodowisko
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PLAN ZAJĘĆ ŚRODOWISKOWEJ ŚWIETLICY W  BYSTREJ PODHALAŃSKIEJ

PONIEDZIAŁEK 12.02 – Rozpoczęcie ferii zimowych –
wyjazd uczestników świetlicy do Sidziny na wspólną
dyskotekę integracyjną z  niespodziankami (10:30 – 15:30)

WTOREK 13.02 – „SÓWKA SOWA LUB PODUCHA”
warsztaty krawieckie z  gościem specjalnym w  dwóch
blokach: (12:00 -14:30) I  grupa , (14:30- 17:00) II grupa

ŚRODA 14.02 – „JAK U  BABCI.. .” warsztaty plecenia
kwietników i  ozdób z  sizalu naturalnego,
„WALENTYNKOWE SERCE” zaj. plastyczne,gry zabawy
świetlicowe, kalambury, gry planszowe (11:00-15:00)

CZWARTEK 15.02 – Wyjazd na lodowisko do Rabki
Zdroju. Koszt we własnym zakresie, obowiązkowo kask
i  strój. Wejście na lodowisko - 10 zł, wypożyczenie łyżew - 7
zł, pociąg 8 zł (jeśli ktoś posiada swoje własne łyżwy, nie
musi ich wypożyczać)

PIĄTEK 16.02 – „ŚLADAMI BOHATERÓW
NIEPODLEGŁOŚCI” wyjazd do muzeum w  Nowym Targu
oraz na groby bohaterów walczących o  niepodległość.
Wycieczka organizowana przez Przewodników PTTK.
Osoby pozostające w  Bystrej Podhalańskiej zapraszamy do
Skansenu w  Sidzinie.

PONIEDZIAŁEK 19.02 –zajęcia kulinarne pt. „W  ŚLAD
GARFIELDA” (12:00-14:00), następnie warsztaty
pt.„DRZEWKO SZCZĘŚCIA”, a  także omówienie technik
decoupage z  gościem specjalnym (14:00-16:00)

WTOREK 20.02 – Wyjazd do Sidziny na spotkanie

z  magikiem i  naukowcem (11:30- 14:30), spotkanie
z  uczestnikami wycieczki do Parku Trampolin, mini turniej
tenisa stołowego, gry zabawy świetlicowe, kalambury, gry
planszowe (14:30- 16:00)

ŚRODA 21.02 – Wycieczka do Krakowa ,,GO JUMP-
park trampolin i  kino. Koszt: 19 zł - wejście na 1   godz do
parku trampolin, 5 zł- skarpetki antypoślizgowe, kino 14 zł.

CZWARTEK 22.02– „WŁADAĆ DŁUTEM TO JEST
COŚ...” warsztaty rzeźbiarstwa z  gościem specjalnym
w  dwóch blokach: (12:00 -14:30) I  grupa , (14:30- 17:00) II
grupa

PIĄTEK 23.02 – „Z  górki na pazurki …” dzieci prosimy
o  przybycie z  sankami (zależne od warunków
pogodowych.(11:00-13:00), zajęcia plastyczne „MINIONKI”
(13:15-15:00)

WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU
W  WYBRANYCH PRZEZ SIEBIE ZAJĘCIACH,
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŚWIETLICĘ, PROSIMY
O  WCZEŚNIEJSZE ZAPISY - ILOŚĆ MIEJSC
OGRANICZONA ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA.
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH
WYJAZDÓW BĘDĄ DOSTĘPNE NA ŚWIETLICY OD 5
LUTEGO. BARDZO PROSIMY O  ZWRÓCENIE UWAGI
NA STOPIEŃ TRUDNOŚCI ZAJĘĆ ZAPISUJĄC DZIECI
NA POSZCZEGÓLNE WARSZTATY. TEL. 182681576

do Rabki Zdoju. Koszt we własnym zakresie, obowiązkowo
kask i  strój. Wejście na lodowisko - 10 zł, wypożyczenie
łyżew - 7 zł, pociąg 8 zł (jeśli ktoś posiada swoje własne
łyżwy nie musi ich wypożyczać). Dojazd na stację kolejową
do Bystrej Podhalańskiej i  odbiór dziecka we własnym
zakresie. Wyjazd Bystra Podh.   godz. 9:17, powrót z  Rabki
Zdroju ok.   godz 16.00. (Ilość miejsc ograniczona,
obowiązkowe zapisy).

16.02.2018 r. „MUZEALNY PIĄTEK” Warsztaty
kulinarne w  Skansenie połączone z  opowieściami
z  dawnych czasów.„Dawne i  obecne zabawy ruchowe”.
Dojazd i  powrót we własnym zakresie. (Zajęcia
w  Skansenie w  Sidzinie).

19.02.2018 r. „PLASTYCZNY PONIEDZIAŁEK’’ Zajęcia
plastyczne- kolorowe lampiony ze słoika, zimowy kolaż
z  gazet, malowanie i  ozdabianie bałwanków metodą
dowolną. (Zajęcia w  GOKPTiS)

20.02.2018 r. ,,Magiczny WTOREK’’- Specjalni goście
z  firmy ,,Famiga’’ w  tym: MAGIK & WARSZTATY
CYRKOWE oraz SZALENI NAUKOWCY. (Zapisy
obowiązkowe. Zajęcia sala GOKPTiS)

21.02.2018 r. " Skoczna ŚRODA” Wycieczka do Krakowa
,,GO JUMP- park trampolin i  kino. Koszt: 19 zł - wejście na
1   godz do parku trampolin, 5 zł- skarpetki antypoślizgowe,

kino 14 zł. Dzieci klas I-IV- obowiązkowo opiekun.
Opiekun nie płaci za wejście do parku, jeżeli nie korzysta
z  trampolin. (Ilość miejsc ograniczona, obowiązkowe
zapisy). Wyjazd o  godz. 09.00 obok kościoła w  Sidzinie.
Wejście do parku trampolin  godz.11.00-12.00. Kino
ok.   godz. 13.00 Tytuł filmu będzie podany tydzień przed
wycieczką.

22.02.2018 r. ,,PLASTYCZNY CZWARTEK’’
Własnoręczne wykonywanie ozdób karnawałowych,
masek, czapeczek, tworzenie kolorowych masek zwierząt
i  bohaterów bajkowych oraz ozdabianie ich według
własnego pomysłu. Zajęcia kulinarne- karnawałowy chrust,
faworki.

23.02.2018 r. ,,MALARSKI PIĄTEK’’- „Pędzlem i  nie
tylko” -zajęcia z  malarstwa dla dzieci – różne techniki
malowania na szkle. Na zakończenie ferii konkurs na
najpiękniejszy strój dowolnej postaci z  bajki. (Zajęcia
w  GOKPTiS)

Zapisy dzieci na ferie przyjmujemy pod numerem
telefonu 182699001 lub osobiście w  Gminnym Ośrodku
Kultury Promocji Turystyki i  Sportu Bystra- Sidzina
w  Sidzinie.
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W  numerach
styczniowym i  z  lutego 2017
w  Biuletynie Informacyjnym
zamieszczone były opisy
tragicznych wydarzeń z  25
i  26 stycznia 1945 roku zaś 17
września 2017 roku
w  Skansenie w  Sidzinie
wydarzenia te zostały
odtworzone na „żywo”.
Wszyscy mieli możliwość

poznać skutki „nieroztropności ludzkiej” .
Najbardziej cenne i  przejmujące są odczucia tych co to

wszystko osobiście przeżyli.
Prawdopodobnie ostatnią jeszcze żyjącą w  Bystrej

i  dobrze pamiętającą tragedię z  26 stycznia 1945 roku jest
Pani Zofia Kurzyńska. Miała 12 lat kiedy jej ojciec został
zastrzelony na podwórku domu wraz z  kwaterującym
u  nich Mścisławem Grzegorzem Kurnatowskim.

Pani Zofia urodziła się w  2 kwietnia 1933 roku
w  Bystrej jako drugie z  siedmiorga dzieci Stefana i  Rozalii
Kulków. Rodzina mieszkała w  niewielkim drewnianym
domku na Zagrodach, obok głównej drogi w  kierunku
Jordanowa, tuż koło mostu nad Bystrzanką.

Stefan Kulka pracował w  lasach arcyksiążęcych. Dla

zapewnienia środków do życia licznej rodziny, wspólnie
z  żoną uprawiał niewielki kawałek gruntu, odkupionego
od arcyksięcia Habsburga. Najstarszą siostrą Pani Zofii jest
niepełnosprawna Maria ur. w  1931 roku. W  1936 roku
urodziła się Helena, Stanisław w  1938, Janina w  1940,
Władysława w  1942 i  Czesława w  1943 roku. W  swym
dzieciństwie doznali wiele biedy, wszyscy dotąd żyją
(styczeń 2018) i  nawet mało chorują. Jak większość
mieszkańców wsi starali się przeżyć okres wojny spokojnie,
nie narażając się okupantowi. Dziś z  przykrością wspomina
Pani Zofia ten czas, kiedy wielu chcąc uniknąć wywózki na
roboty albo nie chcących pracować rabowali co się dało,
okradali sąsiadów z  tego co nie zabrał okupant a  po wojnie
wielu z  nich stało się partyzantami. Przez takich zginął ich
ojciec.

Pamięta, że w  piątek 25 stycznia 1945 roku pod wieczór
z  pobliża ich domu, ktoś strzelał. Strzelanie wówczas było
na porządku dziennym, więc nie zrobiło na nikim
wrażenia. Było bardzo mroźno i  wszyscy siedzieli przy
piecu, bo było cieplej i  trochę widniej.

Około trzech tygodni wcześniej do rodziny Kulków
dokwaterowana została rodzina Kurnatowskich
z  Warszawy- Grzegorz Mścisław1 z  żoną Małgorzatą
i  około 6-7 letnią córką do której rodzice mówili
pieszczotliwie „Kicia”. Pani Zofia nie wie jak się nazywali.

1 Grzegorz, Mścisław Kurnatowski urodził się w  Moskwie w  dniu 5 października 1888 roku, pochodził z  rodu szlacheckiego herbu „Łodzia”. Ojciec Lucian,
matka Eugenia Graffe. 7 września 1919 roku w  Tiflisie na Kaukazie zawarł związek małżeński z  Małgorzatą Abowiane. Oficer Wojska Polskiego, mieszkał w  Łodzi.
Brał udział w  powstaniu warszawskim, po upadku którego przybył do Bystrej Podhalańskiej, wraz z  z  żoną i  około 6/7 letnią córką został zakwaterowany
u  Kulki Stefana nr. d. 290. 26 stycznia 1945 roku został rozstrzelany przez żołnierzy z  plutonu egzekucyjnego na łące nad Bystrzanką nieopodal domu Kulki.
Pogrzeb odbył się w  dniu 29 stycznia 1945 roku w  Sidzinie. Na podstawie polecenia Starosty Myślenickiego dr.   W. Szumskiego 13 kwietnia 1946 roku
przeprowadzono ekshumację. Spoczywa w  rodzinnym grobowcu w  Warszawie.

8 stycznia 2018r. aktorzy ze Studia Małych Form
Teatralnych KANON z  Krakowa przedstawili w 
Przedszkolach Publicznych w  Sidzinie i  w  Bystrej
Podhalańskiej teatrzyk pt. "Czerwony Kapturek" na
podstawie bajki Charlesa Perraulta.

Wesoły, pozbawiony przemocy spektakl uczy dzieci
posłuszeństwa wobec rodziców i  przestrzega je, by nie ufać
nieznajomym. Przybliża dzieciom piękno lasu i  całej
przyrody. Dzieci brały czynny udział w  przedstawieniu,
starając się wpłynąć na jego przebieg. Z  radością śledziły
nieporadność wilka w  trakcie przeobrażania się w  babcię.
Aktywnie kibicowały rezolutnemu Czerwonemu
Kapturkowi, w  lot odgadując główne przesłanie baśni,
jakim jest przestroga przed zbyt pochopnym
nawiązywaniem znajomości. Po przedstawieniu
wychowawczynie zrobiły zdjęcia dzieci z  aktorami

teatrzyku „Kanon”, których gościliśmy na zaproszenie
Gminnej Biblioteki Publicznej w  Sidzinie i  Filii w  Bystrej
Podhalańskiej. (M.W.)
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Pamięta tylko, że uciekli z  Warszawy. „Uciekinierów”
wówczas w  Bystrej było wielu i  mało kto a  zwłaszcza
dzieci, interesował się skąd przybyli i  kim byli. W  domu
było bardzo ciasno, dzieci spały z  rodzicami wspólnie
w  jednej izbie a  w  drugiej „przesiedleńcy”. Wcześniej
mieszkał u  nich jakiś Sala z  żoną, ale skąd tu przybył nie
wie. Pamięta, że do domu dostawił z  desek niewielką budę,
w  której sprzedawał artykuły żywnościowe. Niedługo to
robił, bo Niemcy go zabrali i  wkrótce żona dostała
wiadomość o  jego zgonie.

Mimo upływu lat tragiczne wspomnienia Pani Zofii są
ciągle żywe.

„W  sobotę 26 stycznia 1945 roku około godziny 7, gdy
ojciec wybierał się iść do lasu do pracy, wyjrzał przez okno
i  mówi: dzieci wstajcie , bo Niemcy palą. Widział palący się
dom Pietrasików. W  tym momencie wpadł do izby
uzbrojony w  karabin żołnierz niemiecki i  wyprowadził
w  pole ojca i  „Warszawiaka”. Za nimi zaczęły wychodzić
z  matką dzieci. Niemiec odwrócił się i  przystawił do mamy
karabin, dzieci zaczęły płakać, ja chwyciłam go za mundur
prosząc by nie strzelał - kazał nam wracać. Za chwilę
usłyszałam strzały. Kiedy Niemcy odjechali mama wyjrzała
na podwórko, my za nią i  zobaczyliśmy leżącego na
zakrwawionym śniegu, najbliżej domu tatę, a  nieco dalej
w  kierunku Bystrzanki leżał „Warszawiak”. Rozpacz,
płacz, lament był straszny. Nie było nikogo kto by nam
pomógł przynieść ciała do domu, bo wszyscy mężczyźni
gdzieś się ukryli. Pod wieczór słyszymy straszny huk,
z  okien wyleciały szyby, ściany się zatrzęsły, bo Niemcy
wysadzili most na Bystrzance w  pobliżu nas. Wujek
Wawrzyniec Kulka przygarnął nas do siebie, ciała zabitych
zostały złożone w  uszkodzonym domu. Ojciec dostał kulę
w  serce, która wychodząc wyrwała część ciała z  pleców
a  „przesiedleniec” był cały podziurawiony od kul.

Rozpacz nie tylko po stracie ojca była straszna. Nie
mieliśmy domu, pieniędzy ani nawet deski by zrobić
trumnę. Kilka desek przynieśli nam ze dworu, z  tych desek
zrobili taką prostą trumnę, do której został włożony ojciec.
Mama poszła do księdza do Jordanowa by prosić
o  odprawienie pogrzebu. Powiedziała mu, że nie może mu
teraz zapłacić, bo nie ma pieniędzy i  da mu jak sprzeda
cielątko. Ksiądz poradził jej by pożyczyła pieniędzy
u  rodziny. Mama udała się do krewnych do Sidziny, skąd
pochodziła i  pożyczyła. Pieniądze zaniosła na plebanię.
Trumna ojca z  nieheblowanych desek, przybrana hełmem
strażackim, bo był jednym z  założycieli OSP w  Bystrej, za
cztery dni została zawieziona furą do Jordanowa.

W  tym dniu równocześnie były odprawiane dwa

pogrzeby- mojego taty i  jakiegoś 19 letniego podobno
partyzanta, chyba z  Toporzyska. Partyzant miał białą
trumnę a  ojciec z  nieheblowanych desek. Obrządek
sprawowało czterech duchownych. Partyzanta
odprowadzili wszyscy na prawą stronę cmentarza a  ojca
zanieśli na lewą. Po odprawieniu pogrzebu partyzana,
przyszedł ksiądz, pokropił trumnę i  na tym się skończyło.
Do dziś czuję żal, jak można było tak postąpić. Gdy mama
zaniosła pieniądze, ksiądz powiedział, że z  grabarzem to
on już załatwi. Kiedy grabarz przed świętami chodził po
wsi i  zbierał zboże, ziemniaki, jak to dawniej było
w  zwyczaju, to wypomniał mamie, że za pogrzeb mu nic
nie dała. Mama mu powiedziała, że ksiądz jej powiedział,
że z  panem załatwi. Okazało się, że nie załatwił, pewnie
zapomniał. Pogrzeb „Warszawiaka” odbył się na trzeci
dzień w  Sidzinie. Dziś już nie czuję do nikogo żalu ani
pretensji, zatarła je bieda jaką przeżyliśmy i  upływający
czas”.

Stefan Kulka został pochowany na cmentarzu
w  Jordanowie 30 stycznia 1945 roku, natomiast Grzegorz
Kurnatowski pochowany został 29 stycznia na cmentarzu
w  Sidzinie.

W  tych dniach jak również w  następnym 31 stycznia,
księża w  Jordanowie musieli odprawiać kilka pogrzebów
równocześnie co było spowodowane działaniami
wojennymi.

Mimo, że od tych tragicznych dni upłynęło bardzo
dużo czasu, Pani Zofia ciągle w  samotności przeżywa tę
traumę. Nie ma z  kim pogadać, bo siostra, którą się
opiekuje jest niemową a  rodzeństwo, podobnie jak i  ona, by
wyrwać się z  biedy wyjechało po wojnie „za chlebem na
zachód”. W  PGR poznała męża, ma czworo dzieci, które
o  mamie pamiętają i  od czasu do czasu odwiedzają. Nie
narzeka, nie pomstuje, ze wszystkiego jest zadowolona.
Uważa, że wbrew głoszonej propagandzie, dzięki pracy
w  PGR mogła dokończyć naukę na poziomie
podstawowym, bo tu została „zwolniona” (jak wielu jej
podobnych we wsi) ze szkoły aby pomagać w  domu.
W  PGR uzyskała kwalifikacje zawodowe, stać ją było na
utrzymanie rodziny, dzieci miały możliwość zdobycia
wykształcenia. Miała możliwość bezpłatnego zwiedzania
kraju i  wielu innych państw. Na koniec stwierdziła, że
gdyby tu została to pewnie dalej by „klepała biedę”.

Dziękujemy Pani Zofio i  życzymy dużo zdrowia i  sił.

Styczeń 2018 r. Tadeusz Uczniak




