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W numerze m.in.:
Wyniki Konkursu
Wielkanocnych

Palm

13 kwietnia br. w Niedzielę
Palmową, w Bystrej i Sidzinie
przeprowadzono konkurs palm
wielkanocnych.
Najpiękniejsze
palmy nagrodzono w trzech
kategoriach.
więcej na str. 8

Wiadomości z życia szkół
i przedszkoli
Relacje z przebiegu akcji "Sprzątanie
świata".
Informacje
o osiągnięciach i wydarzeniach ze
szkół i przedszkoli oraz o wynikach
eliminacji Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
str. 6-7

Zapowiedzi
wydarzeń
planowanych przez ośrodek
kultury na miesiąc maj
W maju GOKPTiS zaprasza m.in. na przegląd orkiestr
dętych, który ma się odbyć
w Bystrej

fot. J. Motor

27 kwietnia 2014 r.
odbędzie się kanonizacja
dwóch papieży: Jana Pawła II
i Jana XXIII. Wyniesienie na
ołtarze
odbędzie
się
w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego - święta ustanowionego w 2000 roku przez Jana
Pawła II. W związku z tym tak
uroczystym
dla
nas
wydarzeniem wspominamy
wizyty biskupa a później
kardynała Karola Wojtyły
w Bystrej i Sidzinie.
Publikujemy również wydarzenia, którymi mieszkańcy
naszej gminy chcieli uczcić
pamięć o Ojcu Świętym.
Więcej na str. 2

Obfitych łask i błogosławieństwa
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz
pełnego pokoju i nadziei okresu
Świąt Wielkanocnych
z radosnym Alleluja
wszystkim mieszkańcom Gminy Bystra-Sidzina
- w imieniu własnym, pracowników urzędu oraz radnych Gminy
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Bystra-Sidzina - życzą
Wójt Gminy
Aureliusz Kania

Przewodniczący Rady
Krzysztof Drobny

Karol Wojtyła, jako biskup a później kardynał, niejednokrotnie odwiedzał miejscowości Bystra i Sidzina,
wizytując parafie, odwiedzając oazy, czy jako turysta - miłośnik gór - przemierzając szlaki Pasma Policy.
• W „Kalendarium życia Karola Wojtyły” Ks. Adama Bonieckiego znaleźć można daty wizytacji biskupa,
Karola Wojtyły w tych miejscowościach. Informacje zawarte w tej książce pochodzą między innymi z "Księgi
czynności biskupich" założonej w 1958 roku. Księga ta jest dziennikiem, jaki prowadzi biskup wpisując co dzień –
z zaznaczeniem miejsca i godziny - swoje czynności. I tak, czytamy że:
„16 VII 1966  przybył do Sidziny koło Jordanowa na odpust. Odprawił Mszę Św. i wygłosił kazanie. Serdecznie witany
przez górali.
11 VIII 1974 godz. 16:00  Rdzawka, Olszówka, Sidzina Wielka
Polana odwiedziny oaz.
16 VI 1975 godz.10:00  Sidzina Wielka Polana  odwiedziny
oaz.
10 VIII 1977 godz. 8:00  Sidzina Wielka Polana  odwiedziny
oazy.
7 VII 1978 godz. 14:00  Sidzina Wielka Polana, Polany
Juszyńskie, Trybsz, Frydman  odwiedziny oaz."1

• W dniu 7 maja 1962 roku JE. ks. bp Karol Wojtyła,
sufragan
krakowski,
przeprowadził
wizytację
duszpasterską w parafii Bystra i udzielił 377 osobom
07-05-1962 r. Bystra
sakramentu bierzmowania. 2
• 16 VII 1966 r. miały miejsce w Sidzinie uroczystości
milenijne - obchody 1000-lecia chrześcijaństwa w Polsce.
W tym roku obchodzono również 100-lecie śmierci
ks. Wojciecha Blaszyńskiego - proboszcza sidzińskiego,
propagatora apostolstwa świeckich. Podczas tych uroczystości
dokonano koronacji obrazu Matki Boskiej Sidzińskiej.
Poświęcenia złoconych koron obrazu, wykonanych jako
"wotum milenijne za nieustającą pomoc i opiekę Maryi"
dokonał bp. Julian Groblicki. Uroczystości odbywały się
w Sidzinie w dniach 13-16 lipca. W ostatni dzień obchodów –
Sidzina 16-06-1966 r. Fot. J.Tempka
16 lipca- w dniu odpustu parafialnego, w uroczystościach
uczestniczył biskup Karol Wojtyła, który - jak czytamy wyżej- odprawił mszę św. i wygłosił kazanie.
• Wiele pamiątek związanych z papieżem znajduje się
w domu Rekolekcyjnym „Maksymilianum” w Bystrej, który
to dom został przekazany przez właścicielkę Cecylię
Szewczyk na potrzeby Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Zgodnie z poleceniem ówczesnego kardynała ks. Karola
Wojtyły, dom został przeznaczony na cele Duszpasterstwa
Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie. Kardynał Karol
Wojtyła był częstym gościem tego ośrodka.
Często odwiedzał również dom oazowy, jaki znajdował się
Pamiątki o Ojcu Śwętym w domu w Sidzinie na Wielkiej Polanie. Niejeden uczestnik tych oaz
posiada wiele wspomnień z odwiedzin Karola Wojtyły
rekolekcyjnym w Bystrej Fot. T. Uczniak
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w tym miejscu jak i pamiątki z tego okresu – fotografie czy wpisy
w pamiętniku.
• Karol Wojtyła przemierzał również te tereny wędrując po szlakach
turystycznych. Ostatnia, przed konklawe w 1978 r., jego górska
wycieczka wiodła przez Pasmo Policy. Wraz z towarzyszami
wyprawy, niecodzienny gość wstąpił na herbatę do schroniska na
Hali Krupowej (Sidzińskich Pasionkach). 3 (B.L.)

Oaza w Sidzinie. Fot. ze zbiorów
A. Biedrawy

1 "Kalendarium życia Karola Wojtyły- Ks. Adam Boniecki.
2 „Przeszłość wsi Bystra” Tadeusz Uczniak (tekst niepublikowany)
3 „Ja tam u was byłem… - pilnujcie mi tych szlaków”- przewodnik, Urszula J. Własiuk

• W roku śmierci papieża Polaka, mieszkańcy i samorząd gminy Bystra-Sidzina postanowili uczcić jego pamięć.
Powstał pomnik, który został uroczyście poświęcony 16 października
2005, w rocznicę dnia, w którym 27 lat wcześniej Karol Wojtyła został
powołany na Stolicę Apostolską. Poświęcenia dokonał ks. Inf. Jerzy
Bryła z Archidiecezji Krakowskiej. Pomnik, którego pomysłodawcą
jest Aureliusz Kania, ma kształt dwóch granitowych głazów, które
mają symbolizować na wpół otwartą biblię, zaś twardy surowy
granit człowieka nieugiętego, twardego, z niespotykaną charyzmą
wiary. Na jednym z głazów umieszczony jest medalion
z wizerunkiem Jana Pawła II, obok niewielka dłoń trzymająca różę
oraz napis „KAROL WOJTYŁA 1920-2005”. Zapisana została również data jego wyboru na Papieża oraz data
i godzina jego śmierci. Na drugim głazie widnieją słowa: „PAMIĘCI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
WIELKIEGO ORĘDOWNIKA POKOJU I MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”. Kolejnym elementem pomnika jest kuty
krzyż – pastorał papieski, umocowany u podstawy pomnika, na której wyryto napis: „WDZIĘCZNI
MIESZKAŃCY I SAMORZĄD GMINY BYSTRA-SIDZINA 16 X 2005”. W 2011 r. dodano na pomniku datę
beatyfikacji Jana Pawła II, a w 2014 r. ma zostać umieszczona data kanonizacji. Każdego roku pod pomnikiem
dedykowanym pamięci Jana Pawła II gromadzą się wierni, mieszkańcy Bystrej i Sidziny, aby w rocznicę śmierci
zapalić znicze oraz uczcić dzień papieski. Tradycją stało się odśpiewanie podczas tych uroczystości ulubionej
pieśni papieża – Barki.
• Dnia 16 października 2005 r. została poświęcona drewniana tablica
pamiątkowa. Tablica w kształcie konturów Polski, wykonana została przez
młodego artystę z Sidziny, z inicjatywy Fundacji "Szlaki Papieskie"
i mieszkańców Bystrej i Sidziny. Umieszczona została w Kaplicy Matki Bożej
Opiekunki Turystów na Okrąglicy. Upamiętnia ona wędrówki Papieża
beskidzkimi szlakami turystycznymi.
• Na początku roku 2006 została wydana książka dedykowana Janowi
Pawłowi II, która przedstawia opis kapliczek
z terenu Bystrej i Sidziny. Jest to praca
zbiorowa, wykonana przez mieszkańców
wsi, z inicjatywy Stowarzyszenia "Tradycja
i Natura".
• W 2014 roku Oddział Związku Podhalan w Sidzinie planuje odsłonić tablicę
poświęconą Janowi Pawłowi II, która ma zostać umieszczona na murach kościoła parafialnego w Sidzinie.
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Dzieci z przedszkola publicznego w Sidzinie oczekując na
kanonizację Jana Pawła II przygotowały wzruszającą inscenizację
ukazującą całe życie wspaniałego Ojca Świętego. Przedszkolaki
z niezwykłą dostojnością wcieliły się w postać najpierw małego
Lolka następnie studenta, księdza, biskupa, kardynała oraz Ojca
Świętego kochającego wszystkich bezwarunkowo. 10 Kwietnia
młodzi artyści zaprezentowali swój przejmujący spektakl przed
swoimi kolegami z przedszkola, pracownikami przedszkola oraz
siostrą zakonną. Każdy, kto znał Karola Wojtyłę a następnie Jana
Pawła II nie był w stanie powstrzymać się od łez. Dzieci
przygotowały również portrety Ojca Świętego, aby w pełni oddać
hołd postaci Papieża Polaka.
Dzieci zaprezentują również to wzruszające, pełne czci
i szacunku dla Jana Pawła II, przedstawienie dla społeczności
lokalnej w dniu kanonizacji tj. 27 kwietnia w Kościele Parafialnym
w Sidzinie, na które serdecznie zapraszamy wszystkich, którym
Jan Paweł II był bliski sercu.(A.K.T.)

W dniu 2 kwietnia 2014 r. mieszkańcy Bystrej i Sidziny uczcili
dziewiątą rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II.
W kościele parafialnym w Sidzinie odbył się koncert chórów ze
szkół w Sidzinie i w Bystrej, poświęcony pamięci błogosławionego
Papieża Jana Pawła II, po którym odprawiona została msza św. Po
mszy św. władze gminy, delegacje, poczty sztandarowe organizacji
i instytucji z terenu naszej Gminy oraz mieszkańcy złożyli hołd
Papieżowi składając kwiaty pod pomnikiem i zapalając znicze.

fot. J. Motor
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Parafia w Skawicy wraz z Powiatem Suskim, Radą Sołecką oraz Gminą Zawoja zapraszają na uroczystość
"Podbabiogórze pamięta... dziękuje" dedykowaną pamięci Jana Pawła II
zaplanowaną na dzień 18 maja 2014 r. w Skawicy.
W programie m.in. uroczsta msza św. o godz. 16.00 oraz występy artystyczne.

Informacja Wójta Gminy Bystra-Sidzina o pracy za okres od 17 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r.

W wymienionym okresie wydano zarządzenia w sprawach :
1. Zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2014 r. (dwa zarządzenia).
2. Zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok oraz zmiany
planu finansowego Urzędu Gminy Bystra-Sidzina na 2014 rok (trzy zarządzenia).
3. Odwołania p.o. Dyrektora Skansenu w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej p. Kingi EL Rhazouani oraz powierzenie
pełnienia obowiązków p. Stanisławie Czarnej wraz z pełnomocnictwem.
4. Upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkól w Bystrej do zaciągania zobowiązań finansowego przekraczającego rok
budżetowy 2014.
5. Trybu przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy Bystra-Sidzina.
6. Zniszczenia dokumentów niearchiwalnych Urzędu Gminy Bystra-Sidzina.
7. Wprowadzenia procedury opracowywania i aktualizacji kart usług w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina.
8. Powołania komisji do dokonania przeglądu dróg i zinwentaryzowania powstałych usterek na drogach w ramach
umowy Nr SIR.272.3.2013 r. z dnia 08.07.2013 r. (M.G.)

Zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.163.2013 Wójta Gminy Bystra-Sidzina z dnia 16 grudnia 2013 r.
w sprawie wdrożenia procedur badania i monitorowania poziomu satysfakcji klientów w jakości
funkcjonowania Urzędu Gminy Bystra-Sidzina,
zawiadamia się wszystkich zainteresowanych klientów korzystających z usług świadczonych przez Urząd
Gminy Bystra-Sidzina, iż w okresie od miesiąca kwietnia 2014 r. do czerwca 2014 r. prowadzone jest badanie
mające na celu poznanie opinii satysfakcji klientów na temat pracy Urzędu Gminy.
Zaprasza się wszystkie zainteresowane osoby prowadzonym badaniem o wypełnienie ankiety i złożenie jej do
skrzynki umieszczonej na stoliku przed wejściem do sekretariatu Urzędu.
ANKIETA jest anonimowa, można ją pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina lub ze strony
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Urząd Gminy Bystra – Sidzina informuje że, druga rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz
opłaty za odbiór odpadów komunalnych mija 15 maja 2014 r.
w/w ratę można uiścić :
- w kasie tutejszego Urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30
- u inkasenta
- przelewem bankowym na konto BS Jordanów 64 8799 0001 0000 0000 0462 0042
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Nasza
szkoła,
w
związku
z podejmowaniem licznych
działań
prozdrowotnyc
h, w dużej mierze realizowała założenia wynikające z koncepcji
Programu.
W 2010 roku podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego
mogliśmy starać się o uzyskanie certyfikatu.
Dogłębna analiza aktualnego stanu realizacji programu pozwala
na pozytywną ocenę przedsięwzięcia. Cel priorytetowy –
kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci
i młodzieży szkolnej, został osiągnięty. Ponadto po zrealizowaniu
zadań zaobserwowaliśmy szereg korzystnych zmian w zakresie:
wiedzy, przekonań, umiejętności i działań na rzecz własnego
zdrowia i aktywności fizycznej wśród społeczności szkolnej:
• Wspólne przedsięwzięcia przyczyniły się do integracji naszej
szkoły ze środowiskiem lokalnym i promocji szkoły.
• W dużej mierze poprawił się wizerunek szkoły w środowisku
lokalnym.
• Projekt przyczynił się do lepszego poznania koncepcji Szkoły
Promującej Zdrowie.

• Zdaniem uczniów – w szkole można ciekawie spędzać czas
wolny, rozwijać pasje i zainteresowania i mieć poczucie satysfakcji
z realizowanych zadań.
• Udział w programie ma dużą wartość ze względu na
kształtowanie świadomości młodych ludzi, które zaowocują
w przyszłości.
• Młodzież odczuwa potrzebę aktywnego spędzania czasu
wolnego, wie, jakie korzyści dla młodego organizmu niosą ze sobą
sport i rekreacja, zna skutki wynikające z braku odpowiedniej dawki
ruchu.
• Uczniowie i ich rodzice bardzo chętnie brali udział
w szkolnych imprezach i spotkaniach o charakterze sportowo rekreacyjnym.
W przyszłości będziemy kontynuować podjęte przez nas
działania, poszerzać ich zakres, uatrakcyjniać je i promować.
Realizacja tego programu przyniosła satysfakcję wielu
nauczycielom, uczniom i ich rodzicom.
W dniu 27.03.2014 r. na konferencji pt. „Szkoła Promująca
Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” otrzymaliśmy
certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
Zespół Szkół w Bystrej (K.P.)

W dniu 21.03.2014 r. klasy trzecie gimnazjum Zespołu Szkół w Bystrej
i Zespołu Szkół w Sidzinie wzięły udział w corocznym Festiwalu Zawodów
w Krakowie.
Pokaz rozpoczął się o godzinie 9.00. Każdy z uczniów mógł znaleźć dla
siebie interesujące stanowiska, przy których obserwował pracę m.in. kucharzy,
fryzjerów, żołnierzy, informatyków, geodetów. Uczennice miały możliwość
skorzystania z usług fryzjerskich i wizażu, natomiast chłopcy z uwagą
przyglądali się obsłudze robotów i nowoczesnych gadżetów elektronicznych.
Dla każdego z gości, stanowiska kulinarne przygotowały smaczny
i różnorodny poczęstunek.
Udział w Festiwalu Zawodów umożliwił trzecioklasistom Urząd Gminy
Bystra-Sidzina, który sfinansował koszty przejazdu. Pokaz był ciekawą lekcją
i ułatwił gimnazjalistom wybór przyszłego zawodu.(A.S.)
W ramach prowadzonego „Kółka plastycznego” w przedszkolu publicznym w Sidzinie zostały
zorganizowane warsztaty ekologiczne dla dzieci. 7 Kwietna pani Danuta Gałuszka wraz z mężem
zapoznała dzieci z nową, dla nich, techniką wykonywania zabawek z siana. Wskazała dzieciom nowe
możliwości zabawy i tworzenia wielu ciekawych i fascynujących zabawek z łatwo dostępnego
i prostego materiału, jakim jest siano. Tak naprawdę to, jaka zabawka powstanie z siana zależy tylko
od cierpliwości i kreatywności wykonawcy, czyli pole do działalności dziecka bardzo szerokie.
Przedszkolaki były bardzo zafascynowane warsztatami i świetnie bawiły się podczas
wykonywania króliczków i kurek wielkanocnych. Mamy nadzieję, że przeprowadzone warsztaty
zachęciły dzieci do dalszego eksperymentowania i dobrej zabawy z sianem w gronie rodzinnym.
(A.K.T.)

W dniu 11.04.2014 r. w godz. 10.30 – 13.00 uczniowie
Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej, Zespołu Szkół
im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie Przedszkoli w Bystrej
i Sidzinie wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Każda
klasa sprzątała wcześniej wyznaczony teren wsi. Dla
zapewnienia bezpieczeństwa uczniowie zostali wyposażeni
przez Urząd Gminy Bystra-Sidzina w 1 000 szt. rękawiczek
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gumowych oraz 200 szt. worków na śmieci. W sprzątaniu
uczestniczyło około 740 uczniów i 56 nauczycieli –
opiekunów. Uporządkowano tereny wokół szkół,
cmentarzy, kościołów. Zbierano śmieci wzdłuż dróg
i potoków a także na szlakach turystycznych. Wywóz
zebranych śmieci zorganizował Urząd Gminy. (B.C.)
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Jak co roku i tym razem przedszkolaki z Sidziny przyłączyły się do akcji „Sprzątanie Świata”.
W tym roku ze względu na zbieżność Dnia Ziemi ze Świętami Wielkanocnymi, kampania na rzecz
ratowania Ziemi została przeprowadzona 11 kwietnia. Dzieci z wielkim zaangażowaniem podjęły
trudne wyzwanie sprzątania Świata. Pomimo dużej ilości koszy przydrożnych w Sidzinie
z przykrością musimy przyznać, że dzieci miały, co
robić i naprawdę dużo śmieci nazbierały.
Przedszkolaki zwracają się z apelem do wszystkich
mieszkańców o aktywny udział w ratowaniu naszej
pięknej miejscowości, jaką jest Sidzina przed
notorycznym zaśmiecaniem. (A.K.T.)
Również dzieci z Przedszkola Publicznego
w Bystrej z dużym zaangażowaniem sprzątały tereny
przyprzedszkolne i pobliskie okolice. Spacer połączony
ze zbiórką puszek, papierów i innych odpadów stał się
dobrą lekcją segregacji. Cała akcja została poprzedzona
zabawami w przedszkolu. Dzieci ze wszystkich grup wzięły udział w konkursie na segregacje
odpadów, każda grupa w jak najkrótszym czasie musiała zebrać śmieci zgodnie z ich przeznaczeniem
do odpowiednich koszy.
Wójt Gminy Bystra – Sidzina serdecznie dziękuje Dyrekcjom, Nauczycielom i dzieciom Szkół i Przedszkoli
z Bystrej oraz Sidziny za zaangażowanie w akcję „Sprzątanie Świata” dzięki której nasza Gmina staje się piękna.

25 marca 2014 roku w Zespole Szkół im. Dzieci
Zamojszczyzny w Sidzinie odbyły się eliminacje do
powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Organizatorem konkursu był Urząd
Gminy Bystra-Sidzina oraz Dyrektorzy Zespołów
Szkół w Sidzinie i w Bystrej. Role sędziów pełnili
Pan Wojciech Fluder oraz aspirant Zbigniew Kania
z Komendy Powiatowej Policji w Suchej
Beskidzkiej.

W turnieju brały udział 4 reprezentacje szkół z terenu
gminy Bystra-Sidzina: reprezentacja Szkoły Podstawowej
nr 1 i Gimnazjum nr 1 z Zespołu Szkół w Sidzinie oraz
reprezentacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Zespołu
Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej. Drużyny ze szkół
gimnazjalnych składały się z trzech zawodników
podstawowych oraz z zawodnika rezerwowego, natomiast
reprezentacje szkół podstawowych po tegorocznych
zmianach w regulaminie OTBwRD z dwóch dziewczynek
i dwóch chłopców oraz zawodnika rezerwowego. Punkty
uzyskane przez zawodników rezerwowych nie były
wliczane do klasyfikacji.
W czasie turnieju sprawdzane były:
- znajomość przepisów ruchu drogowego w formie testu zawodnicy ze szkół podstawowych pisali dwa testy: jeden ze
znajomości przepisów ruchu drogowego, a drugi ze
znajomości pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,
- test sprawnościowy- jazda na rowerze po torze
przeszkód,
- umiejętność udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Umiejętność
udzielania
pierwszej
pomocy
przedmedycznej każdej drużyny sprawdziła komisja
sędziowska w składzie: aspirant Grzegorz Lipka oraz st.
sekc. Bernard Chowaniec.
Zawody odbyły się w miłej atmosferze zdrowego
współzawodnictwa. Najbardziej widowiskowy był test
sprawnościowy, w czasie którego zawodnicy zaprezentowali
kunszt precyzyjnej jazdy na rowerze po torze przeszkód.
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Poziom prezentowany przez zawodników był bardzo
wysoki.
Pierwsze miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych
zdobyła reprezentacja Gimnazjum nr 1 z Zespołu Szkół
w Sidzinie w składzie: Bartłomiej Mrożek, Grzegorz
Kolaniak, Dawid Staszczak, Magdalena Lipka (zawodniczka
rezerwowa). Drugie miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum
z Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej.
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce
zdobyła reprezentacja szkoły podstawowej nr 1 z Zespołu
Szkół w Sidzinie w składzie: Weronika Kardyl, Kinga
Kolaniak, Michał Bednarz, Tomasz Maj, Michał Maj
(zawodnik rezerwowy). Drugie miejsce zajęła reprezentacja
szkoły podstawowej z Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego
w Bystrej.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody
ufundowane przez Urząd Gminy Bystra-Sidzina oraz
gratulacje od Pani Marii Jeziorskiej, Pani Bożeny Cempura
oraz Pani Dyrektor Marzeny Romaniak.
Opiekunami zwycięskich drużyn są mgr inż. Tomasz
Gwiżdż i mgr inż. Tomasz Czarnota. Zwycięskie drużyny
reprezentowały gminę Bystra-Sidzina w eliminacjach
wojewódzkich BRD 10 kwietnia 2014r. w Krzeszowie.
Składamy Serdeczne Podziękowania za organizację
Gminnych eliminacji BwRD 2014 Pani Dyrektor Marzenie
Romaniak, Pani Dyrektor Ewie Stokłosie, Pani Marii
Jeziorskiej, Pani Bożenie Cempura, Panu Tomaszowi Hołowczakowi, komisjom sędziowskim oraz wszystkim niewymienionym którzy
przyczynili się
do organizacji
turnieju.
Urzędowi
Gminy BystraSidzina
dziękujemy za
ufundowanie
nagród.(T.G.)
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10 kwietnia 2014 r. w Krzeszowie odbył się „XVI
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym”. Gospodarzem tegorocznego finału
powiatowego był Zespół Szkół w Krzeszowie,
a głównym organizatorem konkursu Komenda
Powiatowa w Suchej Beskidzkiej i Delegatura
Kuratorium Oświaty w Wadowicach. Finał BRD
zaszczycili swoją obecnością: Starosta Suski,
przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty
w Wadowicach, Komendant Powiatowy Policji
w Suchej Beskidzkiej oraz przedstawiciele
samorządów.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn ze szkół
podstawowych oraz 8 drużyn szkół gimnazjalnych
wyłonionych w eliminacjach gminnych z terenu powiatu
suskiego. Gminę Bystra-Sidzina reprezentowali uczniowie
Zespołu Szkół w Sidzinie w składzie: Weronika Kardyl, Kinga

Kolaniak,
Michał
Bednarz, Tomasz Maj
w kategorii szkół
podstawowych oraz
Grzegorz
Kolaniak,
Dawid
Staszczak,
Bartłomiej
Mrożek
w kategorii szkół

gimnazjalnych.
W klasyfikacji drużynowej reprezentacja Szkoły
Podstawowej zdobyła II miejsce. reprezentacja Gimnazjum
również zdobyła II miejsce. Ponadto reprezentacja szkoły
podstawowej otrzymała wyróżnienie od ratowników
nadzorujących konkurencję udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej dla najlepszej drużyny w kategorii szkół
podstawowych.
Nasi reprezentanci otrzymali gratulacje, dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Bystra-Sidzina.
(T.G.)

W dniu 13 kwietnia 2014 r. w Sidzinie i Bystrej GOKPTiS
zorganizował konkursy tradycyjnych palm wielkanocnych.
W konkursie wzięło udział łącznie 109 uczestników. Palmy
oceniono pod względem zgodności z tradycją, staranności
wykonania, nakładu pracy. Palmy podzielone były na trzy
kategorie. wysokie, średnie i małe.

Najpiękniejsze palmy w każdej kategorii :
Bystra:
- Kategoria „Palmy wysokie”:
palmy Zuzi i Kubusia Migasów, Krzysztofa Bąka, Anny Zembol
- Kategoria „Palmy średnie”:
- palmy Zuzanny Bąk, Maksymiliana Zembola i Krzysztofa Trybuły
- Kategoria „Palmy małe”:
palmy Pawła Kulki, Agaty Pindel i Gabrysi Ryś
Sidzina:
- Kategoria „Palmy wysokie”:
palmy Weroniki Kardyl, Wiktorii Kwit i Sylwii Chorąży
- Kategoria „Palmy średnie”:
palmy Kamila Gałki, Mateusza Gałki i Ani Krawczyk
- Kategoria „Palmy małe”:
palmy Krzysztofa Kostki, Joanny Staszczak i Mateusza Szpunara.
Wszyscy uczestnicy otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody. Przedszkola
w Sidzinie i w Bystrej i świetlica Środowiskowa w Bystrej wykonały zbiorowe
palmy. (J.Cz.)

W miesiącu maju 2014 GOKPTiS Bystra-Sidzina planuje:
5 maja (poniedziałek) eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego dla uczniów Gimnazjów w GOKPTiS
w Sidzinie.
17 maja ( sobota ) Powiatowy Przegląd Orkiestr OSP w Bystrej . Początek godz. 15.00
Orkiestry zaprezentują wykonanie utworów w przemarszu, oraz na scenie. Ponieważ termin zgłaszania
orkiestr jeszcze nie upłynął, organizator główny tj. Starostwo Powiatowe i PSP w Suchej Beskidzkiej zastrzegają
sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych zespołów.
30 maja (piątek) z okazji dnia dziecka - darmowe place zabaw w Sidzinie i w Bystrej dostępne dla dzieci pod
opieką dorosłych. (J.Cz.)
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