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21 października 2018 r. przeprowadzone zostały wybory samorządowe,
w  których wybieraliśmy  m.in. wójta gminy oraz radę gminy na nową kadencję.
W  wydaniu prezentujemy wyniki wyborów do Rady Gminy Bystra-Sidzina kadencji
2018-2023 oraz na Wójta Gminy Bystra-Sidzina. Nowo wybrana Rada Gminy odbyła
juz pierwszą sesję, na której radni oraz Wójt złożyli ślubowanie.

Więcej na str.   4

Mieszkańcy Gminy Bystra-Sidzina
pożegnali Zbigniewa Podsadeckiego -
człowieka o  niemałych zasługach dla
Gminy Bystra-Sidzina, a  zarazem jej
pierwszego wójta. Stanowisko to
obejmował od początku istnienia gminy
do 1999 r., po czym rozstał się
z  samorządem, by wrócić do niego
w  2002 r, tym razem jako radny, którym
pozostał przez dwie kadencje.

Więcej na str.   5

Turniej Maszyn Wiatrowych

W  sobotę 24 listopada 2018 r.
w  Zespole Szkół Żeglugi
Śródlądowej w  Kędzierzynie -
Koźlu odbyły się eliminacje
regionalne VII Ogólnopolskiego
Turnieju Maszyn Wiatrowych.
Młodzież z  Sidziny już po raz
kolejny uczestniczyła w  tym
konkursie.

Więcej na str.   7

Małopolskie Remizy 2018

W  ramach tegorocznej,
dziesiątej edycji konkursu
„Małopolskie Remizy 2018” udało
się pozyskać dotację, która została
przeznaczona na remont
pomieszczenia zaplecza
kuchennego znajdującego się
w  remizie OSP w  Sidzinie.

Więcej na str.   12

Ćwiczenia jednostek OSP

W  październiku i  listopadzie
jednstki OSP z  terenu Gminy Bystra-
Sidzina uczestniczyły w  manewrach
symulujących niebezpieczne
zdarzenia losowe. Ćwiczenia miały
na celu doskonalenie praktycznych
umiejętności udzielania pomocy
poszkodowanym.

Więcej na str.   8-9
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W  dniu 21 października 2018 r. odbyły się wybory
samorządowe, w  których wybrane zostały władze Gminy
Bystra-Sidzina. Wybory przebiegły zgodnie z  prawem.
Frekwencja wyborcza w  Gminie Bystra-Sidzina wyniosła
45,11%

W  wyborach na Wójta Gminy Bystra-Sidzina oddano
2171 głosów ważnych za wyborem kandydata oraz 277
głosów ważnych przeciw wyborowi kandydata. Wójtem
Gminy został Stanisław Tempka uzyskując 88,68%
poparcia.

W  wyborach do Rady Gminy Bystra-Sidzina oddano
łącznie we wszystkich okręgach 2448 głosów ważnych.

Radnymi zostali wybrani:
Okręg wyborczy nr  1
MAZUR Bogusław Władysław zgłoszony przez

Komitet Wyborczy Wyborców OSP BYSTRA
PODHALAŃSKA, 136 głosów ważnych (67,66% głosów
w  okręgu)

Okręg wyborczy nr  2
DROBNY Krzysztof Jan zgłoszony przez Komitet

Wyborczy Wyborców OSP BYSTRA PODHALAŃSKA.
W  związku z  tym, iż w  okręgu wyborczym została
zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, kandydat
uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia
głosowania.

Okręg wyborczy nr  3
FRANKIEWICZ Mariusz Stanisław zgłoszony

przez Komitet Wyborczy Wyborców OSP BYSTRA
PODHALAŃSKA. W  związku z  tym, iż w  okręgu
wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista
kandydatów, kandydat uzyskał mandat radnego bez
przeprowadzenia głosowania.

Okręg wyborczy nr  4
PALARCZYK Małgorzata Halina zgłoszona przez

Komitet Wyborczy Wyborców LASY UPRAWNIONE
I  WSPÓLNICY, 59 głosów ważnych (37,82% głosów
w  okręgu).

Okręg wyborczy nr  5
GAŁKA Marcin Piotr zgłoszony przez Komitet

Wyborczy Wyborców OSP BYSTRA PODHALAŃSKA.
W  związku z  tym, iż w  okręgu wyborczym została
zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, kandydat
uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia
głosowania.

Okręg wyborczy nr  6
PIECZARA Jan zgłoszony przez Komitet Wyborczy

Wyborców LASY UPRAWNIONE I  WSPÓLNICY, 89
głosów ważnych. (70,08% głosów w  okręgu).

Okręg wyborczy nr  7
KOWALIK Dorota Małgorzata zgłoszona przez

Komitet Wyborczy Wyborców OSP BYSTRA

PODHALAŃSKA, 79 głosów ważnych (63,20% głosów
w  okręgu)

Okręg wyborczy nr  8
STRAMEK Piotr zgłoszony przez Komitet Wyborczy

Wyborców OSP Sidzina, 106 głosów ważnych (68,39%
głosów w  okręgu)

Okręg wyborczy nr  9
MOTOR Jan Piotr zgłoszony przez Komitet

Wyborczy Wyborców OSP Sidzina, 125 głosów ważnych
(71,84% głosów w  okręgu)

Okręg wyborczy nr  10
JAROMIN Stanisław zgłoszony przez Komitet

Wyborczy Wyborców LASY UPRAWNIONE
I  WSPÓLNICY, 129 głosów ważnych (60,56% głosów
w  okręgu)

Okręg wyborczy nr  11
TALAPKA Stanisław Krzysztof zgłoszony przez

Komitet Wyborczy Wyborców OSP Sidzina. W  związku
z  tym, iż w  okręgu wyborczym została zarejestrowana
tylko jedna lista kandydatów, kandydat uzyskał mandat
radnego bez przeprowadzenia głosowania.

Okręg wyborczy nr  12
HANDZEL Adrian Jan zgłoszony przez Komitet

Wyborczy PRAWO I  SPRAWIEDLIWOŚĆ, 90 głosów
ważnych (50,56% głosów w  okręgu)

Okręg wyborczy nr  13
FRĄCZEK Stanisław zgłoszony przez Komitet

Wyborczy Wyborców LASY UPRAWNIONE
I  WSPÓLNICY, 83 głosów ważnych (41,71% głosów
w  okręgu)

Okręg wyborczy nr  14
LIPKA Grzegorz Marian zgłoszony przez Komitet

Wyborczy Wyborców OSP Sidzina, 83 głosy ważne
(59,71% głosów w  okręgu)

Okręg wyborczy nr  15
KORDEL Stanisław zgłoszony przez Komitet

Wyborczy Wyborców LASY UPRAWNIONE
I  WSPÓLNICY. 136 głosów ważnych (78,16% głosów
w  okręgu).

W  wyborach samorządowych 21 października 2018 r.
wybierani byli również radni powiatowi oraz radni
sejmiku województwa. W  Radzie Powiatu zasiadło dwoje
radnych z  terenu naszej gminy: Jadwiga Czarny
z  Sidziny oraz Marek Drobny z  Bystrej Podhalańskiej.

Serdecznie dziękujemy wyborcom za udział w  wyborach jak
i okazane nam zaufanie i życzliwość. Dołożymy wszelkich starań,
aby tego zaufania nie zawieść.

Wójt, Radni Gminy BystraSidzina oraz Radni Powiatowi
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W  wymienionym okresie Wójt wydał zarządzenia
dotyczące zmian w  budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2018
rok oraz w  sprawie zmian w  planie finansowym budżetu
Gminy Bystra – Sidzina na 2018 rok.

Ponadto powołał komisję do przeprowadzenia
czynności kontrolnych w  Szkole Podstawowej im. św. Jana
Kantego w  Bystrej Podhalańskiej, zgodnie z  planem
kontroli zarządczej w  2018 r. w  jednostkach
organizacyjnych Gminy Bystra – Sidzina. Wydał
zarządzenie w  sprawie zniszczenia dokumentów
niearchiwalnych Urzędu Gminy Bystra -Sidzina oraz
przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników
majątkowych obrony cywilnej na terenie Gminy Bystra-

Sidzina. Zatwierdził diagnozy potrzeb Szkoły Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w  Sidzinie oraz Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Kantego w  Bystrej Podhalańskiej
– dokumenty, które są niezbędne o  ubieganie się na
dofinansowanie zajęć dodatkowych dla w/w  szkół.
Dokonał zmiany wzoru wniosku w  sprawie uzyskania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
przez nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w  szkołach
i  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bystra-
Sidzina. Dokonał również zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Gminy Bystra-Sidzina oraz
przeprowadził nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
Zarządził wprowadzenie Regulaminu Audytu

Zapowiedzi stały się faktem i  oto powiat suski ma
swojego przedstawiciela w  parlamencie Rzeczypospolitej
Polskiej. Jest nim Sławomir Hajos z  Zawoi, który w  środę
21.11.2018 r. na posiedzeniu Sejmu złożył poselskie
ślubowanie. Reprezentuje on nie tylko powiat suski, ale
także cały okręg wyborczy, czyli powiaty wadowicki,
myślenicki, oświęcimski i  chrzanowski. Zajął miejsce po
Pośle Jarosławie Szlachetce, który został burmistrzem
Myślenic.

Poseł Hajos jest od lat znanym działaczem Prawa
i  Sprawiedliwości, członkiem Zarządu Okręgowego PiS
w  Chrzanowie. W  tegorocznych wyborach do rady
powiatu suskiego z  okręgu gmin Bystra-Sidzina i  Zawoja
odnowił mandat radnego, uzyskując rekordowy wynik,
zdecydował jednak o  przyjęciu mandatu posła.

To ideowiec o  zdecydowanych prawicowych

poglądach. W  latach osiemdziesiątych działacz podziemia
niepodległościowego, organizator różnego rodzaju działań
przeciw komunistycznemu zniewoleniu. Od lat związany
ze środowiskiem kombatantów, zaangażowany
w  przywracanie pamięci historycznej i  należnego szacunku
Żołnierzom Wyklętym. Za swój patriotyzm i  nieustanne
trwanie przy prawdzie kilkakrotnie uhonorowany został
okolicznościowymi medalami i  odznaczeniami. Jako
samorządowiec i  radny dwóch poprzednich kadencji
w  Radzie Powiatu dał się poznać z  dużego zaangażowania
w  sprawy lokalne powiatu suskiego.

Życzymy nowemu Posłowi wytrwałości i  skuteczności
w  dbaniu nie tylko o  sprawy ogólnonarodowe, ale także
o  przychylną pamięć o  naszym powiecie i  naszej gminie.
(M.D.)

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy BystraSidzina!
Składam serdeczne podziękowania za tak liczne poparcie mojej kandydatury w  październikowych wyborach samorządowych do rady

powiatu suskiego. Wasze głosy to dowód wielkiego zaufania jakim mnie obdarzyliście i pozytywnej oceny mojej dotychczasowej działalności
samorządowej i politycznej. Składam także, po raz kolejny, podziękowania za głosy, które Państwo oddaliście w 2015 r. na moją kandydaturę
w wyborach do Sejmu RP. W polityce czasem następują niespodziewane zmiany i tak się właśnie złożyło, że te Wasze głosy zamieniły mój
tegoroczny mandat radnego powiatu na mandat poselski. Moje miejsce w Radzie Powiatu Suskiego zajmie następny w kolejności zdobytych
głosów kandydat z listy Prawa i Sprawiedliwości Kolega Marek Drobny z Bystrej Podhalańskiej.

Walka o  nowy kształt i  lepszą przyszłość dla Polski ciągle trwa i  mam nadzieję, że wystarczy mi zdrowia i  sił do aktywnego
uczestnictwa w tych działaniach dla dobra Polski i Was wszystkich.

Jeszcze raz z serca dziękuję!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, proszę przyjąć z serca płynące życzenia spokojnego, radosnego i rodzinnego okresu

świątecznego, a w Nowym Roku dużo, dużo zdrowia, wszelkiego dobra i błogosławieństwa Bożej Dzieciny.

Z wyrazami szacunku
Poseł na Sejm RP

Sławomir Hajos
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22 listopada 2018 r. odbyła się inauguracyjna
I  sesja Rady Gminy BystraSidzina w  kadencji
20182023. Sesja poprzedzona została mszą św.
odprawioną w  Kościele Parafialnym w  Bystrej
Podhalańskiej, w  intencji nowych władz
samorządowych, pracowników urzędu
i mieszkańców gminy.

Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, otworzył
i  prowadził do czasu wyboru przewodniczącego rady
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji pan Stanisław
Jaromin.

W  sesji uczestniczyło 15 radnych, wójt elekt Stanisław
Tempka oraz zaproszeni goście: dyrektorzy i  kierownicy

placówek oświatowych i  instytucji kultury, pracownicy
urzędu gminy, proboszcz Parafii w  Bystrej Podhalańskiej,
a  także przedstawiciele organizacji działających na terenie
gminy.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w  Bystrej-
Sidzinie Pan Andrzej Basiura omówił wyniki wyborów do
Rady Gminy Bystra-Sidzina oraz na Wójta Gminy Bystra-
Sidzina przeprowadzonych w  dniu 21 października 2018 r.
oraz wręczył radnym i  wójtowi zaświadczenia o  wyborze.

Następnie, w  obecności sztandaru gminy, radni Gminy
Bystra-Sidzina złożyli ślubowanie.

Ślubowanie złożył również Wójt Gminy Stanisław
Tempka. W  swoim wystąpieniu podziękował on
mieszkańcom Bystrej Podhalańskiej i  Sidziny za udział
w  wyborach i  oddane głosy. Zapewnił, że w  swojej pracy
będzie dbał o  rozwój gminy. Wyraził chęć współpracy
z  Radą Gminy, instytucjami i  organizacjami działającymi na
terenie gminy.

Na pierwszej sesji Rada wybrała ze swojego grona
Przewodniczącą oraz Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczącą Rady wybrana została Pani Dorota
Kowalik z  Bystrej Podhalańskiej, która była również radną
w  poprzedniej kadencji Rady w  latach 2014-2018.
Wiceprzewodniczącym Rady wybrany został Pan Jan
Motor z  Sidziny, który pełnił funkcję Przewodniczącego
Rady w  latach 2002-2011 oraz 2014-2018.

Rada Gminy ustaliła również składy osobowe Komisji:

Wewnętrznego Urzędu Gminy Bystra-Sidzina i  jednostkach
organizacyjnych oraz wprowadzenie Księgi Procedur
Audytu Wewnętrznego w  Urzędzie Gminy Bystra -Sidzina
w  jednostkach organizacyjnych. Powołał komisję odbioru
końcowego zadania pn. Głęboka modernizacja
energetyczna wraz z  wymianą źródła ciepła na biomasowe
oraz montażem paneli fotowoltaicznych w  Zespole Szkół
w  Bystrej Podhalańskiej oraz Zespole Szkół w  Sidzinie.
Wydał także zarządzenie w  sprawie organizacji
uruchamiania i  funkcjonowania systemu stałego dyżuru na
terenie Gminy Bystra-Sidzina.

W  wymienionym okresie Wójt Gminy zawarł umowy
dotyczące  m.in:

1) przedłużenia okresu na świadczenie usług drogą
elektroniczną dla klientów z  wykorzystaniem systemu
SISMS, dzięki czemu nadal będzie funkcjonował system
powiadamiania za pomocą aplikacji na telefon lub poprzez
sms.

2) wykonania alejki na cmentarzu komunalnym
w  Bystrej Podhalańskiej,

3) sporządzenia dokumentacji niezbędnej do ubiegania
się o  dofinansowanie zajęć dodatkowych w  szkołach ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

4) wykonania murku pod ogrodzenie z  elementów
betonowych (ze środków funduszu sołeckiego wsi Sidzina),

5) zimowego utrzymania dróg gminnych,
6) odbioru i  zagospodarowania odpadów komunalnych

z  terenu Gminy w  2019 roku,

Zostały również podpisane umowy w  zakresie
otrzymania przez gminę dofinansowania na:

1) remont drogi gminnej Sidzina Sołtystwo - Migasy
w  miejscowości Sidzina,

2) realizację prac budowlano - remontowanych
w  remizach strażackich (z  tym dofinansowaniem związana
jest umowa na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w  Sidzinie na zadanie „Remont
pomieszczenia zaplecza kuchennego przeznaczonego do
wydawania posiłków dla strażaków biorących udział
w  akcjach ratowniczych)

3) zadania z  zakresu pomocy społecznej (na asystenta
rodziny w  ramach Programu: asystent rodziny
i  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 oraz
na finansowanie zadań i  programów realizacji pomocy
społecznej - pracownik socjalny). (B.D.)
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31 października 2018 r.
w  wieku 81 lat zmarł Zbigniew
Podsadecki - pierwszy Wójt
naszej gminy.

Urodził się 12 stycznia 1937
r. w  Dobczycach. W  1957 roku
ukończył Wyższą Szkołę
Rolniczą w  Poznaniu stopnia
pierwszego na Wydziale
Zootechnicznym uzyskując
tytuł inżyniera zootechniki.

Karierę zawodową
rozpoczął w  1957 roku podejmując pracę w  PPRN
w  Myślenicach. Od 1 listopada 1961 r. pracował w  radach
narodowych. Początkowo zajmował stanowisko
kierownika Wydziału Rolnictwa i  Leśnictwa w  Prezydium
PRN w  Suchej Beskidzkiej, następnie od 1968 r. pełnił
funkcję Agronoma Gromadzkiego w  Bystrej Podhalańskiej.
W  1973 r. powołany został na stanowisko Naczelnika
Gminy Bystra-Sidzina, natomiast po reorganizacji organów
administracji państwowej od dnia 1 lutego 1976 r.
powołany został na stanowisko Kierownika Gminnej
Służby Rolnej Urzędu Miasta i  Gminy w  Jordanowie. Od 1
lipca 1981 roku zajmował stanowisko v-ce Prezesa ds.
rolnych SKR, a  od 1 czerwca 1982 roku piastował

stanowisko Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych
w  Jordanowie.

Na początku lat 90-tych swoje istnienie zapoczątkowała
Gmina Bystra-Sidzina. Na wniosek Zarządu Kółka
Rolniczego z  dnia 7 marca 1992 r. Rada Gminy 12 marca
1992 roku przyjęła kandydaturę Zbigniewa Podsadeckiego
na urząd Wójta Gminy Bystra-Sidzina, który sprawował do
14 kwietnia 1999 roku. W  latach 2002-2010 był radnym IV
i  V kadencji Rady Gminy Bystra-Sidzina.

W  1967 r. odznaczony został Brązowym Krzyżem
Zasługi, natomiast w  1976 r. Złotym Krzyżem Zasługi.
W  uznaniu całokształtu działalności zawodowej
i  społecznej oraz zaangażowania na rzecz Gminy Bystra-
Sidzina, przyczyniających się do jej rozwoju
gospodarczego, kulturalnego i  społecznego w  2002 r. został
uhonorowany odznaką „Za zasługi dla Gminy Bystra-
Sidzina” – na okoliczność 10-lecia istnienia gminy oraz
w  2017 r. statuetką w  uznaniu zasług dla gminy z  okazji 25-
lecia jej istnienia.

Swoją postawą i  wkładem pracy przyczynił się do
rozwoju gminy i  poprawy warunków bytowych
mieszkańców. Z  powierzonych obowiązków wywiązywał
się terminowo i  należycie, dbając o  społeczny interes.
Zostanie zapamiętany jako koleżeński, sumienny i  aktywny
działacz społeczny.

Komisja Rewizyjna
Jaromin Stanisław - przewodniczący
Frankiewicz Mariusz - zastępca
Drobny Krzysztof
Kordel Stanisław
Pieczara Jan
Stramek Piotr
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Drobny Krzysztof – Przewodniczący
Kordel Stanisław – Zastępca
Frankiewicz Mariusz
Frączek Stanisław
Handzel Adrian
Mazur Bogusław
Komisja Rozwoju Gospodarczego Inwestycji

i Finansów
Motor Jan - przewodniczący
Drobny Krzysztof - zastępca
Gałka Marcin
Jaromin Stanisław
Kowalik Dorota
Talapka Stanisław

Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa

Frankiewicz Mariusz - przewodniczący
Talapka Stanisław - zastępca
Lipka Grzegorz
Palarczyk Małgorzata
Pieczara Jan
Stramek Piotr
Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej Oświaty

Kultury i Sportu
Mazur Bogusław - przewodniczący
Lipka Grzegorz - zastępca
Handzel Adrian
Kowalik Dorota
Motor Jan
Palarczyk Małgorzata
Komisja Statutowa
Jaromin Stanisław- przewodniczący
Palarczyk Małgorzata - zastępca
Gałka Marcin
Handzel Adrian
Mazur Bogusław
Motor Jan (A.N.) Fot. UG Bystra-Sidzina
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Limanowa i  jej okolice pamiętają czasy jednej
z  najkrwawszych walk I  wojny światowej. To tutaj
w  listopadzie i  grudniu 1914 r. Legiony J. Piłsudskiego i 
Armia Austro-Węgierska odbiła atak Rosjan. Dnia 10
listopada 2018 r. uczniowie szkolnego koła turystycznego
z  Bystrej Podh. uczestniczyli w  wycieczce szlakiem tych
wydarzeń. Uczestnicy dotarli na Przełęcz E. Rydza-
Śmigłego, gdzie znajduje się krzyż i  obelisk upamiętniający
miejsce walk I  Pułku Legionów , który stacjonował
u  podnóża Mogielicy, w  Jurkowie i  Chyszówkach.
Z  Przełęczy Słopnickiej uczniowie wyruszyli w  stronę
Limanowej odwiedzając cmentarze z  czasów I  wojny
światowej: na wzgórzu Golców oraz reprezentacyjny
cmentarz X okręgu cmentarnego na Jabłońcu. Następnie
wycieczka zeszła do Limanowej, gdzie znajduje się,
odsłonięty w  tym roku, pomnik Józefa Piłsudskiego na
kasztance, upamiętniający pobyt i  walkę Komendanta

i  jego brygady na tych terenach. (R.S.) Fot. SP w  Bystrej

Podhalańskiej

9 listopada Szkoła w  Bystrej Podhalańskiej wzięła
udział w  wydarzeniu „Rekord dla Niepodległej” .
O  godzinie 11.11 uczniowie wraz z  dyrekcją i  gronem
pedagogicznym odśpiewali hymn Polski. Placówka była
jedną z  24  tys. szkół, które wzięły udział w  tym
wydarzeniu.(M.K-D.) Fot. SP w  Bystrej Podhalańskiej

Z  okazji 100-lecia niepodległości Polski Szkoła
Podstawowa w  Bystrej Podhalańskiej otrzymała certyfikat
„SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”. W  ubiegłym roku
szkolnym placówka realizowała zadania przewidziane
w  VI edycji konkursu „Szkoła młodych patriotów”,
organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.
Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i  młodzieży
postaw patriotycznych w  kontekście historii państwa
i  narodu polskiego. W  ramach zadań konkursowych
podjęto następujące zadania:

1. Prowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co

dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
2. Przygotowanie plakatów „100 rocznica odzyskania

przez Polskę niepodległości”.
3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów,

nauczycieli, mieszkańców miejscowości na temat postaw
patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego.

4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy
pt. „Historia Polski a  patriotyzm”.

5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu
recytatorskiego o  tematyce patriotycznej.

6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni
patriotycznych.

7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
8. Zorganizowanie konkursu literackiego „Motyw małe

ojczyzny w  literaturze”.
Szkoła Podstawowa w  Bystrej Podhalańskiej

zrealizowała wszystkie zadania, które przez jury konkursu
zostały ocenione na maksymalną liczbę punktów. (M.K-D.)
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W  piątek, 19 października 2018 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w  Sidzinie wraz
z  opiekunami wzięli udział w  wyjątkowym wydarzeniu
zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w  Krakowie
w  związku z  100 rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości. Mowa o  ”Widowisku Dumy i  Radości”,
które zgromadziło około 10  tys. dzieci i  młodzieży z  całego
województwa, w  tym 48 uczniów z  Sidziny. Uroczystość
rozpoczęła się mszą św. na Wawelu sprawowaną w  intencji
Ojczyzny przez ks.   abp. Marka Jędraszewskiego. Po mszy
św. nastąpił przemarsz barwnego korowodu ulicami
Krakowa do Parku Jordana, gdzie miały miejsce
wystąpienia gości i  organizatorów, występy artystyczne
i  poczęstunek. Przedstawiciele szkoły z  Sidziny wyróżnili
się kolorowymi strojami królów, królowych, dwórek

i  rycerzy, starannie wykonanymi przez rodziców, którym
bardzo dziękujemy za zaangażowanie i  olbrzymi wkład
pracy. (T.L.) Fot. SP w  Sidzinie

W  sobotę 24 listopada 2018 r. w  Zespole Szkół Żeglugi
Śródlądowej w  Kędzierzynie - Koźlu odbyły się eliminacje
regionalne VII Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn
Wiatrowych. Młodzież z  Sidziny już po raz czwarty
uczestniczyła w  tym konkursie i  po raz kolejny odniosła
zwycięstwo! W  zawodach wzięło udział 39 turbin
wiatrowych wykonanych przez drużyny z  południowej
części Polski. Na zawodach szkołę z  Sidziny
reprezentowało aż 7 drużyn, z  których jedna: ENDURO

TEAM w  składzie: Jakub Lipka kl. 8 a  i  Grzegorz Jabcoń kl.
8 a  zajęła 1 miejsce i  w  ten sposób wywalczyła sobie awans
do konkursu finałowego, który 9 grudnia odbędzie się
w  Piasecznie koło Warszawy. Pozostałe drużyny uzyskały
dobre wyniki. Wszystkim gratulujemy rezultatów, a  za
zwycięzców trzymamy kciuki i  życzymy im powodzenia
w  konkursie finałowym! W  wyjeździe na turniej
towarzyszyli uczniom: opiekunka drużyn: p. Teresa Lipka
oraz p. Tomasz Czarnota. (T.L.) Fot. SP w  Sidzinie
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12 października 2018 r. odebrano roboty wykonywane
na drogach gminnych w  Sidzinie w  ramach umowy
„Remont dróg gminnych w  Gminie Bystra-Sidzina”.
Wyłoniony w  wyniku przetargu nieograniczonego
wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„TRANSDRÓG” Kaczmarczyk Spółka Jawna z  Zawoi –
zrealizował remonty dróg gminnych:

K440295 Sidzina-Przybysiowa (za Górą) – 360 mb
nawierzchni bitumicznej wraz z  rozjazdami,

K440267 Sidzina-Joneckowa – 230 mb nawierzchni
bitumicznej wraz z  rozjazdami,

K440293 Sidzina-Fraczkowa – 100 mb nawierzchni
bitumicznej wraz z  podbudową,

K440373 Sidzina-Kolanowa – 325 mb nawierzchni
bitumicznej wraz z  podbudową,

K440414 Sidzina-Kordel Dolny (Na Halę Krupową) –
160 mb nawierzchni bitumicznej wraz z  podbudową
i  odwodnieniem.

Dodatkowo wykonano remonty cząstkowe (skropienie
pęknięć nawierzchni bitumicznych na wielu pozostałych
drogach gminnych).

Ogólny koszt wykonania robót wyniósł 250.398,73 zł
brutto, a  gwarancja według umowy wynosi 6 lat. Należy
podkreślić duże zaangażowanie radnych poszczególnych
rejonów, którzy na bieżąco wizytowali wykonywane prace
oraz aktywnie uczestniczyli w  odbiorze robót wnosząc
swoje uwagi. (Z.C.) Fot. UG Bystra-Sidzina

W  dniach 12-14 października OSP w  Sidzinie była
gospodarzem warsztatów ratownictwa wysokościowego.
Celem było doskonalenie umiejętności technik
wysokościowych w  zakresie podstawowym z  elementami
kwalifikowanej pierwszej pomocy. Obiekty
wykorzystywane do ćwiczeń to dach, kamieniołom, tartak,
studnia i  las.

Założeniami były  m.in.:
• działania z  poszkodowanym w  hipotermii,
• ewakuacja nieprzytomnego poszkodowanego

z  zalanej studni, atmosfera skażona,
• ewakuacja poszkodowanego z  wysokości za pomocą

drabiny, noszy, technik linowych,
• zaopatrzenie poszkodowanego znajdującego się

w  hipotermii oraz transport w  koszu ratowniczym
technikami wysokościowymi z  koryta rzeki na szczyt
kamieniołomu.

W  warsztatach brali udział strażacy z  woj. opolskiego,
śląskiego i  małopolskiego.

Organizatorzy składają podziękowania instruktorom
z  firmy Ratwys Janusz Rutka, Wysokościówka.org oraz
Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Wysokościowego
z  Krakowa za profesjonalne przeprowadzenie warsztatów
oraz uczestnikom za poświęcenie i  zaangażowanie.

Podziękowania należą się również młodzieży z  OSP

w  Sidzinie za zapewnienie zaplecza logistycznego
i  pozorację zdarzeń oraz właścicielom obiektów, na których
realizowane były warsztaty. (G.L.) Fot. OSP w  Sidzinie
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W  związku z  obchodzonym w  2018 roku jubileuszem
85-lecia istnienia jednostki OSP w  Bystrej Podhalańskiej,
powstała inicjatywa, by udokumentować historię
bystrzańskiej jednostki w  formie foto-albumu.

Od ubiegłego roku druhowie zbierali materiały
archiwalne z  wszelkich dostępnych źródeł, by w  scalić je
w  jednym wydaniu i  w  ten sposób ocalić wspomnienia oraz
pamięć o  ludziach, którzy zaangażowani byli w  tworzenie
tutejszej jednostki.

Miło nam poinformować, że na ten cel udało się
pozyskać dofinansowanie. W  dniu 24 października 2018 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w  Bystrej Podhalańskiej
podpisała umowę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa

Działania „Podbabiogórze” w  Suchej Beskidzkiej
o  powierzenie grantu „Wydanie publikacji upamiętniającej
85-lecie powstania OSP w  Bystrej Podhalańskiej” .
Całkowity koszt zadania to 14.000 zł, z  czego
dofinansowanie wyniesie 10.000 zł. Jest to już kolejny
projekt realizowany przez OSP Bystra Podhalańska
z  wykorzystaniem środków PROW na lata 2014 -2020 r.

Czekamy zatem na finalny efekt tych starań, licząc na
to, że już wkrótce publikacja zostanie rozdystrybuowana na
terenie naszej gminy.(A.N.)

17 listopada 2018 r. OSP w  Bystrej Podhalańskiej,
w  ramach manewrów dla jednostek OSP, przeprowadziła
na terenie naszej gminy symulację wypadku wymagającego
interwencji strażaków. Przebieg ćwiczeń polegał na
udzieleniu pomocy grupie turystów udających się
w  kierunku schroniska na Hali Krupowej. Zostali oni
zaskoczeni nagle zmieniającą się pogodą (porywistym
wiatrem). W  rejonie lasu bukowego przed Halą Malinową
oderwana gałąź spadła na dwoje turystów, raniąc ich
w  głowę. W  wyniku obrażeń dwoje uderzonych przez
gałąź turystów straciło przytomność. Do zdarzenia
zadysponowano jednostkę OSP w  Bystrej Podhalańskiej
oraz OSP w  Sidzinie z  pojazdami ATV. W  międzyczasie do
strażaków oczekujących na sprowadzenie
poszkodowanych turystów przybiegł pracownik
prowadzący zryw drewna nieopodal szlaku turystycznego,
z  prośbą o  pomoc. Na jednego z  pracowników
prowadzących zryw drewna w  wyniku podmuchu wiatru
spadło jedno z  podcinanych drzew. Przygniecionego
pilarza nie byli w  stanie uwolnić pozostali pracownicy.
Obecni na miejscu zdarzenia strażacy, z  uwagi na brak
odpowiedniego sprzętu, zgłosili SKKP potrzebę
zadysponowania dodatkowych sił i  środków. Do działań
zaalarmowane zostały zastępy z  OSP w  Bystrej
Podhalańskiej zastępem GBARt IVECO oraz OSP w  Osielcu
GCBARt. Dalszy scenariusz ćwiczeń przewidywał, że silne
podmuchy wiatru doprowadziły do rozniecenia ogniska
w  rejonie gdzie trwały prace zrywkowe. Pracownicy wraz
z  obecnymi strażakami podjęli natychmiastowe próby
ugaszenia rozprzestrzeniającego się ognia, jednak
podmuchy wiatru okazały się zbyt mocne, wobec czego
strażacy starali się ochronić miejsce, gdzie znajdował się
poszkodowany pilarz. Dowódca zastępu GBARt OSP
w  Bystrej Podhalańskiej poinformował SKKP o  pożarze,

niewystraczających i  siłach i  środkach wobec czego została
podjęta decyzja o  zadysponowaniu dodatkowych sił OSP
w  Bystrej Podhalańskiej - GCBA Scania, OSP w  Sidzinie
GCBA Scania, GLM Lublin Sidzina, Osielec Dolny Bremach.
Nieprzytomni, poszkodowani turyści po przekazaniu ZRM,
zostali odwiezieni do szpitala, natomiast przygnieciony
pilarz wysiłkiem strażaków i  szczęśliwym zbiegiem
okoliczności „tylko” ze złamaniem uda również został
przetransportowany do szpitala. Pożar ok 0,5 hektara lasu
udało się opanować dzięki sprawnej i  szybkiej akcji.

Na szczęście to tylko ćwiczenia strażaków OSP z  gminy
Bystra-Sidzina i  Osielca, mające na celu sprawdzenie
w  warunkach zbliżonych do rzeczywistych, zdarzeń
mogących faktycznie mieć miejsce na terenie lasu.

Organizatorzy ćwiczeń – OSP w  Bystrej Podhalańskiej -
składają podziękowania za pomoc w  ich organizacji
Wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy Bystra-Sidzina,
pracownikom Leśnictwa Bystrzak oraz wszystkim
biorącym udział. (M.D.) Fot. OSP w  Bystrej Podhalańskiej
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17 listopada w  sali remizy OSP Lachowice odbył się VIII
Powiatowy Konkurs kulinarny o  „ Złotą warzechę”. Jego
organizatorem jak co roku był Gminny Ośrodek Kultury
w  Stryszawie. W  konkursie wzięło udział 16 grup
prezentujących dania przygotowane z  baraniny czy
jagnięciny, to właśnie tego typu mięso było motywem
przewodnim tegorocznych zmagań konkursowych.

Naszą gminę podczas konkursu reprezentowały Panie
z  Koła Gospodyń Wiejskich z  Bystrej Podhalańskiej, które
przygotowały wiele smacznych i  pięknie udekorowanych
potraw, a  jako dania konkursowe zgłosiły, w  kategoriach
potraw tradycyjnych i  nowoczesnych inspirowanych
tradycyjnymi produktami: rosół jagnięcy z  kołdunami,
pieczeń baranią i  „ tarniówkę” – nalewkę, gdyż takowe też

były oceniane w  osobnej kategorii. (GOKPTiS, J.Cz.)

W  październiku i  w  listopadzie w  gościnnych progach
kuchni Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w  Bystrej
Podhalańskiej pachniało i  smakowało! A  wszystko to za
przyczyną uczestników warsztatów kulinarnych.

Zajęcia mały na celu propagowanie wiedzy kulinarnej,
inspirowanej produktami regionalnymi oraz doskonalenie
umiejętności kucharskich. Pozwalają także na integrację
pokoleniową – wspólne gotowanie zbliża młodszych
i  starszych.

Kuchenne spotkania realizowane były przez Gminny
Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i  Sportu Bystra-
Sidzina w  Sidzinie przy współpracy z  Kołem Gospodyń
Wiejskich w  Bystrej Podhalańskiej, w  ramach Programu
„Działaj Lokalnie” edycja 2018. Program „Działaj Lokalnie”
finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację
Wolności realizowany jest przez Akademię Rozwoju
Filantropii w  Polsce i  Ośrodek Działaj Lokalnie działający
przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia
w  Stryszawie.

Czym możemy pochwalić się do tej pory? M.in.
wyjątkową zupą-krem z  zielonego ogórka, roladkami

z  białą kiełbasą czy portugalską przystawką na razowej
grzance. Były też tradycyjne placki na blasze, mięsny budyń
i  wiele, wiele innych przysmaków.

Zajęcia cieszyły się dużą popularnością, stąd już wiemy,
że na pewno nie jest to ostatnia edycja takich spotkań
organizowanych na terenie naszej gminy! (tekst
i  fot.GOKPTiS)

W  przeddzień wspaniałej 100-tnej rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości dokładnie stu mieszkańców
naszej Gminy wzięło udział w  wydarzeniu kulturalnym,
jakim był wyjazd do Centrum Kongresowego ICE Kraków
na spektakl kabaretowy.

Kraków był punktem na trasie objazdowej kabaretu
„NEONÓWKA”, w  ramach której artyści prezentowali
zestaw skeczów nazwanych dosyć intrygująco „Kazik sam
w  domu”. Skecze w  pełen luzu, satyryczny sposób

przedstawiały różne sytuacje, które częstokroć mają miejsce
w  życiu statystycznego Polaka… Począwszy od zebrania
spółdzielni mieszkaniowej, skończywszy na rodzinnej
wigilii. Podobnie jak każda bajka ma w  sobie jakiś morał,
także i  podczas spotkania z  kabareciarzami były chwile na
refleksje, których istotą było poszanowanie drugiego
człowieka, a  także wspólnota rodzin i  narodu, które
powinny być jednością, ponad wszelkie podziały
polityczne.
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Wójt Gminy Bystra – Sidzina zwraca się do właścicieli
nieruchomości sąsiadujących z  drogami gminnymi
i  powiatowymi z  prośbą o  usunięcie z  drzew konarów
i  gałęzi wyrastających nad pas drogowy.

Zwisające gałęzie zagrażają bezpieczeństwu ruchu
drogowego i  pieszych, utrudniają widoczność oraz mogą
powodować uszkodzenia przemieszczających się
pojazdów, szczególnie podczas silniejszych wiatrów
opadów śniegu. Utrudniony, bądź nawet niemożliwy,
może być również dojazd bojowych samochodów
strażackich, szczególnie na wąskich drogach osiedlowych.
Natomiast krzewy i  drzewa rosnące w  rowach
przydrożnych utrudniają swobodny przepływ wód

opadowych i  roztopowych.
W  związku z  powyższym prosi się mieszkańców

o  dokonanie prac pielęgnacyjnych w  przydrożnym
drzewostanie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie
z  obowiązującymi przepisami (ustawa z  dnia 16 kwietnia
2004 r. o  ochronie przyrody  t. j . Dz. U. z  2018 r. poz. 1614)
z  terenów prywatnych osób fizycznych, nie prowadzących
działalności gospodarczej można usuwać drzewa
o  obwodzie pnia do 50  cm, mierzonej na wysokości 5  cm,
natomiast usuwanie drzew grubszych winno być zgłoszone
w  Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina. (Z.C.)

Warsztat i  niekwestionowany talent zarówno członków
grupy „NEONÓWKA”, jak i  zespołu muzycznego
„Żarówki”, który towarzyszy kabareciarzom w  trasie,
zachwycał. Śmieszył do łez, momentami też szokował.
W  każdym razie występ budził wiele, wiele emocji.

Dawka dobrego humoru w  połączeniu z  doborowym
towarzystwem i  niezwykłością miejsca (w  którym wielu
z  uczestników miało okazję być po raz pierwszy), sprawiły
że uczestnicy z  niecierpliwością wyczekują kolejnego
„Listopadowego Wieczoru Kabaretowego”
organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Promocji
Turystyki i  Sportu Bystra-Sidzina w  Sidzinie.

Przypomnijmy, że w  ubiegłym roku gościliśmy u  siebie
znanych nam wszystkim z  serialowej ławeczki aktorów -
kabaret „KaŁaMaSz”, który rozbawił publiczność do łez

i  pozostawił ciepłe wspomnienia. Spotkania z  kabaretami
cieszą się dużym zainteresowaniem, stąd z  pewnością na
stałe wpiszą się w  kulturalny kalendarz naszej Gminy. (tekst
i  fot. GOKPTiS, T.B.)

Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i  Sportu Bystra – Sidzina w  Sidzinie zaprasza dzieci
oraz młodzież do udziału w  kolejnej edycji konkursu „Opowieść Wigilijna”.

Tegorocznym tematem prac jest hasło
„SKARB MĘDRCÓW ZE WSCHODU”

Zadaniem każdego uczestnika konkursu jest napisanie historii-opowiadania wigilijnego, związanego z  hasłem
konkursowym.

Zasady udziału w  konkursie:
1. W  konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i  gimnazjum.
2. Każdy uczestnik tworzy jedną pracę w  formie opowiadania lub gawędy.
3. Pracę należy opisać, zawierając takie informacje jak: imię i  nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa.
3. Prace należy składać do 31.12.2018 r. (poniedziałek)
- w  siedzibie GOKPTiS (remiza OSP) lub w  Bibliotekach Publicznych w  Sidzinie i  w  Bystrej Podhalańskiej,
- pocztą na adres: GOKPTiS Bystra-Sidzina 34-236 Sidzina 998
- e-mail: goksidzina@op.pl
4. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w  styczniu 2019 r. na stronie www Organizatora oraz na profilu portalu

facebook.pl – Kulturalnie Bystra-Sidzina.

Regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać w  Gminnym Ośrodku Kultury Promocji Turystyki
i  Sportu Bystra-Sidzina w  Sidzinie tel. 18 26 99 001, e-mail: goksidzina@op.pl
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W  roku obchodów jubileuszu stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości Przedszkole Publiczne w  Sidzinie,
które dba o  rozwój uczuć patriotycznych dzieci do swojej
ojczyzny, aktywnie włączyło się do celebrowania tak
ważnego wydarzenia dla Polski. 8 listopada 2018 r. odbył
się DZIEŃ PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH, podczas którego
każda z  grup przedszkolnych zaprezentowała pieśń
patriotyczną. Na zakończenie przedszkolaki zebrały się na
tarasie przedszkolnym, gdzie wypuściły w  powietrze białe
i  czerwone balony. W  taki symboliczny sposób
zademonstrowano radość płynącą z  faktu setnej rocznicy
odzyskania niepodległości. (I.C) Fot. Przedszkole Publiczne

w  Sidzinie

5 października w  Spytkowicach odbył się XVI Przegląd
recytatorski im. Katarzyny Kracik. Celem konkursu było
uczczenie pamięci poetki, gawędziarki - Katarzyny Kracik,
popularyzacja kultury i  tradycji naszego regionu, a  także
zainteresowanie pięknem gwary góralskiej. W  przeglądzie
wzięło udział 4 dzieci z  Przedszkola Publicznego
w  Sidzinie. W  kategorii wiersz, III miejsce zdobyła Daria
Kolaniak z  grupy „Smerfy”, która wyrecytowała wiersz
„Sidzińskie borówcorki" autorstwa Haliny Jaromin.
W  kategorii gadka, III miejsce zdobył Karol Kostka z  grupy
„Smerfy” za przedstawienie gadki „Jak Józek sed
z  łodpustu”, której autorką jest również Halina Jaromin.
Wyróżnienie zdobyła w  tej kategorii Ania Talapka z  grupy
„Rybki” za gadkę „Ślimok w  biegu” autorstwa Rozalii
Stramek. (M.M) Fot. Przedszkole Publiczne w  Sidzinie

Gmina Bystra-Sidzina otrzymała dotację w  wysokości 24.940,00 zł na remont
pomieszczenia zaplecza kuchennego znajdującego się w  remizie OSP w  Sidzinie.
Dofinansowanie uzyskano w  ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2018”, który
organizowany był przez Województwo Małopolskiego. Dotacje w  ramach konkursu są
przyznawane na wsparcie finansowe prac budowlano - remontowych w  remizach
strażackich z  terenu województwa małopolskiego.

Dodatkowo Gmina Bystra-Sidzina dofinansowała powyższe przedsięwzięcie
z  własnego budżetu w  wysokości 35.075,80 zł.

W  ramach inwestycji wykonano:
- roboty rozbiórkowe i  przygotowawcze,
- posadzki,
- roboty okładzinowe i  tynki wewnętrzne,
- stolarkę okienną i  drzwiową,
- instalację wodno-kanalizacyjną,
- instalację elektryczną.(K.D.) Fot. OSP w  Sidzinie
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„Jak Józek sed z łodpustu"
(Halina Jaromin)

Józek od Maliny posed na lodpust do Sidziny, a  kiej sie
pomodlił na kramak coś kupił, wracoł do chałupy zeby
przed ćmom wrócić. Sed miedzami, brzyskami zeby króci
było, ło karcme zachocył, w  drugo strone zbocył. Troche mu
sie pokrynciło do Kubacki go przywiedło. Legnoł na
chwilecke bo był troche chory. Syn go zmorzył, a  tu coś go
strasy. Na ławce siedziały jakiesik panicki, anielice cy
diablice- cy to jakie zjawy, śmioły się łokropnie kiwały
ryncami, jak boginki wodne w  rzyce wyglądały. Józek
przetar łocy i  uciyk w  mocydła, a  one wskocyły do wody
jak strasydła. Zdysany wpod do Staska od Biedrawy był
taki wystrasony i  jak ściana bioły. Syćko mu łopedzioł jak
go to strasyło i  co mu się nad rzykom dzisiaj przydarzyło.
Stasek porwoł dronga i  ku rzyce leci. Józek stanął podumoł
i  godo Staskowi a  dyć mi się to chyba dzisiaj syćko śniło.
A  Stasek na to Józek, Józek jo myśloł, ze ci sie co z  rozumem
porobiło. Cu na kramak kupił to syćko potracił ale go tyn
łodpust wycie ubogacił. Kie dosed do chałpy klynknoł
przed kaplickom, o  Boże kochany ty Józkowi przeboc.

„Ślimok w biegu”
(Rozalia Stramek)

Łopowiym wom zdarzynie, jak to jo śliomoka łoswoił.
Codziyń warci umioł chodzić! Rozumioł mnie i  nawet
naucył się troche godać. Kiedysik wyloz ku mnie na łózko
i  tak mi godo: „ Pokoze ci jak wartko wyjde na wiyrsołek
goja!” . Jo zaroz wstoł, wartko ślimokowi doł jeś i  myśle:
Trza go puścić niek idzie na tego goja. Pośli my ku
smrekowi, wyjonek ślimoka z  kiesyni i  mu godom: No
pokoz mi jak to umiys wartko chodzić! Ślimok złapał sie
goja i  lezie. Mijo jedyn miesiąc i  drugi. Patrze, jesce mało
used. Mijo rok, ślimok dochodzi do wiyrsołka. A  tu! Naroz
zawioł wiater, ślimok spod! Lezy, patrzy na mnie i  godo:
„Wychodziłek na goja rok i  powiym ci – niek to diabli
wezno tako wartko robote!”

„SIDZIŃSKIE BORÓWCORKI”
(Halina Jaromin)
1.Łopowiem wom dzisioj
jako downi było,
kiedy na borówki jesce się chodziło.
2.Wiecorym gosposie
wiadra sykowały
juzyne stroiły
w  tobołki wkladały
3. Kiedy ranne zorze
syjscy odśpiwali
pociorek zmówili
co świt wyrusali
4. Oj sło sie daleko
pod hole Krupowo
grzbietym, urwiskami
aż po malinowo
5. Nojprzód do gornuska
z  łokopkom zbiyrano,
a  potym z  gornuska
do wiader sypano
6. Kiedy na kościele
południe wybiło
juzyne się jadło
z  dzbonecka sie piło
7. Ale gorzy było
nazod iś z  wiadrami
łobolałe rynce
borówcorki miały.

„Moja Sidzina”
(Rozalia Stramek)

Piyknoś Ty Sidzino,
piykno ponad wszystko
Piykne Twe potoki
i  kazde urwisko
I  lasy i  goje
i  piykne mos ziymie
Kce jo dzisiok łopowiedzieć
Twoje pochodzynie
Bo kie Król Łokietek
w  Sidzinie polowoł
tak ześ mu sie uwidziała,
ze Cie synowi darowoł
Choć w  Sidzinie nic nie było
Ino sit i  bagna
To jus wtedy byłaś piykno
jak Boryny Jagna
Zaby w  bagnak rechotały
wiecorym i  rano
ze Sidzina jes przez Króla
Łokropnie lubiano.
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Przedszkole Publiczne
w  Bystrej Podhalańskiej
przystąpiło z  wielkim
zapałem do realizacji
Międzynarodowego
Projektu „Piękna Nasza
Polska Cała”, którego
celem jest zrealizowanie
ciekawych zadań
mających na celu

kształtowanie tożsamości narodowej wśród najmłodszych.
Na przedszkolnym korytarzu można już podziwiać kącik
regionalny i  patriotyczny. Wszystkie grupy przedszkolne
napisały kartkę do bohatera. Najstarsze przedszkolaki
mają już za sobą wycieczkę szlakiem historii oraz zajęcie
kulinarne w  Skansenie w  Sidzinie. W  październiku odbyły

się też zawody sportowe pt.„ Biało-czerwoni”.
A  w  ogrodzie przedszkolnym dumnie stoi „Dąb pamięci”
posadzony przez grupy 5-latków jako symbol życia
i  wolności z  okazji 100-lecia Niepodległej Polski. Dzieci
i  rodzice wzięli udział w  konkursie plastycznym
i  fotograficznym „ Piękna Nasza Polska cała”.

Najważniejszym jednak wydarzeniem,
podsumowującym cały projekt, był występ artystyczny
najstarszych przedszkolaków, upamiętniający 100 rocznicę
odzyskania Niepodległości. Gościem honorowym był wójt
gminy Bystra –Sidzina. O  godzinie 11.11, łącząc się z  całą
Polską, wszystkie przedszkolaki odśpiewały Hymn Polski,
bijąc tym samym rekord w  śpiewaniu Hymnu.

Kończąc piękne obchody dzieci dumnie, z  piosenkami
patriotycznymi na ustach przemaszerowały ścieżkami
wioski w  hołdzie Ojczyźnie.(A.K.) Fot. Przedszkole Publiczne

w  Bystrej Podhalańskiej

W  październiku sześciolatki wraz z  wychowawcami
odwiedziły Szkołę Podstawową w  Bystrej Podhalańskiej.
Celem tej wizyty był udział w  specjalnie przygotowanej dla
przedszkolaków lekcji historii, związanej ze 100-letnią
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Autorka
tej lekcji, pani mgr  Monika Kowalczyk-Drobna, pięknie
opowiedziała dzieciom o  najważniejszych wydarzeniach
historycznych. Dzieci wykazały się również umiejętnością
układania puzzli z  godłem narodowym, a  także kolorowały
symbole narodowe. Lekcja zakończyła się odśpiewaniem
hymnu Polski. (M.W) Fot. Przedszkole Publiczne w  Bystrej

Podhalańskiej
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Dzięki staraniom Gminnego Ośrodka Kultury
i  skansenu - Muzeum Kultury Ludowej w  Sidzinie,
uratowanych zostało kilka dokumentów dotyczących osób,
które brały udział w  I  wojnie światowej 1914- 1918,
walkach polsko- ukraińskich 1918-1919 i  z  bolszewikami
1919-1920. Sporządzona została lista tych co zginęli
podczas działań wojennych I  wojny światowej. Znamy
nazwiska 15 ofiar z  Bystrej i  20 z  Sidziny. Nikt nie zdążył
policzyć tych, co wskutek odniesionych ran stali się
inwalidami, przysparzając biedy ubogim rodzinom. Dla
nich wojna się skończyła. Dla wielu jednak radość
z  odzyskanej niepodległości trwała krótko. Wśród takich
byli pochodzący z  Bystrej, żołnierze 4 c. k. pułku kawalerii
w  Wadowicach.

Aleksander Drobny ur. 2 listopada 1890 roku, (syn
Józefa i  Katarzyny Peliwo, mąż Wiktorii Wirtel), na wojnie
spędził 7 lat, zmarł w  mając 47 lat.

Jan Traczyk ur. 18 marca 1898 roku (syn Stanisława
i  Ludwiki z  d. Główka, mąż Ludwiki Stachura), na wojnie
spędził 6 lat, zmarł 28 listopada 1963 roku.

Jan Zembol ur 16 maja 1899 roku (syn Wojciecha
i  Wiktorii z  d. Szewczyk) na wojnie spędził 4 lata.

O  tym, że wojna się skończyła dowiedzieli się będąc

w  okopach koło Ołomuńca. Rozpętana na wiosnę 1919
roku agresja Ukrainców i  bolszewików, zmusiła do obrony
ledwo co odzyskanej niepodległości. Po zmianie
mundurów stali się żołnierzami 20 Pułku Piechoty Ziemi
Krakowskiej i  wyruszyli w  bój. Stoczyli krwawe boje pod
Komarowem, pod Lwowem i  nad rzeką Zbrucz. Bitwa nad
Zbruczem w  1919 roku przeszła do historii jako „chrzest
bojowy” 20 Pułku Piechoty. Bitwę tą tak wspominali nasi
rodacy „woda rzeki Stryj i  Zbrucza płynęła od krwi
czerwona. Ranni z  pola bitwy czołgali się doń
z  porozrywanymi brzuchami, rękami, nogami- ratując się,
ginęli w  nurtach”

Po odniesionym w  1920 roku zwycięstwie nad
bolszewikami, nasi bohaterowie, powrócili szczęśliwie do
domów. Pamiątką były dla nich traumatyczne przeżycia,
a  dla Jana Zembola niesprawna ręka i  tytuł inwalidy
wojennego. W  bitwie pod Mołodecznym (na
Wileńszczyźnie) został ciężko ranny. Szrapnel roztrzaskał
mu kości prawej ręki od dłoni do łokcia. Po podgojeniu
rany w  szpitalu, zmuszony został do powrotu do Batalionu
Wartowniczego we Lwowie, bowiem brak było wojska

Ciesząc się wolnością, pamiętajmy o  nich wszystkich.
Tadeusz Uczniak

„Dary jesieni” - konkurs plastyczny
W  konkursie organizowanym przez bibliotekę udział

wzięły dzieci z  Przedszkola Publicznego. Komisja oceniając
prace, miała trudny wybór, przyznała 5 pierwszych miejsc,
6 drugich i  3 trzecie. Każde dziecko otrzymało nagrodę
książkową.

Wystawę kolorowych prac małych artystów można
podziwiać w  Bibliotece Publicznej w  Bystrej Podhalańskiej.

„Poezja w  barwach jesieni”- konkurs
recytatorski

Konkurs odbył się w  Bibliotece Szkolnej w  Szkole
Podstawowej im. św. Jana Kantego. Uczniowie
zaprezentowali wiersze o  jesieni. Komisja przyznała 2
pierwsze miejsca oraz 8 wyróżnień. Biblioteka Publiczna
i  Szkolna ufundowały nagrody w  postaci książek.
(G.S. M.R.) Fot. Filia Biblioteki Publicznej w  Bystrej

Podhalańskiej



Wydawca:
Gmina Bystra-Sidzina
34-235 Bystra Podhalańska 373
Redagują: pracownicy Urzędu Gminy Bystra-Sidzina i jednostek organizacyjnych
Red. Nacz: Barbara Dudek,
Zast. Red. Nacz.: Anna Nieużytek.
promocja@bystra-sidzina.pl




