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W numerze m.in.:
Relacja z XX sesji
gminy BystraSidzina

Rady

XX sesja Rady Gminy odbyła się
z udziałem przedstawicieli szpitala
w Suchej Beskidzkiej, którzy
przedstawili informację na temat
zrealizowanych oraz planowanych
inwestycjach w suskim szpitalu.
Więcej na str. 2

Nowe
aplikacje
użytkowników
gminnej

W dniu 17 października 2016
roku odszedł na wieczną służbę
pan Stanisław Czernik –
z urodzenia góral z Podhala,
lecz całym sercem i duszą
sidzinianin.
Ostatnie pożegnanie zmarłego
miało miejsce 19 października
br. w Poroninie.
Więcej na str. 4

dla
strony

Od listopada na stronie
internetowej gminy można zapoznać się z elektorniczną ewidencją
cmentarza
komunalnego
w Bystrej Podhalańskiej jak
również sprawdzić działkę, czy
numer domu za pośrednictwem
Portalu Mapowego Gminy
Bystra-Sidzina.
Szczegóły na str 6

Instytucje kultury zapraszają
na zajęcia

Instytucje kultury z terenu
naszej gminy zapraszają chętne
dzieci do udziału w zajęciach
przygotowanych dla nich na okres
jesienny.
Skansen w Sidzinie zaprasza na
koncert pieśni patriotycznej.
Szczegóły na str. 12

Święty Marcin patronował w tym roku artystom-uczestnikom XV
Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego pt. „Patroni naszych kościołów”.
Z tego też względu wystawa pokonkursowa prac została zorganizowana
w Kościele Parafialnym pod wezwaniem. Św. Marcina w Bystrej
Podhalańskiej. Otwarcie wystawy miało miejsce 22 października br. a rzeźby
można oglądać do 11 listopada br.
Szczegóły na str. 7

W wymienionym okresie wydano zarządzenia
w sprawach:
1) Uchylenia zarządzenia Nr 0050.154.2012 Wójta
Gminy Bystra-Sidzina z 27 grudnia 2012 r. w sprawie
prowadzenia dziennych raportów pracy pracowników
obsługi urzędu Gminy Bystra-Sidzina.
2) Zasad przygotowania, przeprowadzenia i udziału
w powiatowym ćwiczeniu obronnym.
3) Upoważnienia pracownika do przekształcenia
wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej (CEIDG) na formę dokumentu
elektronicznego i podpisywania ich podpisem
elektronicznym (dwa zarządzenia).
4) Upoważnienia pracownika Urzędu Gminy BystraSidzina do prowadzenia i opisywania dokumentacji
związanej z realizacją projektu LIFE w ramach zawartej
umowy.
5)
Przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych
składników majątkowych obrony cywilnej na terenie
Gminy Bystra-Sidzina. (M.G.)

XX sesja Rady Gminy Bystra-Sidzina odbyła się w 20
października 2016 r. Sesję rozpoczęto od uczczenia minutą
ciszy pamięci śp. Stanisława Czernika.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, którzy
przedstawili informację na temat zrealizowanych oraz
planowanych inwestycjach w suskim szpitalu. Zostały
przedstawione wybrane inwestycje zrealizowane przez
szpital w latach 2009-2016 oraz planowane do realizacji
inwestycje na kolejne lata wraz z perspektywą pozyskania
środków. Przedstawiciele ZOZ w Suchej Beskidzkiej
zwrócili się również z wnioskiem do gmny o wsparcie
finansowe planowanych działań. Padła propozycja, aby
była to kwota 2 zł od mieszkańca rocznie, w latach 20172019. Na poziomie powiatu również zadeklarowano
wsparcie 2 zł od mieszkańca powiatu.
W trakcie dyskusji nad tą propozycją podkreślano, że
taka deklaracja ma sens, jeśli wszystkie gminy solidarnie
zadeklarują takie wsparcie. Dodatkowo gmina wspiera
działania remontowe i modernizacyjne szpitalika
w Jordanowie.
Ze strony gminy Bystra-Sidzina wstępna deklaracja
wsparcia została udzielona.

z przeznaczeniem na wykonanie zarurowania odcinka
rowu odwadniającego zlokalizowanego w ciągu drogi
powiatowej nr 1709K Sidzina – Sidzina Górna w Sidzinie,
etap I, w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Suskiego.

Radni skierowali również wniosek do dyrekcji szpitala
o zajęcie się sprawą reorganizacji przyjęć do poradni
specjalistycznych, celem zlikwidowania problemu
kilkugodzinowego oczekiwania w kolejce do specjalistów,
w szczególności w poradni ortopedycznej.
Zostało wyjaśnione, że od przyszłego roku jest
planowana reorganizacja w poradniach i wyegzekwowanie
rejestracji na godzinę.

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bystra-Sidzina na lata 2016-2021,
3) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Bystra – Sidzina,
Wymóg podjęcia uchwały wynikał z tego, że dotychczasowy regulamin przestał obowiązywać ze względu na
zmianę przepisów prawnych.
4) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji
celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie
działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym w Bielsku – Białej,
Pomoc finansowa dotyczy wsparcia izby wytrzeźwień
w Bielsku Białej, gdzie przyjmowane są osoby z terenu
naszej gminy.
5) przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego
mieszczącego się w budynku hali magazynowej w Sidzinie
wraz z placem położonym na działce nr ewid. 18469/1
w Sidzinie,
Rada wyraziła zgodę na przedłużenie umowy najmu na
okres roku.
6) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Rada Gminy wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości
w Bystrej Podhalańskiej z osobą prywatną.

Podczas obrad Rada Gminy przyjęła informację
o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016
r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu
wykonania
planów
finansowych
jednostek
organizacyjnych za I półrocze 2016 r.

7) przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego
mieszczącego się w budynku mienia komunalnego nr 721
w Sidzinie, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu
aptecznego,
Rada wyraziła zgodę na przedłużenie umowy najmu na
okres 3 lat.

Rozpatrzono projekty uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok,
Główne zmiany w budżecie dotyczą ujęcia w dochodach kwoty 100.000,00 zł z tytułu środków od Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sidzinie w ramach otrzymanej przez nią
dotacji od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
W wydatkach ujęto kwotę 10.000,00 zł

8) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu,
Postanowiono w 2016 r. udzielić pomocy rzeczowej dla
Powiatu Suskiego w formie wykonania zarurowania
odcinka rowu odwadniającego zlokalizowanego w ciągu
drogi powiatowej nr 1709K Sidzina – Sidzina Górna
(działka nr 18152/5) przy działkach nr 36/2, 37/2
położonych w miejscowości Sidzina, etap I – do kwoty
10.000,00 zł.
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9) rocznego programu współpracy Gminy BystraSidzina na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie nakłada na samorząd obowiązek
uchwalenia
rocznego
programu
współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
realizującymi zadania gminy w sferze publicznej.

na bardzo wysokim poziomie.
• Sugeruje się, aby zmniejszyć obciążenie rodziców
przedszkolaka w zakresie wydatków na materiały
plastyczne a wygospodarować częściowo środki na ten cel
z budżetu przedszkola.
• Komisja wskazała na wątpliwości zadeklarowania
przez rodziców godzin ponad podstawę programową
w ciągu tygodnia – komisja wnioskuje o wyjaśnienie braku
możliwości deklarowania wybranego dnia tygodnia lub
dni.

Radzie Gminy została przedstawiona informacja
o przeprowadzonych kontrolach przez Komisję Rewizyjną
w dniach: 15 września 2016 r. oraz 18 października 2016 r.
W dniu 15 września br. Komisja Rewizyjna dokonała
kontroli stanu egzekwowania warunków umowy
w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie
Gminy. W wyniku kontroli wypracowano następujące
wnioski:
- do każdego numeru domu powinna zostać złożona
deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
- W związku z niską ilością złożonych deklaracji od
osób
prowadzących
działalność
gospodarczą,
zasugerowano doprecyzowanie obowiązujących zapisów
regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
w zakresie zasad odbioru odpadów komunalnych od firm.
- Stwierdzono, że należy podjąć działania zmierzające
do zwiększenia ilości składanych deklaracji od osób
prowadzących działalność gospodarczą.

Zapoznano się również z informacją na temat
przeglądu gwarancyjnego dróg gminnych wykonanych
trzy lata temu. Są to drogi w większości o nawierzchni
tłuczniowej. Są również drogi o nawierzchni asfaltowej.
W wyznaczonym do przeglądu terminie uczestniczyło
dwóch przedstawicieli wykonawcy i inspektor, który
nadzorował te roboty.
Generalnie nie stwierdzono znaczących wad, które
wymagają zdecydowanych interwencji czy dużych
nakładów. Stwierdzono popękanie nawierzchni.
Sporządzono dokumentację fotograficzną i protokół. Na
podstawie tego wystosowano pismo do wykonawcy
o naprawę stwierdzonych usterek. Będzie to wykonane
najprawdopodobniej w okresie wiosennym. (B.D.)

Z kolei w dniu 18 października przeprowadzono
kontrolę w Przedszkolu Publicznym w Sidzinie. Komisja
Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli
wypracowała następujące wnioski:
•
W jednostce jest prowadzona prawidłowa
gospodarka finansowa. Stan placówki i jej wyposażenia jest

Podczas XX sesji została również przedstawiona
informacja w sprawie oświadczeń majątkowych
składanych przez radnych, wójta, sekretarza, skarbnika,
osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta,
dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.

26 października br. na strzelnicy kulowej ZP LOK w Suchej Beskidzkiej odbyły się VIII Powiatowe Zawody Strzeleckie
Władz Samorządowych. W zawodach wzięły udział 4 drużyny z Gminy Bystra-Sidzina: dwie drużyny reprezentujące Urząd
Gminy, w tym jedna drużyna kobieca oraz dwie drużyny reprezentujące Radę Gminy.
Drużyny Rady Gminy zdobyły odpowiednio: pierwsze i trzecie miejsce w swojej kategorii. W kategorii urzędów gmin,
w klasyfikacji kobiecej, pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Gminy Bystra-Sidzina. Z kolei męska drużyna Urzędu Gminy,
zajęła drugie miejsce w kategorii urzędów gmin, ustępując jedynie drużynie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka.
Najlepszym strzelcem zawodów okazał się być również nasz reprezentant - Zbigniew Lipka.
Wszystkie zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz dyplomy. Gratulujemy. (Fot. S.Tempka)
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Stanisław Czernik zmarł 17 października 2016 r. w wieku 75 lat. Do Sidziny przybył
jako 22 latek. Nie sposób wyliczyć wszystkich działań i obszarów, w których pracował.
Na zawsze jednak pozostanie w naszej pamięci jako:
- Wielkiego serca społecznik, któremu zawsze przyświecała idea dobra lokalnej
społeczności. Od 1972 r. prowadził sidziński Zespół Regionalny „Koliba”. Gawędziarz
i śpiewak, obdarzony wspaniałym głosem oraz darem swobodnej i kwiecistej wymowy –
bez jego zaangażowania i zmysłu organizacyjnego nie mogła się odbyć żadna
uroczystość. Człowiek wielkiej pokory wobec życia i drugiego człowieka, wielkiego
wyczucia smaku i kultury osobistej, tryskający humorem i bawiący zawsze i wszędzie
swoimi dowcipami.
- Strażak, członek OSP Sidzina, mobilizujący druhów do różnego rodzaju działań,
tak ćwiczeń, zawodów, jak i do organizacji wydarzeń lokalnych. Jeden z głównych
koordynatorów obchodów jubileuszu 100-lecia OSP Sidzina.
- Wieloletni, bardzo aktywny i pomysłowy Przewodniczący Rady Rodziców przy
Zespole Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie.
- Czynnie uczestniczący w życiu sidzińskiej parafii współorganizator niemalże
wszystkich uroczystości kościelnych.
- Radny Rady Powiatu Suskiego. Dbający o dobro i rozwój naszych terenów, forsujący decyzje w sprawie dróg
powiatowych i inwestycji.
- Zawodowo weterynarz.
Odszedł Wielki Miłośnik Naszej Kultury. Opuścił Sidzinę jeden z ludzi czyniących przez całe swoje życie tyle dobra, że
można by nim obdzielić wiele istnień. Człowiek, które całe życie poświęcił służbie innym, pragnąc dobra i zmierzając zawsze
tylko w stronę dobra.
Żegnamy Pana Stanisława pełni smutku, ale też w przeświadczeniu, że za wszystko, co tu na ziemi dla nas wypracował
odbiera już zasłużoną nagrodę w niebie. Od nas dołączymy tylko skromne:
DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKO.
ZA TO ŻE BYŁEŚ, ŻE LOS SPLÓTŁ ŚCIEŻKI TWOJEGO ŻYCIA Z NASZĄ SIDZINĄ.
NA ZAWSZE POZOSTANIESZ W NASZEJ PAMIĘCI.
Chociaż chwilami, w ciszy skupienia,
Góralskie serce Jego krwawiło.
Miłością Jego były zwierzęta
Wdzięczność mu okazywały,
One, przeciwnie niż jak u ludzi,
Nigdy go nie obmawiały.
Swoje talenty w śpiewie i tańcu
Wszystkim tu przekazywał
W naszym zespole regionalnym
Co się „ Kolibą” nazywał.

Ostatnie pożegnanie
Stanisława Czernika
Był jak ten orzeł, co ponad turnie
W promieniach słońca wznosi się dumnie.
W Sidzińskiej ziemi się zakorzenił,
Działał społecznie, tu dobro czynił.

Niechaj Ci Stasiu po wieczne czasy
Wiatr halny pieśni te nuci,
Które Ci życie wciąż umilały
I Twą naturę ukształtowały.

W chwilach zwątpienia i beznadziei
Do stóp Sidzińskiej Pani się zgłaszał,
Ta sił do pracy mu dodawała,
Drogę właściwą mu wskazywała.

Żegnamy w smutku druha, kolegę
Z wdzięcznością cześć mu oddajmy.
Dzięki za wszystko co dla nas zrobił
Dzisiaj składajmy.

Humorem wszystkich zarażał w koło,
Z nim nudy nigdy nie było,
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Gmina Bystra-Sidzina w partnerstwie z firmą zewnętrzną złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie
10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne dla typu
projektu A, B i C, na dofinansowanie zajęć dodatkowych w Zespołach Szkół w Bystrej Podhalańskiej i Sidzinie
Celem projektu jest wzrost poziomu kształcenia realizowanego przez Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu gminy
Bystra-Sidzina, poprzez wdrożenie autorskich programów zajęć pozalekcyjnych i dostęp do platformy e-lerningowej dla
ponad 400 uczniów, podnoszenie kompetencji cyfrowych u około 300 uczniów, doskonalenie umiejętności zawodowych 67
nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych, które umożliwi realizację nauczania opartego na metodzie
eksperymentu.
Zadania przewidziane do realizacji w projekcie obejmują:
a) doposażenie pracowni przyrodniczych/biologicznych, chemicznych, geograficznych, fizycznych w pomoce
dydaktyczne (przyrządy i urządzenia do obserwacji, preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych, przyrządy do
pomiarów i wykonywania doświadczeń, modele do budowania cząsteczek, atlasy, mapy, publikacje albumowe, wagi, palniki,
wskaźniki, poziomice),
b) utworzenie międzyszkolnych pracowni matematycznych oraz wyposażenie ich w :
- sprzęt niezbędny do przeprowadzania zajęć, w tym narzędzia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych wraz
z odpowiednimi aplikacjami tematycznymi (tablice interaktywne, laptopy, projektory, ekrany),
- przyrządy do nauki o zbiorach i okręgach: puzzle i układanki (m.in. magnetyczne puzzle – ułamki, figury porównawcze,
figury transparentne),
- zestawy do liczenia, ważenia i klasyfikacji (m.in. kostki do nauki liczenia, liczmany, zestawy do nauki tabliczki
mnożenia),
- zestawy do budowy brył przestrzennych i szkieletów brył,
c) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (przenośne
komputery, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, wizualizery, systemy do zbierania i analizowania odpowiedzi),
d) realizację programów zajęć pozalekcyjnych na podstawie zakupionego autorskiego programu zajęć dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum. Zakup autorskich programów szkoleniowych pozwoli na wykorzystanie w projekcie
sprawdzonych rozwiązań edukacyjnych,
e) realizację szkoleń dla nauczycieli dotyczących korzystania z narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych,
oraz włączanie tych narzędzi do nauczania przedmiotowego.
Wartość złożonego projektu wynosi 1.365.624,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE wyniesie 95%, wkład gminy w wysokości 5% będzie ponoszony jako wkład niepieniężny,
poprzez udostepnienie sal lekcyjnych.
Planowany termin realizacji projektu po jego pozytywnej ocenie obejmować będzie rok szkolny 2017/2018. (B.C.)
W sobotę, 1 października 2016 r. na terenie KP PSP Sucha
Beskidzka odbyły się IV Zawody w ratownictwie technicznym
i medycznym strażaków PSP i OSP Powiatu Suskiego. Bystrzańska drużyna w składzie: dowódca - Marek Drobny,
kierowca - Marcin Błachut, ratownik - KPP Szymon Jaromin,
ratownicy - Grzegorz Skupień, Grzegorz Drobny i Marcin
Maciaszek zajęli pierwsze miejsce w kategorii OSP. Ponadto
nasz dowódca Marek Drobny zdobył nagrodę dla najlepszego
dowódcy zawodów. Dzięki zwycięstwu jednostka wzbogaciła
się o piłę motorową STIHL siekierę i łopatę Fiskars. Ponadto
zawodnicy otrzymali statuetki dyplomy i okolicznościowe
podkoszulki z zawodów. (OSP Bystra Podhalańska)
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Gmina Bystra-Sidzina przystąpiła do prac nad
Gminnym Programem Rewitalizacji (GPR), który
ma umożliwić przeprowadzenie skoncentrowanej
terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.
Podstawą prawną opracowania dokumentu jest
ustawa z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji.
Czym jest rewitalizacja? Rewitalizacja to
proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Prace nad GPR składają się z dwóch
głównych etapów. Pierwszy z nich polegał będzie na diagnozie sytuacji w gminie w 5 sferach: społecznej, gospodarczej,
przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Diagnoza pozwoli wskazać obszary gminy, w których
występuje największe nagromadzenie problemów. Kluczową rolę w diagnozie odgrywają problemy społeczne, czyli
problemy związane m.in. z bezrobociem, ubóstwem, niskim poziomem edukacji, czy też kapitału społecznego. Na kolejnym
etapie opracowany zostanie dokument, którego celem będzie zaplanowanie odpowiednich zadań, które przyczynią się do
wyprowadzenia wskazanego obszaru z tak zwanego stanu kryzysowego, co pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców
w szczególności wskazanego obszaru ale również całej gminy.
Dodatkowo uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwi ubieganie się o dofinansowanie dla projektów
realizowanych w ramach 11 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zarówno
Gminie Bystra-Sidzina, jak i innym potencjalnym beneficjentom np.: organizacjom pozarządowym czy przedsiębiorcom.
Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokument na każdym jego etapie.
Niezwykle ważny w procesie rewitalizacji jest udział wszystkich interesariuszy. W chwili obecnej prace nad diagnozą są
w swojej początkowej fazie, jednak już w listopadzie zaplanowane jest:
• skierowanie ankiety do mieszkańców gminy, która pomoże zdiagnozować problemy oraz oczekiwania względem
rewitalizacji,
• udostępnianie formularza zgłaszania inwestycji,
• organizacja warsztatów dla mieszkańców, na których zostanie przybliżona tematyka procesu rewitalizacji oraz na
których wspólnie z mieszkańcami zostanie podjęta dyskusja nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji.
Wszystkie informacje, w tym terminy spotkań, będą zamieszczane w zakładce "Gminny Program Rewitalizacji" na stronie
gminy www.bystra-sidzina.pl oraz na stronie BIP Gminy, pod adresem: http://bip.malopolska.pl/ugbystrasidzina
Jeżeli mają Państwo pytania zachęcamy do kontaktu z:
• firmą ATMOTERM S.A. (wykonawcą projektu) tel. 734 413 684, e mail: rewitalizacja@atmoterm.pl
• Urzędem Gminy Bystra-Sidzina tel 18 26 81 220 wew. 115, e mail: promocja@bystra-sidzina.pl.

Na stronie internetowej gminy: www.bystrasidzina.pl zostały uruchomione dwie przydatne aplikacje:
 elektroniczna baza danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym w Bystrej Podhalańskiej.

Serwis Grobonet 2.6 dostępny jest pod adresem
http://www.bystrasidzina.artlookgallery.com/grobonet/.

Można również korzystać z niego klikając na baner
dostępny na naszej stronie.
W portalu jest dostępna wyszukiwarka, poprzez którą
można znaleźć dany grób. Po wyszukaniu będzie dostępne zdjęcie grobu, infomacja o osobach w nim pochowanych,
lokalizacja grobu z podanym sektorem, numerem rzędu i numerem grobu oraz wycinek mapy cmentarza z zaznaczonym
sektorem w którym znajduje się grób.
W celu orientacji w poruszaniu się po terenie cmentarza jest dostępna interaktywana mapa, w której po zaznaczeniu
danego grobu są wyświetlane informacje na jego temat.
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 Portal Mapowy Gminy BystraSidzina dostępny jest pod adresem
http://www.portal.gison.pl/bystrasidzina/. Można również korzystać
z niego klikając na baner dostępny na naszej stronie.

W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne warstwy – Ortofotomapa,
działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa. Wyszukiwarka
pomoże znaleźć nam numer działki oraz wskaże numer adresowy budynku.
Dzięki udostępnionym w Portalu Mapowym informacjom z zakresu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium – mieszkańcy w prosty sposób mają możliwość
sprawdzenie, jakie jest przeznaczenie w planie dla wybranej działki.
Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal wyposażony jest
w wyszukiwarkę miejscowości, działek ewidencyjnych i adresów. Posiada funkcję identyfikacji obiektów, włączania
i wyłączania warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami,
obliczenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.

Nasza Gmina zajęła zaszczytne II miejsce w XXII
Sportowym Turnieju Miast i Gmin Małopolska 2016 w grupie 57,5 tys. mieszkańców, organizowanym w ramach VIII
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich przez
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Krajową Federację Sportu
dla Wszystkich, pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Małopolskiego pana Jacka Krupy.
Warto podkreślić, że turniej jest największym świętem
sportu masowego w województwie małopolskim, którego
celem jest podnoszenie sprawności psychofizycznej
mieszkańców i poprawa ich stanu zdrowia. W tym roku
w wydarzeniach Tygodnia Sportu wzięło udział 120 000

Małopolan.
Gala wojewódzkiego finału odbyła się 19 października 2016 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Na ręce przedstawicielki naszej
gminy Członkowie Wojewódzkiej Komisji złożyli wspaniały puchar oraz pamiątkowy dyplom. Uroczystość była niezwykle
podniosła, okraszona wspaniałymi występami sportowymi.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w maju i w czerwcu w organizację i przeprowadzanie wydarzeń sportowych w naszej gminie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziecie jeszcze bardziej aktywni! (T.C.)

Święty Marcin patronował w tym roku artystom - uczestnikom XV Ogólnopolskiego Konkursu Rzeźbiarskiego pt. „Patroni
naszych kościołów”. Z tego też względu wystawa pokonkursowa prac została zorganizowana w Kościele Parafialnym pod
wezwaniem Św. Marcina w Bystrej Podhalańskiej.
Wernisaż otwierający wystawę miał miejsce w sobotę 22
października 2016 r. w godzinach południowych. Wzięło w nim udział
wielu znamienitych gości i artystów, twórców ludowych oraz
wykonawców prac konkursowych, którym wręczono nagrody
i wyróżnienia.
Czołowe nagrody w konkursie otrzymali:
I miejsce Jerzy Rupa ( Świnna Poręba),
I miejsce Zdzisław Słonina ( Świątniki Górne),
II miejsce Jan Bojko ( Jaworzynka),
II miejsce Tadeusz Pawełek (Żywiec),
III miejsce Leszek Cieślik ( Żywiec),
III miejsce Józef Kubica ( Żywiec).
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia.
Głównym organizatorem konkursu był, jak co roku, Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie. Tym razem
współorganizatorami wydarzenia byli : Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina, Parafia p.w. Św.
Marcina w Bystrej Podhalańskiej oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
Patronat honorowy nad konkursem objął Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski.
Duchowych wrażeń dostarczył również chór parafialny VOX CORDIS z Bystrej Podhalańskiej, pracujący pod kierunkiem
Pani Moniki Smętek, który zapewnił oprawę muzyczną uroczystości. (GOKPTiS, fot. J.Motor)
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22 października 2016 roku, gdy wieczorna zorza pokryła Sidzinę zgasłym blaskiem słońca,
wybarwiając jesiennie wszystkie drzewa od złota do brązu i czerwieni, mieszkańcy Sidziny
i Bystrej Podhalańskiej po raz kolejny wspominali Jana Pawła II – Świętego naszych czasów.
W asyście pocztów sztandarowych instytucji i przybyłych z wiązankami kwiatów delegacji
organizacji działających na terenie gminy Bystra-Sidzina, odbyła się uroczysta Msza Święta,
podczas której wspominano i słuchano słów Świętego Jana Pawła II. Śpiewano pieśni i modlono
się o Jego wstawiennictwo.
Po zakończeniu Mszy Świętej, z modlitwąróżańcową na ustach, w blasku pochodni
niesionych przez strażaków wyruszyła
procesja pod pomnik poświęcony naszemu
Świętemu, gdzie złożono kwiaty, odśpiewano
„Apel jasnogórski” i ulubioną pieśń Papieża
traktującą o powołaniu - „Barkę”.
„…O Panie to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów…”
A rześkie wieczorne powietrze niosło naszą pieśń hen za lasy i prosto do
nieba, jako dar wdzięczności za życie i obecność wśród nas Wielkiego Polaka. (GOKPTiS, fot. ks. T. Palenik)
Jesień to pora górskich wędrówek. W tym roku uczniowie Zespołu Szkół
w Sidzinie brali udział w dwóch zlotach.
Dziewiątego września uczniowie klas pierwszych Gimnazjum wędrowali
szlakami XVII Rajdu Turystycznego Szlakiem Ks. Kardynała Karola Wojtyły.
Po Mszy św. w kościele parafialnym w Skawicy i wysłuchaniu koncertu
w wykonaniu rockowego zespołu
kleryków, uczniowie wyruszyli na
trasę, którą Karol Wojtyła
wędrował na 5 tygodni przed jego
wyborem na Papieża. Trasa wiodła
z Suchej Góry przez Halę Krupową na Przełęcz Krowiarki.
W dniach 23 i 24 września grupa uczniów wędrowała po Gorcach w ramach 63
Młodzieżowego Zlotu Turystycznego im. E. Cz. Trybowskich. Trasa wycieczki
prowadziła z Nowego Targu na Turbacz gdzie grupa przenocowała. Następnego
dnia przez Stare Wierchy i Maciejową turyści dotarli na metę przy szkole
w Rdzawce. Tutaj odbyło się zakończenie Zlotu. Organizatorzy przygotowali
bardzo ciekawe konkurencje np. rozbijanie namiotu i pakowanie plecaka na czas,
rzut na odległość butem turystycznym, konkurs piosenki turystycznej.
Obie wycieczki odbyły się przy sprzyjającej pogodzie i dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń. (B.K.)

dla uczniów Gimnazjum i mieszkańców wsi.

W ramach obchodów Jubileuszu 150-lecia Szkoły w Bystrej
Podhalańskiej w kolejnych miesiącach organizowane są różnego rodzaju
wydarzenia i pokazy. Pierwszym z takich wydarzeń był zorganizowany 28
września 2016r. dzień eksperymentów z zakresu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych, pod hasłem „EKSPERYMENTUJ Z NAMI
– POZNAJ, DOŚWIADCZ, ZROZUM!”. Wybrani uczniowie klas
gimnazjalnych przygotowali, pod opieką nauczycieli, pokazy różnych
ciekawych doświadczeń. Pokazy odbywały się na Hali Sportowej Zespołu
Szkół w Bystrej Podhalańskiej: najpierw w godzinach porannych dla
uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz po południu, o godz. 16.00,

Na początek widzowie mieli okazję obserwować przebieg doświadczeń przeprowadzanych przez naszych gimnazjalistów.
Podczas pokazów można było zobaczyć m.in. „Znikający atrament”, „Znikający styropian”, „Tornado kolorów w mleku”,
„Chemicznego kameleona”, „Uciekający pieprz” można było także dowiedzieć się jak uzyskać prąd z ziemniaków oraz jak
zmieścić jajko do butelki, której otwór jest mniejszy od średnicy jajka. Młodszym uczestnikom najbardziej podobał się
„Wybuchający wulkan”. Uczniowie mogli także pobawić się „nietłukącymi jajkami” oraz „cieczą nieniutonowską”.
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Po doświadczeniach pokazowych, uczestnicy mogli dalej eksperymentować już
samodzielnie, podchodząc do stanowisk z biologii, fizyki, geografii czy matematyki.
Dzień Eksperymentów dostarczył wszystkim niezwykłych wrażeń. Uczniowie
przekonali się, że nauka nie musi być nudna i trudna. Zrozumieli, że otaczający nas
świat przesiąknięty jest fizyką, biologią, chemią, geografią czy matematyką. (M.S.)

W dniu 19 października 2016 r. w gmachu Ministerstwa
Środowiska w Warszawie miała miejsce uroczysta gala
podsumowująca II edycję współfinansowanego przez NFOŚiGW,
całorocznego projektu Fundacji BOŚ „Postaw na Słońce”. Jego
celem było upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o zaletach
mikroinstalacji OZE, a w szczególności ogniw fotowoltaicznych.
W ramach projektu odbywały się dwa równoległe konkursy –
konkurs badawczy oraz konkurs filmowy.
Konkurs badawczy podzielony był na trzy etapy: etap I –
„Energia słońca dla szkoły”, etap II – „Energia słońca dla domu”,
etap III – „Zarabiaj na słońcu”. Rywalizacja pomiędzy zespołami
z całej Polski trwała od października do czerwca. Podczas
uroczystej gali zwycięskim zespołom zostały wręczone cenne
nagrody. Przyznano trzy Nagrody Główne - za uzyskanie
najwyższej punktacji łącznie z trzech etapów, a także po pięć
nagród za zdobycie najwyższych wyników w poszczególnych etapach.
Z wielką radością ogłaszamy fakt, że w tej edycji konkursu drużyna „Złotopolscy” z Zespołu Szkół im. św. J. Kantego
w Bystrej Podh. w składzie: Simone Wójcik, Piotr Wróbel, Michał Szklany, Szymon Kołodziejczyk, Przemysław Suwaj,
Dominika Skupień, Agnieszka Kaczmarczyk, Marzena Czarniak, Hubert Siepak i Jakub Peliwo została nagrodzona za
uzyskanie wysokich wyników w dwóch etapach: w etapie pierwszym – za zdobycie II miejsca oraz w etapie trzecim – za
zdobycie IV miejsca. Opiekunem drużyny była p. Monika Smętek.
Podczas gali rozdania nagród organizatorzy podkreślali, że są zadowoleni z bardzo wysokiego poziomu pracy
i zaangażowania uczestników, a rezultaty przerosły ich oczekiwania!
Wszystkim, którzy nas wspierali, pomagali i kibicowali jeszcze raz bardzo dziękujemy. (M.S.)

Dobiegł właśnie końca odbywający się w sidzińskim
skansenie projekt „Starsimłodszym, młodsistarszym.
Wymiana
doświadczeń
kulinarnych.”
Spotkania
organizowane i prowadzone były przez panie ze
Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki” – beneficjenta
programu „Działaj lokalnie” PolskoAmerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce przy współpracy
z Babiogórskim Stowarzyszeniem Zielona Linia.

W trakcie cyklu sześciu spotkań w kuchni plenerowej
stworzono wiele różnych potraw – tak tradycyjnych, jak
i współczesnych. Dla potrzeb warsztatów gotowały gospodynie
z wieloletnim stażem, nieco młodsze gosposie, ale też małe dzieci i młodzież.
Z najstarszych, prostych i jakże zdrowych potraw serwowane były: placki z blachy, czarne kluski, czy placki
ziemniaczane pieczone na blasze. Młodsi uczestnicy zapoznali się z tradycyjnymi metodami wyrabiania masła w maśniczce,
a większość z nich po raz pierwszy miało okazję spróbować maślanki prosto z maśniczki.
Oczywiście, były również potrawy bardziej współczesne, a wśród nich: pierogi, naleśniki, kluski leniwe i kopytka,
potrawy z cukinii, owoce w czekoladzie, a nawet tort ze szpinaku.
Wśród dań z grilla królowały ziemniaki pieczone w ognisku serwowane z masłem i serem.
Trzeba przyznać, że choć młodzi uczestnicy chętnie kosztowali tradycyjnych potraw, to zdecydowanie bardziej przypadły
im do gustu te nowoczesne.
Mamy nadzieję, że uczestnicy jeszcze długo będą wspominać miłą atmosferę oraz wspólnymi siłami przygotowane
przysmaki. A to, czego dowiedzieli się o naszych rodzimych tradycjach zapamiętają na zawsze i będą przekazywać innym.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za razem spędzony czas. Następnym razem spotykamy się na wycieczce,
stanowiącej podsumowanie dla naszych działań kulinarnych. (K.Cz.)
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Sukces małych gawędziarzy z Przedszkola Publicznego w Sidzinie: 7 października 2016 r. przedszkolaki startowały w XIV
Przeglądzie Recytatorskim im. Katarzyny Kracik w Spytkowicach.
W kategorii „0” i przedszkoli Lena Chorąży i Katarzyna Sułocha
zdobyły wspaniałe II miejsce za gawęde pt. „Skuborki u Moja”
autorstwa pani Haliny Jaromin. Z kolei Martynka Ceremon
i Karolinka Strach otrzymały wyróżnienie za udział
w przeglądzie.
„Skuborki u Moja” Halina Jaromin
Downi tu w Sidzinie Skuborki bywały i syćkie gosposie stado gęsi
miały.
I wesoło było zebyście wiedzieli kie skubanie pierza w zapusty robili.
Chrust albo kołoce przez dziyń się piykało żeby na skubarkach pocynstować śmiało.
A kiedy wiecorem zacęto skubanie to zaraz im przysło do głowy śpiewanie.
Kiedy syćkie piyrze piyknie oskubali to zaroz na stoły jedzynie dawali.
Zaroz po jedzeniu kłonce zamiatali grajki juz pod łoknym z muzyką cekali.
Wszyjscy się bawili i nikt się nie bijoł ale przez to wszystko Niźnicok się gniywoł.
Syćkie panny w koło się wytańcowały to ze Hela gęsi miała piyknie dziynkowały.
No i tyz Niźnicok przywyk już do tego ze skuborki u Moja odbywały się bez Niego.
Zaroz po skuborkach wsypy kupowali pierzyny zogówki syli napychali.
W syćkich tyz siennikach słomę przemieniali ale były casy Boze mój kochany". (A.K.T.)

Grupa nieformalna "Kreatywne" z Przedszkola Publicznego w Sidzinie
od września realizuje warsztaty dla dzieci 6-letnich i ich rodziców w ramach
projektu "Sztuka -Puka". Uczestnicy warsztatów mieli możliwość
malowania na drewnie, tworzenia kwiatów z bibuły, rzeźbienia i tkania.
W ramach projektu zrealizowana została również wycieczka do Rabki, do
Chaty Artystycznych Przygód. Dzieci brały tam udział w warsztatach
malowania na szkle oraz
aktywnie zwiedzały Muzeum
Zbójników i Górali. W
listopadzie planowane są
zajęcia z malowania na
płótnie, haftu oraz wycieczka do Beskidzkiego Centrum
Zabawki Drewnianej w Stryszawie.

We wtorkowy poranek 18 października br. zebraliśmy się
w Skansenie w Sidzinie, aby posłuchać opowieści pana
Tadeusza Uczniaka, który w niezwykle barwny i ciekawy
sposób przybliżył nam historie dotyczące wydarzeń drugiej
wojny światowej, które rozgrywały się na naszych terenach.
Pan Tadeusz snuł również opowieści dotyczące naszego
regionu, naszych przodków i sytuacji społeczno-politycznej
w jakiej przyszło im żyć. Opowiadania okraszone były
zwiedzaniem okolic Domu Wczasów Dziecięcych (dawnej
graniczna placówka niemiecka) oraz zwiedzaniem skansenu.
Zadbaliśmy, aby wiadomości te dotarły do możliwie
największej liczby młodych mieszkańców gminy, dlatego
zaprosiliśmy na tę okazję uczniów 4 klasy szkół podstawowych z Sidziny oraz Bystrej Podhalańskiej, łącznie ponad 100 osób!
Spotkanie z pewnością zaliczyć można do bardzo wartościowych.
Zapraszamy do współpracy także inne klasy i grupy. Chętnie pomożemy w zorganizowaniu lekcji przyrody, historii,
języka polskiego i wielu innych.
Skansen w Sidzinie
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Upływający czas zatarł już wiele ważnych zdarzeń
z naszej przeszłości. Niewiele
osób miało okazję poznać
ciekawe
i
tajemnicze
zdarzenia jakie miały miejsce
w szpitalu założonym
podczas II wojny światowej
na roli Traczowej w Bystrej,
przez owianego legendą
lekarza, charyzmatycznego
chirurga,
wieloletniego
dyrektora
szpitala
powiatowego w Gostyniu,
dr med. Stefana Walskiego.
Doktor Stefan Walski
urodził się 24 lipca 1909 r.
w Poznaniu. Po ukończeniu
szkoły średniej im. Marii
Magdaleny, podjął studia medyczne na wydziale
lekarskim poznańskiego uniwersytetu, które ukończył
w roku 1934 i podjął specjalizację z chirurgii. Staże
odbywał w klinice chirurgii kierowanej przez
prof. Nowakowskiego oraz w Berlinie. W 1936 r. objął
posadę w Szpitalu Sióstr Urszulanek w Gostyniu. Tu
dokonał przebudowy bloku operacyjnego według
nowoczesnych projektów przywiezionych z Berlina
i sprowadził aparat rentgenowski najnowszej generacji.
W 1937 r. uzyskał I stopień specjalizacji.
Po wybuchu wojny w 1939 r. został powołany jako
chirurg do polowego szpitala przy Wielkopolskiej
Brygadzie Kawalerii dowodzonej przez gen. Abrahama. Po
klęsce kampanii wrześniowej, dzięki ucieczce z transportu
na Wschód, uniknął losu polskich oficerów. Wrócił do
Gostynia, gdzie czekała żona Anna z dwójką dzieci. Na
polecenie okupanta, który już w 1939 roku rozpoczął akcję
przesiedlania Polaków z poznańskiego na teren Generalnej
Gubernii, dr Walski brał udział dwukrotnie
w eskortowaniu ludności z Gostynia i powiatu
gostyńskiego do klasztoru na Świętej Górze w Gostyniu,
skąd ludność ta była transportowana dalej do Rawy
Mazowieckiej i w okolice Tarnowa.
W grudniu 1939 r. władze niemieckie zażądały od dra
Walskiego podpisania volkslisty tłumacząc, że powinien to
uczynić, gdyż posiada rodzinę w Niemczech a jego ojciec
podczas I wojny światowej był żołnierzem w armii
pruskiej. Dr Walski zdecydowanie odrzucił ofertę
niemiecką twierdząc: „jestem urodzonym Polakiem,
oficerem wojsk polskich, powróciłem z frontu w czynnej
służbie w kampanii wrześniowej. Narodowości nie można
zmieniać jak rękawiczki.” Nie przyjęcie proponowanej
oferty spowodowało, że otrzymał nakaz opuszczenia
Gostynia samodzielnie lub czekania na kolejny zbiorowy
transport. Szpital natychmiast został przejęty przez lekarza
niemieckiego.
Dr Walski przewidując już wcześniej usunięcie ze
szpitala w Gostyniu, przygotował do wywiezienia sprzęt
operacyjny, bieliznę chirurgiczną itp. Sprzęt ten przewiózł
mu do Warszawy Buksztaler, lekarz wojsk niemieckich,
pochodzący z Neustadt (Austria), przeciwnik Hitlera.
Opuszczając Gostyń, wstąpił do Warszawy, skąd zabrał
instrumenty chirurgiczne, sprzęt medyczny, leki i inne
medykamenty.

Od 1 lutego do końca kwietnia 1940 roku przebywał
z rodziną w Zawoi, następnie od 1 maja 1940 roku
zakwaterował się w domu Władysława Guzika w Osielcu
(na Sołtystwie, w pobliżu szkoły). Wyjazd z Zawoi
spowodowany był zagrożeniem jakie związane było
z działalnością konspiracyjną szwagra doktora (brat żony
doktora), Karola Heisika, przesiedlonego z Poznania, który
prowadził w Zawoi zlewnię mleka i u którego był
zorganizowany punkt przerzutowy na linii Kraków –
Słowacja. Miejscowy konfident miał dokonać zdrady.
Rodzina Walskich i Heisików, zmieniając miejsce
zamieszkania, uniknęła wpadki. Konfident został
zlikwidowany w 1943 roku.
Po zamieszkaniu w Osielcu Doktor niemal „z biegu”
kontynuował pełną poświęcenia działalność lekarską
i podjął starania o otwarcie szpitala. Po zgodę od władz
okupacyjnych jeździł do Krakowa i uzyskał ją dzięki
zapewnieniu, że na terenie szpitala znajdzie się oddział
chorób zakaźnych, których Niemcy tak bardzo się
obawiali. Do chorób zakaźnych jakie wówczas
występowały w dużym nasileniu należały; czerwonka, dur
plamisty, którego epidemia wystąpiła na naszym terenie
z ogromnym nasileniem w 1942 i 1943 roku.
W Osielcu już w roku 1940 dr Stefan Walski i dr Roman
Herdak przeprowadzili dwukrotnie szczepienia ochronne
przeciw tyfusowi brzusznemu i czerwonce dzieci i osób
starszych do 60 roku życia. W styczniu 1941 roku również
wszystkie dzieci szkolne zostały przebadane. Z uwagi na
wystąpienie dużego nasilenie epidemii czerwonki władze
okupacyjne zarządziły od dnia 16 października 1942 roku.
do 17 listopada 1943 roku, zamknięcie szkół, kin
i kościołów. W styczniu 1943 roku przeprowadzono
szczepienia uczniów przeciw tyfusowi brzusznemu. Było
to niejako potwierdzenie potrzeby założenia szpitala na
tym terenie.
Dr Walski nawiązał kontakt z wójtem gminy Bystra,
Józefem Budą i sekretarzem Michałem Solskim, który był
na tym terenie organizatorem RGO (Rady Głównej
Opiekuńczej- rodzaj opieki społecznej). Na teren gminy
Bystra (złożonej z 6 wiosek- Bystra, Sidzina, Toporzysko,
Osielec, Wieprzec i Kojszówka) zostało przesiedlonych
przez okupanta około 1400 osób, ludzie ci byli zdani na
„łaskę" mieszkańców gminy. W samej Bystrej od 1941
roku zamieszkało 37 przesiedlonych rodzin.
Władze niemieckie wyraziły zgodę na zaadaptowanie
na szpital Ośrodka Wczasowego należącego do Liceum
Żeńskiego im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie, na roli
Traczowej w Bystrej. (Willę nabyło Liceum od Stanisława
Szewczyka)
Przy wsparciu gminy oraz miejscowej ludności, udało
się dr Walskiemu urządzić szpital na 60 łóżek. W czynie
społecznym wykonano wewnętrzne łazienki i ubikacje,
których nie było, doprowadzono wodę, chłopi zwozili
drewno i pomagali w dostosowaniu obiektu do potrzeb
lecznictwa. Państwo Walscy oddali dla szpitala własne
sienniki, koce i pościel. Dr Walski zaopatrzył gabinet
lekarski w sprzęt operacyjny, bieliznę, środki
opatrunkowe, lekarstwa itp. przywiezione ze szpitala
z Gostynia i z rodzinnych zapasów.
C.d.n.
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