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W numerze m.in.:
Kącik przedsiębiorcy

Na stronie internetowej Urzędu
Gminy
Bystra-Sidzina
udostępniony został link serwisu
www.mikroporady.pl. Jest to
miejsce, w którym Lokalny MikroPrzedsiębiorca może korzystać
bezpłatnie w nieograniczonym
czasie ze wszystkich umieszconych
tam dokumentów, instrukcji,
regulaminów, porad, e-porad
pomocnych przy prowadzeniu
mikro-firm.
Więcej na str. 5
Postaw na słońce

Na poczatku października
w Warszawie odbyła się uroczysta
gala trzeciej edycji konkursu
badawczego "Postaw na słońce".
Gimnazjaliści
z
Bystrej
Podhalańskiej znaleźli się w ścisłej
czołówce.

3 listopada br. w Jabłonce w Centrum Kultury Górnej Orawy odbyło się
spotkanie - forum samorządowców i mieszkańców gmin objętych planami
Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie utworzenia Parku
Krajobrazowego Pasma Policy. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego wraz z Marszałkiem Województwa.
Więcej na str. 2-3

Więcej na str. 7

XXIII
Sportowy
Turniej
Miast i Gmin Małopolski 2017

Po raz kolejny nasza Gmina
wzięła udział w sportowej
rywalizacji miast i gmin
małopolski. W kategoriii 5 - 7,5 tys.
mieszkańców, zdobyliśmy III
miejsce.
Więcej na str. 6

Zapraszamy mieszkańców do dołączenia do bezpłatnego systemu informacji
lokalnej, który działa już w kilkuset gminach i miastach, a teraz także u nas.
Za jego pomocą samorządy i różne podmioty przekazują na bieżąco informacje
o sprawach wpływających na komfort życia mieszkańców. System pozwala na
komunikację trzema kanałami: SMS-em, e-mailem lub przez aplikację Blisko.
Więcej na str. 3

W wymienionym okresie Wójt wydał 9 zarządzeń
dotyczących zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na
2017 rok oraz zmian w planie finansowym budżetu Gminy
Bystra-Sidzina na 2017 rok. Ponadto wydał zarządzenie
w sprawie uruchomienia
mobilnego systemu
powiadamiania i ostrzegania. Szersze informacje na temat
tego systemu znajdują się w odrębnym artykule.
Wójt
Gminy
podpisał
umowę
z wykonawcą
na rozbudowę
budynku
Zespołu Szkół
w
Sidzinie
o
halę
sportową wraz
z zapleczem
socjalnotechnicznym
oraz umowę
z Inspektorem Nadzoru na
pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad tą inwestycją. Na podstawie

Samorząd Województwa Małopolskiego przystąpił do
zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Małopolskiego. Sporządzony projekt planu
przewiduje utworzenie na terenie m.in. naszej gminy Parku
Krajobrazowego Pasma Policy. Od momentu pozyskania
informacji w tym zakresie Gmina Bystra-Sidzina podejmuje
wszelkie starania zmierzające do odstąpienia od
wprowadzenia na naszym terenie kolejnej formy ochrony
przyrody: w maju br. Rada Gminy Bystra-Sidzina podjęła
apel w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów
przeznaczenia obszaru Gminy Bystra-Sidzina na
utworzenie parku krajobrazowego. Swój sprzeciw
wystosował Wójt Gminy Bystra-Sidzina. Przekazano
również negatywne stanowisko Zarządu Lasów
Uprawnionych w tej sprawie.
Mimo sprzeciwu władz samorządowych gminy BystraSidzina, projekt planu, który został wyłożony do konsultacji
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podpisanej umowy wykonawca przejął plac budowy oraz
rozpoczął prace. W bieżącym roku przewiduje się
zakończenie I etapu, na który składa się wykonanie ław
fundamentowych.
Podpisana została umowa w sprawie przyznania dla
gminy dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zakup
interaktywnych tablic do szkół w ramach rządowego
programu „Aktywna tablica”.
Uruchomiona została procedura przetargowa
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych.
W wymienionym okresie Wójt wystosował negatywną
opinię do projektu Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Małopolskiego, w którym to
planie przewiduje się utworzenie m.in. na terenie naszej
gminy parku krajobrazowego. Podjął również współpracę
z sąsiednimi gminami, celem zorganizowania spotkania
w zakresie wyrażenia wspólnego sprzeciwu gmin wobec
utworzenia parków krajobrazowych na tym terenie.
Proponowane zmiany są niekorzystne dla mieszkańców ze
względu na ograniczenia budowlane jak i gospodarcze,
a obecnie funkcjonujące formy ochrony przyrody są
wystarczające dla jej ochrony i walorów krajobrazowych.
(B.D.)

publicznych we wrześniu br., w dalszym ciągu zakłada
utworzenie Parku Krajobrazowego Pasma Policy.
W związku z powyższym, w ramach prowadzonych przez
Urząd Marszałkowski konsultacji, kolejny raz złożono
pisma sprzeciwiające się utworzeniu parku
krajobrazowego: oficjalne stanowisko gminy oraz pismo
z podpisami mieszkańców. Ponadto władze gminy BystraSidzina wspólnie z gminami: Jordanów, Maków
Podhalański, Zawoja, Spytkowice, Raba Wyżna, Czarny
Dunajec i Jabłonka zorganizowały spotkanie - forum
samorządowców i mieszkańców gmin - w zakresie
wyrażenia wspólnego sprzeciwu wobec planów utworzenia
parków krajobrazowych na terenie wyżej wskazanych
gmin. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego wraz z Marszałkiem
Województwa. Gminy wspólnie postulują o dokonanie
zmian w projekcie planu Województwa Małopolskiego.
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Ustanowienie parku krajobrazowego wiązać się może
w przyszłości z pewnymi obostrzeniami związanymi
z planowaniem przestrzennym (m.in. dodatkowymi
wymaganiami w zakresie wydawania zezwoleń na
budowę), jak również w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej. Zakazy właściwe dla danego parku określa
sejmik województwa w uchwale ustanawiającej park
krajobrazowy. Z kolei likwidacja lub zmniejszenie obszaru
parku krajobrazowego następuje wyłącznie z powodu
bezpowrotnej
utraty
wartości
przyrodniczych,
historycznych i kulturowych oraz walorów
krajobrazowych.
Obecnie cały teren naszej gminy objęty jest
Południowomałopolskim
Obszarem
Chronionego
Krajobrazu. Dodatkowo na terenie naszej gminy znajdują
się dwa obszary chronione „Natura 2000”: Na Policy oraz
Pasmo Policy. Wierzchołkowe partie Policy objęte są
rezerwatem przyrody.
Zdaniem władz gminy Bystra-Sidzina obowiązujące na
tym terenie formy ochrony przyrody są wystarczającym
i skutecznym narzędziem zapewniającym ochronę

przyrody oraz krajobrazu i nie istnieją żadne przesłanki
uprawniające do twierdzenia przeciwnego. Władze gminy
podkreślają, że nie należy zapominać o wpływie takich
decyzji na mieszkańców, którzy powinni mieć możliwość
podejmowania aktywności rozwojowej, gospodarczej,
budowlanej na swoim terenie, a wprowadzenie kolejnej
formy ochrony przyrody może znacząco utrudnić
funkcjonowanie lokalnej społeczności.

Uprzejmie informujemy, iż od listopada 2017 roku
mieszkańcy Gminy Bystra-Sidzina mają możliwość
otrzymywania bezpłatnych komunikatów z Urzędu Gminy
na swój telefon lub na skrzynkę mailową. Wystarczy
pobrać bezpłatną aplikację na telefon, wysłać sms
aktywacyjny lub zarejestrowac swój adres e-mail poprzez
stronę internetową.
Dzięki aplikacji mieszkańcy naszej gminy w szybki
sposób mogą być informowani np. o: zagrożeniach
meteorologicznych
i
stanach
ostrzegawczych,
utrudnieniach w ruchu, objazdach, awariach prądu czy
sieci wodociągowej, bezpłatnych badaniach lekarskich,
a także ważnych wydarzeniach w gminie oraz o imprezach
kulturalnych i sportowych.
System jest darmowy (jedynie wysłanie aktywacyjnego
sms to stawka operatora sieci), anonimowy i w każdej
chwili można się z niego wyrejestrować.
Użytkownicy otrzymują informacje w postaci krótkich
sms'ów, bądź w przypadku smartfonów, jeśli pobiorą
aplikację BLISKO wiadomości przekazywane bedą jako
pełny tekst z ewentualnymi plikami graficznymi i pdf.
Prócz korzystania z aplikacji system umożliwia przesyłanie
również informacji smsami (np. na starsze telefony) oraz
przez pocztę elektroniczną. W tym wypadku potrzebna jest
rejestracja poprzez formularz on-line na stronie
www.sisms.pl.
W razie pytań lub problemów z zaistalowaniem
aplikacji zachęcamy do kontaktu z naszym pracownikiem
pod numerem telefonu (18) 268 12 20 wew. 129 lub

osobiście w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina pok. nr 3
w godz. 8:00-15:00.
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Nawet do 87% dopłaty do szkoleń, w tym kursu
prawa
jazdy
można
uzyskać
uczestnicząc
w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”,
który
realizuje
Wojewódzki
Urząd
Pracy
w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania
w formie bonów otrzymają pracujący Małopolanie,
którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz
z nim określą, jakich szkoleń potrzebują.

Aktualnie uczestnicy projektu mogą wziąć udział
w szkoleniach: komputerowych, językowych, zarządzania
projektami oraz kursach prawa jazdy kat. A i B oraz C,
C+E.
Kto może skorzystać z projektu?

Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery)
są przeznaczone dla osób pracujących, w tym rolników,
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którzy opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na
prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie
zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie
wyprodukowały. Osoby te powinny być związane
z Małopolską czy to przez miejsce zamieszkania,
zatrudnienia, czy nauki. W przypadku osób między 25.
a 50. rokiem życia dodatkowo ważne jest, aby nie miały one
wykształcenia powyżej ukończonego liceum lub technikum
(łącznie ze zdaną maturą).
Jak skorzystać ze szkoleń?

Pierwszym krokiem do otrzymania bonów
szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to
indywidualne spotkanie (lub cykl spotkań) z doradcą
zawodowym, podczas którego nie tylko podsumowuje się
dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia
zawodowe,
ale także określa się plan dalszego
rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę
potrzebnych szkoleń.
Na spotkanie z doradcą zawodowym
można umówić się w jednym z 3
Centrów Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej – w Krakowie,
Nowym Sączu lub Tarnowie. Doradcy
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie dyżurują również
w mobilnych punktach zlokalizowanych
na terenie poszczególnych powiatów
Małopolski, w tym na naszym terenie.
Osoby, które są zainteresowane
udziałem w projekcie mogą zgłaszać się
w Urzędzie Gminy Bystra-Sidzina,
celem ustalenia spotkania z doradcą
zawodowym. Najbliższy dyżur doradcy
jest zaplanowany na 21.11.2017 r.
Projekt ten jest przedsięwzięciem
wyróżniającym region Małopolski na tle
innych poprzez swój zasięg. Będzie
realizowany do połowy 2023 roku,
obejmie wsparciem w postaci bonów na
szkolenia ponad 25 tys. pracujących
Małopolan. Zarząd Województwa
Małopolskiego przeznaczył na ten cel
94 mln zł. Projekt Kierunek Kariera jest
finansowany z pieniędzy Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego.
www.pociagdokariery.pl
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12 października br. na strzelnicy kulowej Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju w Suchej Beskidzkiej odbyły się IX
Powiatowe Zawody Strzeleckie Władz Samorządowych. W zawodach wzięły udział dwie drużyny z Gminy Bystra-Sidzina:
reprezentanci Urządu Gminy oraz przedstawiciele Rady Gminy. Obydwie drużyny okazały się najlepsze w swojej kategorii
zdobywając pierwsze miejsca. Najlepszym strzelcem zawodów okazał się nasz radny pan Kazimierz Wójtowicz.
Wszystkie zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz dyplomy. Gratulujemy. (A.N.)

W celu prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej
i rzetelnego wspierania Mikroprzedsiębiorców Urząd
Gminy Bystra – Sidzina, na stałe będzie uczestniczył
w przekazywaniu za pośrednictwem kanałów
informacyjnych Gminy, bezpłatnych informacji
przeznaczonych dla lokalnych przedsiębiorców –
przydatnych do podejmowania i prowadzenia działalności,
polegającej na przesyłaniu opracowań zawierających
przedstawienie istotnych materiałów z punktu widzenia
prowadzenia i podejmowania działalności gospodarczej

22 października br. Oddział Związku Podhalan
w Sidzinie świętował Jubileusz 20-lecia powstania.
Uroczystości rozpoczęły się zbiórką gości i pocztów
sztandarowych przed budynkiem Szkoły Podstawowej
w Sidzinie. Następnie, w kościele parafialnym odprawiona
została uroczysta msza święta, po której złożono wiązanki
kwiatów pod tablicą Świętego Jana Pawła II – patrona
Związku.
W dalszej części uroczystości przeniosły się do
budynku Szkoły Podstawowej w Sidzinie, gdzie
przedstawiono historię Związku Podhalan w Sidzinie oraz
zaprezentowano występy i przemówienia zaproszonych
gości. Jubileusz uświetniła wystawa malarstwa na szkle

oraz wprowadzonych zmian w prawie dotyczącej tej sfery.
Nadmieniamy,
iż
korzystanie
z
serwisu
www.mikroporady.pl jest bezpłatne i nieograniczone
w czasie.
„Kącik Przedsiębiorcy”, jest to miejsce, w którym
lokalny Przedsiębiorca uzyska w formie uporządkowanej:
pomoce informacyjne, porady, formularze, wzory umów,
informacje prawne, linki do instytucji wspierających
przedsiębiorców, a także uzyska bezpłatne e-Porady,
konsultacje w zakresie rozpoczynania i prowadzenia
działalności gospodarczej – kompendium informacji. (A.J.)

Jana Półkoszka „Nasze góry światłem malowane”. (A.N.)
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27.10.2017 r. w Mucharzu odbyła się wojewódzka
impreza finałowa XXIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin.
Jak podkreślają organizatorzy Małopolska jest kolebką
polskiego sportu, a organizowany turniej jest największym
świętem sportu masowego w województwie. Jego celem
jest podnoszenie aktywizacji ruchowej jak największej ilości
mieszkańców i poprawy stanu zdrowia.

Do Mucharza zjechali finaliści małopolskiej edycji
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich i XXIII
Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Masowe imprezy
sportowe odbywały się w dniach 26.05–1.06.2017 r.,
a w październiku przyszedł czas na rozdanie nagród za
masowe uczestnictwo w gminach i miastach.
W ramach IX Europejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich organizowanego przez Małopolskie

W październiku w Suchej Beskidzkiej odbyła się gala
sportu podsumowująca współzawodnictwo sportowe szkól
w powiecie suskim.
Szkoła Podstawowa w Sidzinie w tej rywalizacji zajęła
bardzo wysokie III miejsce wśród 42 szkół podstawowych
naszego powiatu.
Na łączny wynik składały się punkty zdobyte za
osiągnięte wysokie miejsca w zawodach sportowych przez
uczniów i uczennice szkół podstawowych w roku szkolnym
2016/2017.
Oto najważniejsze osiągnięcia uczniów Szkoły
Podstawowej w Sidzinie:
Dziewczęta:

• Mistrzynie Powiatu w sztafetowych biegach
przełajowych,
• Mistrzynie Powiatu w drużynowych biegach
przełajowych,
Chłopcy:

• Mistrzowie Powiatu w sztafetowych biegach
przełajowych,
• Mistrzowie Powiatu w drużynowych biegach
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Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej pod
patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka
Krupy, w grupie 5 - 7,5 tys. mieszkańców nasza gmina
zajęła III miejsce.
Podczas gali na ręce przedstawicielki naszej gminy
członkowie wojewódzkiej komisji przekazali puchar oraz
pamiątkowy dyplom. Uroczystość miała charakter bardzo
podniosły, okraszona była wspaniałymi występami
młodych sportowców.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji i przeprowadzenia wydarzeń sportowych
w naszej gminie. W przyszłym roku następny turniej mamy nadzieję, że będzie jeszcze bardziej owocny
i aktywny.

(fot. GOKPTiS, M.J.)

przełajowych, VII miejsce w województwie,
• Mistrzowie Powiatu w mini - koszykówce, IV miejsce
w półfinale wojewódzkim,
• Mistrzowie Powiatu w mini – piłce ręcznej, III miejsce
w półfinale wojewódzkim,
• II miejsce w Powiecie w halowej piłce nożnej,
• II miejsce w Powiecie w mini - piłce nożnej „szóstki",
• III miejsce w Powiecie w czwórboju
lekkoatletycznym,
• IV miejsce w Powiecie w mini – piłce siatkowej.
(Fot. Marcin Maj)
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22 października 2017 roku, tłum wiernych zgromadził się
w kościele parafialnym w Sidzinie, aby kolejny raz
połączyć się w modlitwie, dziękować Bogu za dar
Wielkiego Rodaka– Świętego Jana Pawła II i wypraszać
u Niego łaski potrzebne każdego dnia.
Uroczystość rozpoczął koncert pieśni religijnych dla Ojca
Świętego w wykonaniu chóru Ego Et Tu i zespołu By-Arts
z Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Bystrej
Podhalańskiej.
Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta. Na
zakończenie z różańcami w ręku zebrani udali się w stronę
pomnika, by uczcić pamięc Świętego naszych czasów oraz
złożyć kwiaty i znicze.
Dziękujemy wszystkim za udział w tym wyjątkowym
spotkaniu. (Skansen, T.B. fot. ks. T. Palenik)

W dniu 4 października 2017 r. w gmachu Ministerstwa
Środowiska w Warszawie miała miejsce uroczysta gala
podsumowująca III edycję ogólnopolskiego konkursu
„Postaw na Słońce”, organizowanego przez Fundację
Banku Ochrony Środowiska w roku szkolnym 2016/2017.
Głównym celem projektu było upowszechnianie wśród
młodego pokolenia i społeczności lokalnej wiedzy na temat
korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. W ramach
projektu odbywały się dwa równoległe konkursy –
konkurs badawczy oraz konkurs filmowy.
Do udziału w konkursie filmowym zgłosiło się łącznie
157
zespołów
ze
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych (wszyscy startowali w tej samej
kategorii), w tym drużyna „Promyczki Słońca”
z Gimnazjum w Bystrej Podhalańskiej w składzie:
Agnieszka Kaczmarczyk, Dominika Skupień, Zuzanna Bąk,
Marzena Czarniak, Przemysław Suwaj. Opiekunem
zespołu w trakcie trwania konkursu była pani Monika
Smętek. Drużyna ta odniosła ogromny sukces i zajęła II
miejsce w Konkursie! Warto też dodać, że drużyna zajęła
również III miejsce po I etapie tego konkursu.
Głównym zadaniem w konkursie filmowym było

stworzenie krótkich reportaży przedstawiających
mikroinstalacje OZE znajdujące się w okolicy szkoły
biorącej udział w konkursie. Gimnazjaliści z Bystrej
Podhalańskiej (a właściwie już absolwenci) nakręcili film
pt. "Odnawialne Źródła Energii w Przystani „U Lipy” (film
ten można obejrzeć w serwisie YouTube pod takim
tytułem). Uczniowie w reportażu opowiedzieli
o innowacyjnym systemie zainstalowanym na obiekcie,
składającym się z trzech elementów: paneli
fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp
ciepła. System ten działa na zasadzie synergii, tzn.
współpracy tych trzech elementów, co daje dużo większą
wydajność, niż gdyby każdy z nich działał osobno.
W filmiku wystąpił dr inż. Tomasz Stachura z Wydziału
Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego.

W wyjeździe do Warszawy na galę podsumowująca
konkurs, uczniom towarzyszył pan Marek Drobny. Po
uroczystym rozdaniu nagród uczniowie wraz z opiekunem
zwiedzili Pałac Prezydencki oraz Pałac Kultury i Nauki.
Gratulujemy laureatom konkursu, oraz wszystkim
którzy przyczynili sie do tego sukcesu. (M.S., Z.B.)
Fot. SP w Bystrej Podhalańskiej
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Gminna
Biblioteka Publiczna
w Sidzinie wraz
z Filią w Bystrej
Podhalańskiej
wzięła
udział
w ogólnopolskiej
akcji "Paczka literacka", organizowanej przez
Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju

Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka otrzymała 2
pakiety książek (dla biblioteki głównej i filii bibliotecznej).
Każdy pakiet zawiera 21 książek oraz 2 audiobooki.
Znalazły się tam m.in.: biografia Andrzeja Wajdy,
autobiografia Władysława Andersa "Życie po Monte
Cassino", rozmowy z Hanną Krall, audiobook "Láska
nebeská" Mariusza Szczygła oraz inne interesujące pozycje.
W najbliższym czasie będzie można je wypożyczyć
w Bibliotekach. (M.W.)

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki
w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji
Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że dzień 20
listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty
Nauczyciela i świętem nauczycieli. Konferencja została
zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw
i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień
Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji
Edukacji Narodowej. W 1982 roku Kartę praw
i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela,
zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej
oraz wprowadzając przepismówiący o tym, że dzień ten
uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty.
W dniach 12 i 13 października 2017 r. w Szkole
Podstawowej w Sidzinie, Szkole Podstawowej w Bystrej
Podhalańskiej, Przedszkolu Publicznym w Sidzinie oraz
Przedszkolu Publicznym w Bystrej Podhalańskiej
dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz emeryci
obchodzili swoje święto – Dzień Edukacji Narodowej.
Każda z placówek przygotowała z tej okazji apel, na
którym oprócz części artystycznej, zostały wręczone
nagrody Wójta Gminy Bystra-Sidzina dla wyróżnionych
nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
Na ręce dyrektorów złożone zostały kwiaty
w podziękowaniu za trud i pracę całego grona
pedagogicznego, kadry oraz emerytów. Ich praca,

poświecenie i serce, jakie wkładają w nauczanie dzieci,
cierpliwość, życzliwość i zaangażowanie w codzienne
obowiązki szkolne przynosi efekty w postaci zadowolenia
nie tylko uczniów ale również i rodziców. (B.C.)
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Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Sidzinie są
niezwykle uzdolnione, co też zaprezentowały 6
października 2017 roku na XV Przeglądzie Recytatorskim
im. Katarzyny Kracik w Spytkowicach. Coroczny przegląd
recytatorski cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak również nauczycieli
przygotowujących swoich podopiecznych. Celem
konkursu jest popularyzacja kultury i tradycji regionu,
a także zainteresowanie dzieci gwarą góralską. Do
tegorocznej edycji zgłosiło się 72 uczniów szkół
i przedszkoli z 10 miejscowości. Najliczniejszą grupę
stanowiły dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Październik to miesiąc, w którym dni stają się coraz
krótsze, a zmrok przychodzi szybko. Dlatego też jest to
czas kiedy szczególną uwagę zwraca się na
bezpieczeństwo na drodze.

Przedszkole Publiczne w Sidzinie w konkursie
reprezentowali: Mateusz Talapka, Adrian Małysa, Amelia
Ryś oraz Emil Drobny. Wszyscy zaprezentowali się
doskonale. Komisja konkursowa oceniając uczestników
brała pod uwagę pamięciowe opanowanie tekstu,
interpretację, ogólny wyraz artystyczny, strój regionu,
poprawność gwarową oraz dykcję. Uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy, książki oraz słodycze. W kategorii
gadka Amelia Ryś zajęła I miejsce recytując wiersz „O nasej
Sidzinie” , z kolei Adrian Małysa zajął II miejsce wierszem
„Cekanie na jesień”. (K.B.)
Fot. Przedszkole Publiczne w Sidzinie

dzielnicowy wyczerpująco odpowiadał. Zaproszony gość
poruszył tematykę zasad bezpiecznego poruszania się po
drodze oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do
obcych. Przedszkolaki szczególnie zainteresowane były
wyposażeniem policjanta, chętnie też oglądały policyjny
samochód. Na koniec spotkania z Panem dzielnicowym,
w ramach podziękowania, dzieci zaśpiewały piosenkę oraz
wręczyły wcześniej przygotowane prezenty. (K.B.)

4 października 2017 roku dzieci z Przedszkola
Publicznego w Sidzinie miały okazję spotkać się z Panem
dzielnicowym sierż. sztab. Marcinem Stanaszkiem. Dzieci
już we wrześniu zgłębiały tematykę bezpieczeństwa na
drodze, dzięki temu były bardzo dobrze przygotowane do
prelekcji. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Pan
policjant przybliżył dzieciom tajniki swojego zawodu.
Przedszkolaki chętnie zadawały pytania, na które Pan
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Szkoła Podstawowa w Bystej Podhalańskiej bierze
udział w konkursie „Odblaskowa szkoła” organizowanym
przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego. Jego głównym celem jest
propagowanie wśród uczniów i ich rodzin świadomości
o tym, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych
przez pieszych. W ciągu trwania konkursu uczniowie mają
możliwość wzięcia udziału w wielu konkursach
i imprezach, dzięki którym przekonają się, że odblaski

dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich
inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej
aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne,
realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy
odblaskowe. (J.K.)
mogą uratować pieszym życie.
Celem konkursu jest także zwiększenie aktywności
dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz
samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia
uczniów w elementy odblaskowe. Daje także możliwość
wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba
o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza
w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie
uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność
kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez

Fot. SP w Bystrej Podhalańskiej

21 września 2017
roku miało miejsce
posiedzenie Kapituły
Programu Szkół dla
Ekorozwoju. Podczas
spotkania
zostały
zatwierdzone
aplikacje o certyfikat
Zielonej
Flagi.
Z dumą informujemy że Przedszkole Publiczne w Bystrej
Podhalańskiej po raz kolejny otrzymało tytuł ZIELONEJ
FLAGI za działania ekologiczne i zdrowotne w 2016/2017
roku. Tym razem tytuł ten został przyznany placówce na
trzyletni okres i jest to ostatni etap działań trwających od 4
lat. (A.K)
Fot. Przedszkole Publiczne w Bystrej Podhalańskiej
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Wkrótce upłynie 63 rocznica tragicznego wydarzenia
w którym z naszej gminy życie straciło 5 osób. W okresie
kiedy miało miejsce to wydarzenie, niemal każdy
przeżywał swoje osobiste traumy i nie było czasu na
współodczuwanie tragedii innych, dlatego mało kto
z obecnie żyjących miał okazję poznać przebieg wydarzeń
z 24 listopada 1944 roku jakie miały miejsce w Barwałdzie
Średnim.
Z uwagi na mało u nas znane wydarzenie, a była to jak
dotychczas największa tragedia na kolei, zacytuję fragment
z książki Andrzeja Nowakowskiego pt „Tragedia
barwałdzka 24 listopada 1944 roku: relacje naocznych
świadków”:
„W okresie II Wojny Światowej, linia kolejowa nr 117
Bielsko Kalwaria, biegnąca przez Wadowice i Barwałd
Średni, była bardzo często wykorzystywana do
prowadzenia pociągów towarowych, w tym transportów
wojskowych. – pisze w książce dr hab. Andrzej
Nowakowski.
W tym dniu (24 listopada 1944 r. – przyp. red) dyżurny
ruchu z Wadowic powiadomił dyżurnego ze stacji
Kalwaria Lanckorona o przejeździe transportu wojskowego
na szlaku Wadowice – Kalwaria z tzw. rozkazem „A"
(rozkaz A oznaczał, że pociąg przejedzie cały odcinek bez
zatrzymania – przyp. red.), (...) dyżurny ruchu,
zatrudniony w Kalwarii Lanckoronie, nie wpisał rozkazu
otrzymanego z Wadowic do książki meldunkowej,
opuszczając dyżurkę (nie wiadomo z jakiej przyczyny).
Wówczas zawiadowca stacji (Niemiec), zastępując
nieobecnego dyżurnego ruchu, odprawił pociąg pospieszny
(Schnellzug) relacji Zakopane– Kraków. Tenże pociąg
również (z rozkazem „A") został skierowany na szlak
Kalwaria – Wadowice (bez postoju), zajęty już przez
niemiecki pociąg wojskowy.
Pociąg zakopiański skierowano drogą okrężną przez
Wadowice-Spytkowice z powodu wysadzenia przez
partyzantów mostu między Kalwarią a Skawiną.(...) Kiedy
pociąg pasażerski opuścił stacje w Kalwarii Zebrzydowskiej
(...), wrócił dyżurny ruchu i przypomniał sobie o rozkazie
jazdy bez postoju między Wadowicami i Kalwarią
wydanym dla niemieckiego pociągu. Uświadomił sobie
niebezpieczeństwo czołowego zderzenia obu pociągów.
Natychmiast zatelefonował do dyżurnych ruchu w Kleczy
Górnej (...) i w Kalwarii Zebrzydowskiej (...) o zatrzymanie
obu pociągów.
W chwili rozmowy telefonicznej niemiecki pociąg już
minął stację w Kleczy Górnej. Wiadomość ta dotarła w porę
do dyżurnego ruchu w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ponieważ
w tej stacji nie było wówczas semaforów wyjazdowych,
toteż dyżurny ruchu ostrzegał załogę pociągu
pospiesznego przy pomocy okrzyków: Halt – Stój! Oraz
machania
czerwoną
chorągiewką
(...),
lecz
najprawdopodobniej maszynista i kierownik pociągu
pasażerskiego, mając rozkaz „A", zlekceważyli te

ostrzeżenia.
W tej sytuacji dyżurny ruchu w Kalwarii
Zebrzydowskiej podjął decyzję, aby w pościg za pociągiem
pasażerskim wysłać stojący „pod parą" mały parowóz
przetokowy. Miał on dogonić pociąg pasażerski i gwizdami
zmusić jego załogę do zatrzymania się i powrotu do
Kalwarii. To zadanie okazało się jednak niewykonalne. (...)
Odległość między pociągiem a goniącym parowozem nie
zmniejszała się, wynosząc w miejscu wypadku około
500 m. (...) Tragedia byłą już nieuchronna. Czołowe
zderzenie obu pociągów nastąpiło w odległości około
300 m w kierunku wschodnim od obecnego przystanku
Barwałd Średni, przy wyjeździe z wąwozu, w pobliżu
przejazdu kolejowego. (...) Pociąg towarowy ze sprzętem
wojskowym dla Wermachtu (wraz z obsługującą go kadrą
wojskową) jechał z niezbyt dużą prędkością, wyjeżdżając
z wąwozu pod Filkówką. Na ten pociąg wpadł
nadjeżdżający z dużą prędkością (prawdopodobnie 6070 km/godz.) pociąg pasażerski, który wyłonił się
z zakrętu w miejscu znacznego spadku linii kolejowej” –
czytamy w książce Andrzeja Nowakowskiego.
W wypadku tym zginęło około 130 osób i ponad 100 było
rannych.
Z naszej Gminy w katastrofie kolejowej w Barwałdzie
zginęli:
W dniu 24. 11. 1944 roku mieszkańcy Sidziny
w Kalwarii zmarli:
1. Kulka Maria- (ur. 1909 roku) z d. Strugała, (zmarła
w Barwałdzie). Pozostawiła męża Jana z czwórką dzieci
(Stanisław lat 12, Aleksander lat 10, Józef lat 8 i 3 letnia
Janina)
2. Stramek Rozalia –( ur. 06. 03. 1911 roku) z d. Tempka,
żona Stanisława, była wcześniej zabrana do obozu
z którego szczęśliwie powróciła.
W dniu 25. 11. 1944 roku zmarli:
1. W Katowicach- Czarniak Anna – (ur. 04. 02. 1909
roku) z d. Matulak, żona Stanisława z roli Przybysiowej
nr d. 25. Pozostawiła dwoje dzieci; z pierwszego
małżeństwa z Wawrzyńcem Krzywickim, 11 letniego
Antoniego i z drugiego małżeństwa ze Stanisławem
Czarniakiem 2 letnią Marię.
2. W Kalwarii- Krupa Ignacy- „Cupin”( ur. 11. 12. 1900
r. mąż Rozalii Matulak, z roli Przybysiowej nr d. 11. (syn
Franciszka i Wiktorii z d. Kostka). Pozostawił troje dzieci:
Ignacy lat 16, Marianna lat 6 i Józef 3 latka.
Z Bystrej wskutek tego wypadku zmarła w dniu 24
listopada Albina, Maria Dudziak z d. Kulka (ur. 19. 08.
1891) nr d. 232. Pozostawiła czwórkę dzieci: najstarszy
Władysław miał 24 lata, Zofia- lat 20, Mariana- lat 16
i najmłodsza 13 letnia Janina.
Uwaga. Autor cytowanego opracowania podaje, że
prawdopodobnie zginęło 136 osób, ale nie wymienia w tej
statystyce osób pochodzących z Sidziny. Wymieniona jest
tylko Albina, Maria Dudziak z Bystrej. (przyp. T. U.)
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