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W numerze m.in.:
Relacja z IV sesji
Rady Gminy BystraSidzina

Posiedzenie ostatniej sesji Rady
Gminy odbyło się z udziałem
zastępcy Komendanta Komisariatu
Policji w Jordanowie aspiranta
Grzegorza Sosina, który przybliżył
analizę stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego na naszym
terenie. W obradach uczstniczył
także Naczelnik Wydziału Geodezji
Starostwa Powiatowego w Suchej
Beskidzkiej, pan Rafał Hajdyła,
który odpowiadał na pytania
dotyczące tematyki związanej
z modernizacją gruntów na terenie
Sidziny.
Więcej na str. 2-4

Pod patronatem Rady Rodziców, działającej przy Szkole Podstawowej w Bystrej
Podhalańskiej, udało się po raz drugi z powodzeniem zorganizować Karnawałowy
Bal Charytatywny.
Więcej na str. 7

Sportowa Nadzieja Roku
2018

W przeprowadzanym rokrocznie
plebiscycie na sportowca Powiatu
Suskiego w tym roku wyróżnienie
otrzymała pływaczka, Milena
Łazarz.
Więcej na str. 6

Ogłoszenie

Urząd
Gminy
zatrudni
pracownika gospodarczego.
Więcej na str. 4

Bezpieczne, bezpłatne, nowoczesne, skracające procedury – takie mają być nowe
dowody osobiste, tzw. e-dowody. Od 4 marca można się o nie ubiegać.
Więcej na str.5

W wymienionym okresie, oprócz zarządzeń w sprawie
zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina oraz zmian
w planie finansowym budżetu Gminy Bystra – Sidzina na
rok 2019, Wójt wydał zarządzenia w sprawach:
upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sidzinie
do
zaciągnięcia
zobowiązania
finansowego
przekraczającego rok budżetowy 2019 oraz upoważnienia
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Bystrej
Podhalańskiej do zaciągnięcia zobowiązania finansowego
na rok 2019. Zarządzenia dotyczyły także ustalenia stawek
czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych, lokali
i instytucji kultury, garaży, placów oraz gruntów
stanowiących mienie komunalne. Ponadto wójt powierzył
pełnienie obowiązków Dyrektora Skansenu Muzeum
Kultury Ludowej w Sidzinie i pełnienie obowiązków
Dyrektora GOKPTiS oraz udzielił pełnomocnictw
dyrektorom obu jednostek, a także wydał zarządzenie
w sprawie przekazania składników majątkowych,
dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw
kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy
w GOKPTiS w Sidzinie. Kolejne zarządzenia dotyczyły
wyznaczenia i ustalenia na obszarze Gminy Bystra-Sidzina
liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych, plakatów
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
podania tych miejsc do wiadomości publicznej,
uzupełnienia składu osobowego komisji przetargowej do
postępowania przetargowego „Modernizacja terenu
i budynku Przedszkola Publicznego w Bystrej
Podhalańskiej”, uzupełnienia składu osobowego komisji
odbioru zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół
o halę sportową wraz z zapleczem socjalno-technicznym
w Sidzinie. Wydano również zarządzenia dotyczące
zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy
Bystra-Sidzina,
powołania
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w Gminie Bystra-Sidzina. Kolejne
zarządzenia dotyczyły zatwierdzenia sprawozdania
finansowego GOKPTiS, Skansenu – MKL oraz Biblioteki
Publicznej. Wójt dokonał również zmiany zarządzenia Nr
0050.18/2018 wójta gminy Bystra-Sidzina z dnia 08.02.2018
w sprawie ustalenia zastępstw pracowniczych w Urzędzie

Gminy Bystra-Sidzina. Odrębnym zarządzeniem powołał
komisję do dokonania niezbędnych czynności
archiwalnych w zakresie dokumentów z wyborów do
organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych
21.10.2018 r.
W wymienionym okresie zawarto umowy na roboty
instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO, roboty remontowe
instalacji elektrycznej oraz roboty budowlane polegające na
adaptacji piwnic budynku kościoła w Bystrej Podhalańskiej
na potrzeby kaplicy przedpogrzebowej. Podpisano także
umowę na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
zadania dotyczącego rozbiórki i budowy mostu w Sidzinie
Górnej. Kolejna zawarta umowa związana jest
z bezpłatnym użyczeniem nadajników lokalizatora BASIC.
Wójt podpisał również umowę zlecenie na czynności
konserwatorskie wodociągu w Bystrej Podhalańskiej, na
wykonanie czynności wprowadzenia zmian w ewidencji
podatkowej w związku z modernizacją wsi Sidzina, a także
umowę z Dyrektorem Departamentu Sportu i Turystyki
dotyczącą dofinansowania zajęć ze środków Państwowego
Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów. Kolejne umowy
dotyczyły nauki pływania, transportu dzieci i opieki nad
nimi w ramach realizowanego projektu „Umiem pływać”.
Zawarto również kilka umów na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, a także umowę na roboty
remontowe polegające na wymianie ogrodzenia przy
Szkole Podstawowej w Bystrej Podhalańskiej w ramach
likwidacji szkody. Wójt podpisał również porozumienie
z Zarządem Powiatu Suskiego, dotyczące wykonania
zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
realizowanych przez Zespół Interwencji Kryzysowej
w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie na rzecz
mieszkańców. Ponadto zawarł umowę z Powiatowym
Urzędem Pracy w Suchej Beskidzkiej, dotyczącą
finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne
pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz
umowę powierzenia danych osobowych w związku
z projektem kooperacyjnym, dotyczącym wsparcia
uczniów zdolnych z Małopolskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Krakowie. (A.N.)

28 marca odbyła się IV sesja Rady Gminy BystraSidzina. W posiedzeniu uczestniczył pan Rafał Hajdyła –
Naczelnik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego
w Suchej Beskidzkiej.
Omawiane zagadnienia dotyczyły przeprowadzanej
modernizacji gruntów wsi Sidzina, która polegała na

cyfryzacji map geodezyjnych. Zgłaszanym przez radnych
zarzutem było nieuwzględnienie w prowadzonych pracach
podziału spółek leśnych oraz niewystarczające informacje
przekazane radzie o utrudnieniach napotkanych przy
próbach ich zmodernizowania. Naczelnik wyjaśniał, że
zgłaszania uwag mieszkańcy mogli dokonywać podczas
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wyłożenia operatu w sierpniu ubiegłego roku. Na terenie
Sidziny zgłoszono około 130 uwag i 30 zastrzeżeń.
Większość z nich została rozpatrzona pozytywnie.
W przypadku zgłoszonych zastrzeżeń toczą się
postępowania administracyjne, które skutkować będą
wydaniem przez Starostwo Powiatowe decyzji o ich
przyjęciu lub odrzuceniu. Od 24 września 2018 r. operat stał
się obowiązującym operatem prawnym. Dodał także, że
firma przeprowadzająca modernizację przeanalizowała
operat z 1984 roku, gdzie spółki zostały podzielone na
kwaterki, ale w tamtych latach nie zostało to wprowadzone
do ewidencji gruntów. Na dzień dzisiejszy również nie jest
to łatwe do zrealizowania ze względu na wymagane
protokolarne ustalenie w terenie granic zewnętrznych.
W wielu przypadkach zakres spółek - według stanu
użytkowania - wchodzi w stan własnościowy działek ,
które mają założone księgi wieczyste. Bez zgody właścicieli
działki nie można takiego stanu uregulować. Dokończenie
modernizacji spółek zależne jest także od pozyskania na ten
cel środków. Naczelnik powiedział także, że
przeprowadzona modernizacja dała materiał cyfrowy
ułatwiający wyznaczenie granic działek bez konieczności
przeprowadzenia rozgraniczenia.
Jednym z punktów sesji była ocena stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy
Bystra-Sidzina na podstawie analizy przedstawianej przez
Komisariat Policji w Jordanowie za rok 2018. W związku
z tym w sesji uczestniczył aspirant Grzegorz Sosin –
zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Jordanowie.
Według danych analizy w 2018 roku na terenie
działania komisariatu w Jordanowie wszczęto ogółem 210
postępowań (o 10 więcej niż w 2017 roku); nastąpił wzrost
przestępstw stwierdzonych w porównaniu do roku 2017.
Jeśli chodzi o wykrywalność ogólną przestępstw, to
odnotowano spadek w porównaniu do roku 2017. W 2018
roku wszczęto 36 postępowań w Bystrej Podhalańskiej i 25
postępowań w Sidzinie, w tym w Bystrej Podhalańskiej
zatrzymano 2, a w Sidzinie 3 nietrzeźwych kierujących.
W Bystrej Podhalańskiej wszczęto 2 postępowania,
a w Sidzinie 1 dotyczące kradzieży z włamaniem.
Odnotowano 4 przypadki kradzieży mienia i 3 przypadki
kradzieży z włamaniem. W ubiegłym roku komisariat
policji odnotował 260 interwencji na terenie gminy.
W ramach zgłoszeń dokonywanych w Krajowej Mapie
Zagrożeń dominowały zgłoszenia dotyczące niewłaściwej
infrastruktury drogowej oraz nadmiernych prędkości
pojazdów.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:
1. Zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2019 rok.
Zmiany dotyczyły wprowadzenia dochodów z tytułu
środków z krajowego funduszu szkoleniowego na
dokształcanie pracowników urzędu gminy. Na podstawie
pisma Ministra Finansów zmniejszono subwencję
o 28.207,00 zł. Zmiany dotyczyły także środków z tytułu

odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie Szkoły
Podstawowej. Wprowadzono dochody majątkowe z tytułu
refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na
realizację operacji zagospodarowania terenu w Sidzinie na
plac rekreacyjno-turystyczny, polegający na budowie
ogrodzenia z częściowym utwardzeniem terenu w ramach
PROW na lata 2014-2020. Przyjęte wydatki majątkowe
dotyczyły dotacji celowej dla Powiatu Suskiego na
dofinansowanie realizowanego projektu „Program
zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii
i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA
2000, Powiatu Suskiego – solary, fotowoltaika, pompy
ciepła”, która ma stanowić dofinansowanie do montażu
instalacji dla mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina. W planie
wydatków budżetu gminy przeniesiono kwotę 60.000,00 zł
z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń piwnicznych
budynku kościoła w Bystrej Podhalańskiej.
2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bystra-Sidzina.
W Wieloletniej Prognozie Finansowej aktualizacji uległy
planowane dochody i wydatki na 2019 r., wynik budżetu
oraz przychody budżetu na 2019 r., wskaźnik spłaty
zobowiązań w zakresie lat 2019-2022 oraz informacje
uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków
budżetowych na 2019 r. W wykazie przedsięwzięć
dokonuje się zmiany w przedsięwzięciu realizowanym
przez Powiat Suski, dotyczącym dofinansowania kosztów
wykonania instalacji solarnych, fotowoltaicznych bądź
pomp ciepła dla mieszkańców Gminy Bystra-Sidzina.
Przedsięwzięcie to przeniesiono do grupy wydatków na
programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem
środków zagranicznych.
3. Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Bystra-Sidzina na lata 2019-2023.
Przyjęty przez radę dokument jest jednym
z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki
społecznej. Jego opracowanie i realizacja jest zadaniem
własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Strategia,
prócz diagnozy sytuacji społecznej oraz prognozy zmian
w zakresie objętym strategią, określa cele strategicznych
projektowanych zmian, kierunki niezbędnych działań,
ramy finansowe, sposób i wskaźniki jej realizacji. Strategia
stanowi postawę do opracowania kolejnych programów
i projektów, dotyczących rozwiązywania najważniejszych
kwestii społecznych występujących w gminie.
4. Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia osób z terenu Gminy BystraSidzina.
Podjęta uchwała dotyczy ustalenia odpłatności za
tymczasowy pobyt w ośrodkach wsparcia (typu
noclegownia czy ośrodek dla bezdomnych) dla osób
z terenu Gminy Bystra-Sidzina. Określenie odpłatności
pozwala ustalić jej wysokość z uwzględnieniem możliwości
finansowych osób zobowiązanych do jej wnoszenia. Osoby,
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których dochód nie przekracza kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z jej
zapisami będą zwolnione z opłat.
5. Przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na
wymianę niskowydajnych i nieekologicznych kotłów na
paliwa stałe na nowoczesne i ekologiczne kotły
w budynkach mieszkalnych na terenie gminy BystraSidzina”.
Rada Gminy podjęła uchwałę, w ramach której
mieszkańcy
gminy
będą
mogli
skorzystać
z dofinansowania wymiany starych pieców na nowe,
ekologiczne kotły spełniające wymogi obecnych przepisów.
Jeśli wnioskodawcą jest osoba fizyczna, kwota uzyskanej
dotacji wyniesie 3.000,00 zł, w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej 5.000,00 zł.
6. Nabycia odpłatnego na rzecz Gminy Bystra-Sidzina
działki nr ewid. 14768/15 położonej w Sidzinie,
stanowiącej własność prywatną.
Rada Gminy poprzez podjętą uchwałę wyraziła zgodę
na nabycie od osób fizycznych na rzecz gminy działki,
która wejdzie do gminnego zasobu nieruchomości i będzie
stanowić pas drogowy, będący przedłużeniem drogi
gminnej.
7. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu.
Biorąc pod uwagę zły stan techniczny drogi powiatowej
od przejazdu kolejowego w Bystrej Podhalańskiej
w kierunku Jordanowa, postanowiono udzielić pomocy
finansowej zarządcy drogi – Powiatowi Suskiemu, na
przeprowadzenie remontu nawierzchni.
Kolejny omawiany punkt dotyczył przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną w dniu 26 marca 2019 r. kontroli
dokumentacji wykonania głębokiej modernizacji
energetycznej wraz z wymianą źródła ciepła oraz montaż
paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej w Bystrej

Podhalańskiej. Przedstawiono pokontrolne wnioski,
przyjęte przez Komisję Rewizyjną, w których zaleca się
zabezpieczenie elewacji poprzez wymianę rynien,
wykonanie pasa nadrynnowego na budynku głównym
i hali gimnastycznej oraz naprawę koryt w części północnej
(nad kotłownią), wyegzekwowanie od wykonawcy
poprawek w zakresie wykonania zabezpieczenia ściany
blachą i odprowadzenie wody na łączniku budynku
głównego z halą gimnastyczną od strony południowej
(zacieki na ścianie mogące powodować uszkodzenie
elewacji), poprawę zapadniętej kostki pomiędzy
budynkiem głównym a halą gimnastyczną od strony
południowej, przymocowanie odłączonego odgromienia
w nowym skrzydle szkoły podstawowej od strony
północnej, wyegzekwowanie - w ramach gwarancji uszczelnienia podajnika kotła CO, a także zabezpieczenie
otworów po wymianie lamp w pokoju nauczycielskim.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował
także, że podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej
sformułowano wnioski o powiadamianie Rady Gminy
o terminach odbiorów końcowych realizowanych
inwestycji, o przeprowadzanie przynajmniej raz w roku
przeglądu technicznego budynków mienia komunalnego
z udziałem pracownika merytorycznego gminy oraz
zarządcy budynku, a także o wdrożenie procedur karty
gwarancyjnej, zastosowanej w przeprowadzanej
procedurze termomodernizacji do wszystkich inwestycji
realizowanych na terenie gminy. Przeglądy
przedgwarancyjne winny być realizowane przy
wcześniejszym powiadomieniu rady.
Podczas sesji złożona została również interpelacja
dotycząca zmian w instytucjach kultury Gminy BystraSidzina.(A.N.)

Urząd Gminy Bystra-Sidzina poszukuje osoby zainteresowanej zatrudnieniem na stanowisku pracownika
gospodarczego.
Do obowiązków zatrudnionego należeć będzie obsługa kotłowni, wodociągu oraz Cmentarza Komunalnego w Bystrej
Podhalańskiej. Ponadto w zakresie obowiązków zatrudnionego będzie przewidziane wykonywanie innych bieżących prac
porządkowych i konserwatorskich na terenie gminy
Oferujemy umowę o pracę oraz zawsze terminowo wypłacane wynagrodzenie.
Oczekujemy wykształcenia min. zawodowego, sumienności i zaangażowania w powierzone obowiązki. Mile widziane
doświadczenie na podobnym stanowisku oraz umiejętności techniczne. Wymagane prawo jady kat. B
Zainteresowane osoby prosimy o składanie podań o pracę w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu do
1 7 k w i e t ni a 2 0 1 9 r .
Przy składaniu podania wymagane jest złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Wzór oświadczenia
dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy.
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Od 4 marca możemy składać wnioski o wydanie edowodów. Każdy, kto będzie wyrabiać nowy dowód,
otrzyma jego elektroniczną wersję z chipem.
Nowe elektroniczne dowody wizualnie przypominają
te, które były dotychczas wydawane. Różni je natomiast
jedna, kluczowa kwestia. To wgrana warstwa
elektroniczna, którą jest niewidoczny z zewnątrz chip.
Poza
wbudowaną
warstwą
elektroniczną
(wewnętrznym chipem), e-dowód posiada na pierwszej
stronie numer CAN - umożliwia on korzystanie
z elektronicznych funkcji e-dowodu oraz zabezpiecza przed
odczytaniem danych zapisanych przez osoby
nieuprawnione. Numer CAN potrzebny jest również do
korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu.
e-dowód jest to wielofunkcyjny dokument z warstwą
elektroniczną, który będzie bezpiecznym narzędziem do
komunikacji obywatela z administracją i pozostałymi
podmiotami. Posiada warstwę graficzną i warstwę
elektroniczną.
Warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera:
• Dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu
osobistego zapisane w postaci elektronicznej, z wyjątkiem
numeru CAN;
• Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia;
• Certyfikat podpisu osobistego;
• Certyfikat potwierdzenia obecności;
• Przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego

Z dniem 1 marca br.
pełnienie
obowiązków
Dyrektora Skansenu –
Muzeum Kultury Ludowej
w Sidzinie w pełnym
wymiarze
zostało
powierzone pani Jadwidze
Czarny.
Natomiast
obowiązki
Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
Promocji Turystyki i Sportu

certyfikatu podpisu elektronicznego;
E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje
dowodu osobistego - potwierdza tożsamość i obywatelstwo
oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Dodatkowo dzięki warstwie elektronicznej osoby
zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do
elektronicznej komunikacji z administracją publiczną
i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in.:
• Logowanie do portali administracji publicznej (np.
ePUAP);
• Elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis
osobisty);
• Korzystanie z automatycznych bramek granicznych
np. na lotniskach;
Jeśli aktualny dowód osobisty jest nadal ważny, nie ma
potrzeby, by go wymieniać.
Przy odbiorze dowodu lub później, w dowolnym
urzędzie gminy, można ustalić kody PIN:
• Do logowania – PIN1 , który zawiera 4 cyfry;
• Do składania podpisu osobistego – PIN2 , który
zawiera 6 cyfr;
KOD PIN2 ustalają tylko te osoby, które zaznaczyły we
wniosku, że chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty. Dla
dowodu obywatel otrzyma także kod PUK, służy do
odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania
poprzez trzykrotne podanie błędnego kodu PIN.
W przypadku kradzieży lub zagubienia e-dowodu
należy zgłosić ten fakt w urzędzie gminy lub przez Internet
na stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie
unieważniony.
Można także zawiesić jego ważność na maksymalnie 14
dni. Jeśli w tym czasie zawieszenie nie zostanie cofnięte, edowód zostanie automatycznie unieważniony. Dodatkowe
informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, znaleźć
można na stronie www.edowod.gov.pl (A.G.)

Bystra-Sidzina objęła pani Teresa Turowska.
Pochodzi ona z Sidziny, gdzie uczęszczała do Szkoły
Podstawowej.
Następnie edukację kontynuowała
w jordanowskim Liceum Ogólnokształcącym. Po maturze
rozpoczęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, który ukończyła w 1992 roku, uzyskując
dyplom magistra w kierunku geografia turyzmu. Jej praca
magisterska pt. „Monografia turystyczna wsi Sidzina”
związana była z rodzinną miejscowością. Ukończyła także
stypendium językowe na Uniwersytecie Wiedeńskim.
Płynnie mówi w języku niemieckim. W 1998 roku
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zakończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania
i marketingu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
W 2007 roku brała udział w szkoleniu na Uniwersytecie
Jagiellońskim w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej. Współpracowała z Małopolską
Agencją Rozwoju Regionalnego. W 2011 r. ukończyła
projekt szkoleniowy w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, organizowanego przez Wszechnicę
Uniwersytetu Jagiellońskiego, w zakresie Koordynatora
projektów szkoleniowych. W 2013 roku wyjechała do
Londynu do pracy w cateringu. W wieku 45 lat rozpoczęła
naukę języka angielskiego w Collegu Kings w Londynie.
Teresa Turowska piastowała przez wiele lat
kierownicze stanowisko w firmie z branży
telekomunikacyjnej. Następnie związana była z branżą
informatyczną, gdzie pracowała w działach marketingu
i promocji. Zajmowała się m.in. organizacją konferencji dla
marszałków 4 województw oraz przygotowaniem
wszelkiego rodzaju seminariów i szkoleń. Pracowała przy
redagowaniu branżowego biuletynu informacyjnego oraz
organizacji rożnego rodzaju konkursów, m.in.
Ogólnopolskich Mistrzostw Informatyków na Kasprowym
Wierchu. Była także odpowiedzialna za kontakty

Doceniając sukcesy sportowców, Starostwo Powiatowe
i Portal Sucha24.pl po raz kolejny przeprowadziły plebiscyt
na sportowca Powiatu Suskiego. Z Gminy Bystra-Sidzina
w tym roku nominację otrzymała pływaczka, Milena
Łazarz.
W czwartkowe późne popołudnie 7 marca br.
w Kukowie odbyła się uroczystość związana
z podsumowaniem plebiscytu Sportowiec Roku Powiatu
Suskiego 2018.
Miło nam poinformować, że w kategorii Sportowa
Nadzieja Roku 2018 w Powiecie Suskim zwyciężyła
mieszkanka naszej gminy – Milena Łazarz.
Nagrodę wręczył Wójt Gminy Bystra-Sidzina Stanisław
Tempka.
Milena jest członkiem kadry wojewódzkiej w pływaniu.
Odnosi sukcesy w najbardziej wymagających fizycznie
dystansach długich w kraulu, tj. 200, 400 i 800 metrów,
notując czasy konkurencyjne nawet w skali ogólnopolskiej.
Zdobyła trzy medale podczas Ogólnopolskich
Zawodów Pływackich w Kielcach (2. miejsce 200 m styl
dowolny, 2. miejsce 400 m styl dowolny, 3. miejsce 100 m
styl dowolny).
Gratulujemy i mamy nadzieję, że to wyróżnienie będzie
motywacją do odnoszenia kolejnych sukcesów sportowych
i stanie się impulsem do jeszcze większej pracy. (A.N.)
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z mediami.
Pani Teresa udzielała się także społecznie jako
wolontariusz. W latach 2010-2011 współpracowała ze
Stowarzyszeniem „Scena Molier”, gdzie opiekowała się
beneficjentami Szkoły Teatralnej Molier. Związana była
również z Nowohuckim Centrum Kultury, organizując
warsztaty trenerskie.
Współpracowała z Uniwersytetem Papieskim im. Jana
Pawła II w organizacji konferencji na temat mobbingu pod
nazwą „Mobbing w białych rękawiczkach”. Przez lata
współpracowała z TVN w realizacji projektów „W-11”,
„Szpital”, „Rozmowy w Toku”. Posiada wieloletnie
doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji projektów
opartych na relacjach międzyludzkich.
Jak sama mówi, potrafi „stąpać mocno po ziemi”,
niestraszna jest jej też praca fizyczna i nowe wyzwania.
Pomimo drzemiącej w niej duszy globtrotera, zawsze
chętnie wraca z utęsknieniem do Sidziny, gdzie uczestniczy
w życiu kulturalnym i społecznym. Jedną z jej pasji jest
taniec – tańczyła przez wiele lat w Zespole Regionalnym
„Koliba” oraz studenckim Zespole Pieśni i Tańca „Krakus”.
Prywatnie żona i matka. Do kręgu zainteresowań zalicza
fotografowanie, podróże oraz gotowanie.

Fot. A. Nieużytek

Za nami kolejna udana impreza charytatywna,
zorganizowana pod patronatem Rady Rodziców,
działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Kantego
w Bystrej Podhalańskiej, we współpracy z Radą Rodziców
Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego
w Juszczynie. Podobnie jak w roku ubiegłym,
w przygotowania włączyli się nauczyciele, dyrekcja oraz
rodzice uczniów bystrzańskiej szkoły.

Organizatorzy składają podziękowania za nieocenioną
pomoc w organizacji wspaniałej imprezy dla Państwa
Doroty i Józefa Lipów oraz dla Pana Artura Stopiaka i Pana
Piotra Jezutka.(A.N.) Fot. SP w Bystrej Podhalańskiej, OREW Juszczyn

2 marca tego roku, w sobotni ostatkowy wieczór,
w gościnnych progach „Karczmy u Lipy” w Jordanowie
odbył się II Bal Charytatywny, na którym 230 gości bawiło
się do białego rana. Imprezę prowadził wodzirej Piotr
Jezutek przy oprawie muzycznej Camelot Sound. W tym
roku celem balu było pozyskanie środków na wsparcie
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
w Juszczynie.

Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu
Bystra-Sidzina w Sidzinie, realizując swoje cele statutowe,
angażuje się także w impresariat artystyczny.
Z okazji Wielkiego Postu instytucja wydrukowała
i rozdystrybuowała (m.in. w kościele w Sidzinie) 200
egzemplarzy pisanej wierszem Drogi Krzyżowej. Autorką
tekstu jest lokalna poetka, tworząca pod pseudonimem
Anna Dawidowy.
Zainteresowanych otrzymaniem wydruku zachęcamy
do kontaktu z GOKPTiS. Zachęcamy także do zapoznania
się z inną poezją autorki, którą prezentuje na swoim profilu
społecznościowym (T.B). Fot. GOKPTiS
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18:00 w siedzibie GOKPTiS w remizie OSP Sidzina.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! WIR LADEN SIE EIN !

Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i Sportu
Bystra-Sidzina w Sidzinie zaprasza dorosłych mieszkańców
Bystrej Podhalańskiej i Sidziny na swobodne lekcje z języka
niemieckiego w stopniu podstawowym.
Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie

W dniu 08.03.2019 roku w siedzibie GOKPTiS BystraSidzina w Sidzinie odbyły się Eliminacje Gminne XX
Powiatowego
Konkursu
Recytatorskiego
Szkół
Podstawowych.
W konkursie udział wzięły dzieci z Przedszkola
Publicznego w Sidzinie i Bystrej Podhalańskiej oraz
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Dzieci
Zamojszczyzny w Sidzinie i Szkoły Podstawowej im. św.
Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej.
Uczestnicy konkursu konkurowali w czterech
kategoriach wiekowych: klasa 0 – II, klasa III – V, klasa VI
– VII i klasa VIII i III gimnazjum.
Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:
Klasa 0 - II
1 MIEJSCE – Mateusz Matyasik ze Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej,
2 MIEJSCE – Malwina Bruzda z Przedszkola
Publicznego w Sidzinie,
3 MIEJSCE – Karolina Matyasik z Przedszkola
Publicznego w Bystrej Podhalańskiej,
WYRÓŻNIENIE – Karolina Wirtelczyk,
Patrycja Staszczak,
Mateusz Talapka.
Klasa III - V
1 MIEJSCE – Dawid Kostka ze Szkoły Podstawowej im.
Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie,
2 MIEJSCE – Malwina Sroka ze Szkoły Podstawowej im.
św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej,
3 MIEJSCE – Alicja Pawlus ze Szkoły Podstawowej im.
św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej,
Klasa VI - VII
1 MIEJSCE –Martyna Migas z Zespołu Szkół im. św.
Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej,
2 MIEJSCE – Natalia Maj ze Szkoły Podstawowej im.
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Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie,
Klasa VIII i III gimnazjum
1 MIEJSCE – Patrycja Jaromin ze Szkoły Podstawowej
im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie,
1 MIEJSCE – Mateusz Chorąży ze Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej,
2 MIEJSCE – Katarzyna Omernik ze Szkoły
Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie,
3 MIEJSCE – Weronika Ryś ze Szkoły Podstawowej im.
św. Jana Kantego w Bystrej Podhalańskiej.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe
wraz z dyplomami. Ponadto każdy uczestnik konkursu
otrzymał symboliczny poczęstunek.
W wyniku przeprowadzonego przesłuchania wyłoniono
osoby, które zakwalifikowały się do konkursu
powiatowego.
W Jury Konkursu zasiadła i Dyrektor GOKPTiS - pani
Teresa Turowska, lokalna poetka pani Anna Jelińska,
nauczycielki: pani Katarzyna Różycka i pani Izabela
Leśniak oraz przedstawicielka GOKPTiS - pani Aneta
Ciapała.(GOKPTiS) Fot. A. Ciapała

W nowym roku sidziński skansen wzbogacił się o nowy
eksponat. Jest nim sztandar Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Sidzinie, przekazany do muzeum przez
członków PSL. Warto więc przypomnieć w kilku słowach
historię ruchu ludowego w naszej wsi, o której w obszernej
rozmowie opowiadał pan Bronisław Jaromin, prezes
zarządu PSL z Sidziny, który w latach 1970-1974 piastował
funkcję posła na sejm z ramienia stronnictwa.
Początki ruchu ludowego w Sidzinie sięgają przełomu
lat 20-30-tych XX wieku. Był to czas wielu transformacji
i bardzo aktywnych ruchów chłopskich na ziemiach
Polskich. Partia chłopska, posiadająca w rządzie swojego
Premiera w osobie Wincentego Witosa. Następujący po tym
czasie rozwój ruchu Polskiego Stronnictwa Ludowego,
a następnie rozłam w partii, która u podstawy swoich idei
miała obronę chłopa i ludu wiejskiego przed wyzyskiem
sanacyjnym. W tamtych czasach bardzo mało wartościowa
była praca prostego człowieka, a towary miały ogromną
wartość nabywczą. Na przykład: można było zarobić
pieniądze wożąc drewno z lasu za jeden taki objazd
furmanowi, który przywiózł około 2m3 drewna płacono 5
zł, a kilogram cukru kosztował 50 gr. Były też spore
wymagania, które musiał spełniać chłop, rolnik gdy
chodziło o dostawy. Czasy kryzysu gospodarczego,
niepowodzenie reformy rolnej, ogromna dysproporcja
w rozwoju ekonomicznym poszczególnych regionów kraju
mobilizowały działaczy ruchów chłopskich do szerzenia
idei „siły zrzeszenia” i walki. Z inicjatywy mieszkańców
powstało koło PSL w Sidzinie. Wszyscy zapisani szczerze
wierzyli, że wspólne działania przyczynią się do poprawy
warunków życia i pracy ludzi ze wsi. Śmierć prezydenta
Gabriela Narutowicza, upadek kolejnego rządu Wincentego
Witosa i wybuch II wojny światowej pokrzyżowały plany
organizacji chłopskich. Powojenna rzeczywistość okazała
się czymś zupełnie nowym. Polska Ludowa pozostała pod
wpływami Moskwy i na zawsze pogrzebane zostały czyste

idee przyświecające u podstaw powstania ruchu ludowego,
mające na celu oświecenie, rozwój i zrównanie szans ludzi
ze wsi w stosunku do ludności z miast. Po
rozwiązaniu PSL, powstało Zjednoczone Stronnictwo
Ludowe. Pomiędzy latami 50-tymi a 70-tymi XX wieku
skupiało ono około 600 tys. członków i składało się z wielu
działaczy dawnej partii chłopskiej. W kadencji sejmu
w latach 1972-1976 jednym ze 117 posłów na sejm,
przedstawicieli ludowców, był sidzinianin Pan Bronisław
Jaromin. Był on także członkiem Sejmowej Komisji Pracy
i Spraw Socjalnych, w której z ramienia PSL czołowymi
działaczami byli prof. Dyzma Gałaj, Teresa Daniela
Liberacka, prof. Bolesław Stróżek i inni. Dzięki ich
działaniom nie doszło między innymi do kolektywizacji
gospodarstw na naszym terenie, której byli bardzo
przeciwni. Za ich przyczyną dla rolników stworzono
system emerytalny. Naczelny komitet ZSL udał się do PZPR
i samego Edwarda Gierka z wnioskiem o stworzenie
systemu emerytalnego dla rolników. Wcześniej rolnicy nie
opłacali żadnych składek na ubezpieczenie i nie mieli
żadnych zabezpieczeń na starość. Oddawali natomiast
obowiązkowe dostawy, sprzedając swoje wyroby za pół
ceny, by wyżywić klasę robotniczą. Ten właśnie argument
okazał się znaczącym przy rozmowach ze zwierzchnikiem
państwa. „I wyprosili objęcie systemem emerytalnym
rolników, który po niewielkiej modyfikacji funkcjonuje do
dziś”. Kościół miał za złe ludowcom koalicję z PZPR, choć
Ci nigdy nie utożsamiali się z ideologią partii. Ruch ludowy
występował zawsze w obronie interesów ludu wsi i cieszył
się ogromnym poparciem. (J.Cz.) Fot. T.Białoń
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W dniach 2-3 marca dziewięciu ratowników OSP
w Sidzinie brało udział w doskonaleniu zawodowym,
związanym z prowadzenia działań w sprzęcie ochrony
dróg oddechowych na poligonie FIRETRAP w Warszawie.
Tematyka warsztatów dotyczyła przygotowania
środków ochrony indywidualnej i sprzętu osobistego do
pracy w „trudnej strefie” w pożarach wewnętrznych, zasad
prowadzenia łączności w masce aparatu powietrznego,
sytuacji awaryjnych, takich jak: awaria aparatu
powietrznego, zaplątanie, ewakuacja przez ciasne miejsca,
a także procedury wzywania pomocy. Uczestnicy zapoznali
się z torem przeszkód symulującym poruszanie się oraz
ewakuację z „trudnej strefy” w sytuacji braku widoczności,
a także technikami siłowego otwierania drzwi. Drugi dzień
poświęcony był działaniom związanym z poszukiwaniem
poszkodowanego strażaka w warunkach braku
widoczności oraz postępowaniem po odnalezieniu
poszkodowanego: ocena sytuacji, wymiana źródła
powietrza, ewakuacja, a także samoratowanie z wysokości
przy użyciu liny, zestawu ucieczkowego, węża strażackiego

oraz drabiny i zapoznanie z zasadami wykorzystania pętli
alpinistycznej i karabinka osobistego w pracy strażaka.
OSP w Sidzinie składa podziękowania instruktorom za
zaangażowanie i profesjonalne przedstawienie tematyki tak
ważnej podczas prowadzenia działań wewnątrz budynków
oraz firmie Albus za udostępnienie środka transportu.
(G.L) Fot. Firetrap

pomiędzy jednostkami - oraz aktualizacja wiedzy
i umiejętności w zakresie rozwiązań sprzętowych, a także
technicznych. Warsztaty miały charakter ćwiczeń
praktycznych w formie manewrów w terenie, omawiano
także wykorzystywane techniki i prezentację sprzętu.
Przeprowadzone szkolenie skupia specjalistów z tej
dziedziny z całego kraju, co jest bardzo cenne ze względu
na możliwość wymiany doświadczenia, wypracowania
wniosków oraz testowania nowych rozwiązań i sprzętu.

W okresie 14-17 marca OSP w Sidzinie była
odpowiedzialna za zaplecze logistyczne i pomoc techniczną
podczas doskonalenia zawodowego z ratownictwa
wysokościowego
w
zakresie
specjalistycznym
organizowanym przez WYSOKOŚCIÓWKA.org.
Tematyką przewodnią warsztatów były działania
w studniach suchych i mokrych, silosach, kanałach,
zbiornikach podziemnych i kominach.
"Studnia 2019" to jedno z cyklicznych szkoleń,
organizowanych w całej Polsce dla ratowników
wysokościowych. Celem ogólnym prowadzonych
warsztatów jest rozwój ratownictwa wysokościowego
w Polsce, integracja środowiska związanego
z ratownictwem wysokościowym - wymiana doświadczeń
strona 10

OSP w Sidzinie składa podziękowania wszystkim,
którzy udostępnili obiekty na potrzeby ćwiczeń - świadczy
to o zrozumieniu potrzeby doskonalenia ratowników.
(G.L.) Fot. WYSOKOŚCIÓWKA.ORG

ROWEREM PO ZDROWIE
Powitanie wiosny 2019 w Przedszkolu Publicznym
w Bystrej Podhalańskiej było sportowym wydarzeniem.
Przedszkolaki postawiły na zdrowy styl życia i ekologię.
Podczas wiosennego spaceru promowały jazdę na rowerze
i aktywne spędzanie wolnego czasu. W akcję chętnie
włączyli się rodzice. Ponad 50 dzieci przyjechało do
przedszkola tego dnia na rowerze, hulajnodze lub innym
pojeździe, a niektórzy rodzice zostawili swoje samochody
w domu i przyszli pieszo. Tak radośnie, zdrowo
i ekologicznie powitana Pani Wiosna zagości już pewnie na
całego.
I tak jak mówi wiersz Jana Brzechwy:
„ Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna.
Kret skrzywił się ponuro:przyjedzie pewnie furą.
Jeż się najeżył srodze: raczej na hulajnodze.
Wąż syknął: ja nie wierzę, przyjedzie na rowerze... "

właśnie w przedszkolu w Bystrej Podhalańskiej było wiosna przyjechała na rowerze i zachęca gorąco wszystkie
dzieci i rodziców do aktywnego spędzania wolnego czasu
na świeżym powietrzu. (A.K.) Fot. Przedszkole Publiczne w Bystrej
Podhalańskiej

i tak
Niemałą atrakcją dla przedszkolaków z Sidziny była
wizyta iluzjonisty, pana Wiesław Jaśkowskiego – Havis.
Zaprezentowane widowisko bardzo podobało się dzieciom,
które żywo reagowały na artystę i z zainteresowaniem
śledziły wydarzenia. Każda kolejna sztuczka nagradzana
była gromkimi brawami. Niektóre z dzieci miały
możliwość asystować artyście, biorąc udział w prezentacji
sztuczek. Za sprawą słów "sim – sala – bim" iluzjonista
czarował: zmieniał kolory chustek, płyt, kart, spaloną
chusteczkę zamienił w banknoty. Wspólna zabawa
przyniosła wszystkim mnóstwo radości. Prezentowane
sztuczki dostarczyły dzieciom sporo pozytywnej energii i
wywołały uśmiechy na twarzach. Występ iluzjonisty był
okazją do świetnej zabawy, a także pobudził fantazję
przedszkolaków i ich twórcze myślenie.

Dzieci z przedszkola w Sidzinie miały możliwość
obejrzenia doświadczeń z ciekłym azotem. Pokaz ten
przybliżył przedszkolakom tajemnice niskich temperatur.
Prowadzący, pan mgr inż. Bogdan Martyniak z MIKRO
CENTRUM NAUKI W ŚWINNEJ, w ciekawy sposób
opowiadał o właściwościach azotu, robiąc przy tym dużo
dymu i "wybuchów". Wykonywane doświadczenia
wyglądały bardzo efektownie i wprawiały małych widzów
w zachwyt. Najwięcej poruszenia wśród przedszkolaków
wywołało połączenie ciekłego azotu z wrzącą wodą, kiedy
to powstała ogromna chmura "azotowego dymu". Dzieci
były niezwykle podekscytowane i do końca dnia dzieliły
się swoimi wrażeniami. (K.R.) Fot. Przedszkole Publiczne
w Sidzinie
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W ubiegłym roku w naszym Biuletynie ukazały się wykazy ofiar I wojny światowej z naszej Gminy. Na apel o ujawnienie tych osób,
które nie zostały jeszcze podane do wiadomości publicznej, odpowiedziało kilka osób, którym serdecznie dziękujemy. Najpełniejszą listę ofiar
i najsolidniej udokumentowaną przesłał nam O. Władysław Czarniak, na którego mrówczą historyczną dociekliwość zawsze można liczyć.
Dziękujemy i zachęcamy do zapoznania się z tym opracowaniem.
Tadeusz Uczniak

W 1795 r. Polska została rozebrana przez Rosję, Prusy i Austrię i wymazana z mapy Europy. Pomimo licznych powstań, nie
udało się jej odzyskać niepodległości. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał
się szansą na niepodległość po 123 latach niewoli. Stało się to 11 listopada 1918 r. Konflikt ten pochłonął miliony
niepotrzebnych ofiar, wśród których znaleźli się także mieszkańcy Sidziny. Warto ich więc przypomnieć z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości.
Do podjęcia tego opracowania skłonił mnie apel p. Tadeusza Uczniaka, wielkiego orędownika historii naszej małej
Ojczyzny, zamieszczony w Biuletynie Samorządowym Gminy Bystra-Sidzina nr 7 (75) lipiec 2018. Po jego przeczytaniu
zacząłem szperać po dostępnych źródłach i tak powstała pokaźna lista mieszkańców Sidziny, którzy walczyli o naszą
niepodległość. Nie obejmuje ona wszystkich, którzy brali udział w pierwszej wojnie światowej. Znaleźli się na niej tylko ci,
którzy ucierpieli w tym konflikcie, tracąc życie, zdrowie lub wolność. Było z pewnością wielu innych, którzy walczyli na tej
wojnie, ale udało im się przeżyć bez większego uszczerbku na zdrowiu.
Podstawowym źródłem niniejszego opracowania były „Listy strat” (Verlustliste), które w latach 1914-1918 publikowało
Ministerstwo Wojny w Wiedniu. Są one dostępne w austriackiej bibliotece cyfrowej na internetowej stronie:
http://digi.landesbibliothek.at. Podają one najczęściej nazwisko i imię, stopień wojskowy, przynależność do jednostki
wojskowej, miejsce pochodzenia, rok urodzenia i poniesione straty. W czasie wojny ukazało się 709 takich list a na każdej z nich
widnieje kilka tysięcy nazwisk. Dane te zostały skonfrontowane z księgami parafialnymi Sidziny, które potwierdziły ich
autentyczność. Oprócz tego w księgach parafialnych na marginesach są również adnotacje, które informują o śmierci, udziale
w wojnie lub poniesionych stratach.
Na tej zapewne niekompletnej liście znalazło się ponad sto nazwisk mieszkańców Sidziny, którzy ucierpieli w walce
o niepodległość Polski. Spośród nich 44 zginęło lub zmarło na skutek odniesionych ran, 2 zaginęło, 23 przebywało w obozach
jenieckich i 32 odniosło rany. Na końcu umieszczono 4 osoby, które według źródeł austriackich pochodziły z Sidziny, ale nie
zostały zidentyfikowane w sidzińskich źródłach.
Zginęli lub zmarli wskutek odniesionych ran:
1. Brozig Piotr Rudolf, s. Józefa i Reginy Talik, ur. 27.06.1893

r. w Sidzinie nr d. 642. W księdze rodzin jest notatka, że był
nieżonaty i zginął na wojnie w 1914 r. [LN, t. 10, s. 86, nr 39; LF, t. 1, nr d. 642].
2. Budka Jan, s. Józefa i Anny Jaskółka, ur. 10.08.1898 r. w Sidzinie nr d. 451. W księdze rodzin jest notatka, że został
zabity na wojnie. [LN, t. 2, s. 125, nr 48; LF, t. 2, nr d. 651].
3. Bürger Ferdynand, s. Franciszka i Józefiny Gutbier, ur. 15.01.1889 r. w Żabnicy. Ożenił się 07.07.1913 r.
w Podczerwonym z Marianną Leja. Podczas I wojny światowej był piechurem 16 kompanii 56 pułku piechoty. Zginął koło
Monasterzysk 13.07.1916 r. według informacji Czerwonego Krzyża z 24.03.1917 r. [LF, t. 1, nr d. 638; LC, t. 4, s. 159, nr 11;
LM, t. 4, s. 202; Lista strat nr 546 z 31.03.1917 r., s. 9].
4. Chorążak Franciszek, s. Wojciecha i Anny Kawa, ur. 04.08.1888 r. w Sidzinie nr d. 471. W księdze rodzin jest notatka,
że był nieżonaty i zginął na wojnie w 1914 r. [LN, t. 10, s. 55, nr 43; LF, t. 2, nr d. 471].
5. Chorążak Ignacy, s. Wojciecha i Anny Kawa, ur. 02.02.1891 r. w Sidzinie nr d. 471. Według notatki z księgi rodzin
podobnie jak jego brat Franciszek jako nieżonaty zginął na wojnie w 1914 r. [LN, t. 10, s. 71, nr 10; LF, t. 2, nr d. 471].
6. Chorążak Wincenty, s. Andrzeja i Katarzyny Kubackiej, ur. 13.01.1885 r. w Sidzinie nr d. 171. W księdze rodzin jest
notatka, że był nieżonaty i zginął na wojnie w 1914 r. [LN, t. 10, s. 25, nr 2; LF, t. 1, nr d. 171
7. Chorąży Franciszek, s. Józefa i Anieli Chorąży, ur. 30.08. 1899 r. w Sidzinie nr d. 371, Był piechurem pospolitego
ruszenia 56 pułku piechoty przydzielonym do 10 pułku piechoty. Był nieżonaty i podczas wojny zmarł 25.07.1917 r. w szpitalu
w Nowym Sączu. [LN, t. 10, s. 133, nr 53; LF, t. 2, nr d. 371; Lista strat nr 634 z 10.12.1917 r., s. 12].
8. Chorąży Stanisław, s. Wawrzyńca i Anny Nieużytek, ur. 20.04.1876 r. w Sidzinie nr d. 151. Ożenił się 05.02.1908 r.
z Anną Papaj. W księdze rodzin jest notatka, że zginął 10.01.1915 r. na wojnie. [LN, t.9, s. 45, nr 22; LF, t. 2, nr d. 151].
9. Chorąży Stanisław, s. Jana i Zofii Czarnota, ur. 20.12.1886 r. w Sidzinie nr d. 105. Ożenił się 24.09.1912 r. z Heleną
Hajos. Był saperem rezerwy zapasowej 1 kompanii 46 batalionu saperów. Zginął 23.06.1918 r. na włoskim froncie w bitwie nad
Piawą i tam został pochowany. [LN, t. 10, s. 41, nr 55; LM, t. 4, s. 201; Lista strat nr 701 z 11.11.1918 r., s. 12].
10. Chorąży Stanisław, s. Jana i Wiktorii Pasternak, ur. 11.02.1893 r. w Sidzinie nr d. 7. W czasie wojny był strzelcem 16
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uzupełniającego batalionu strzelców pospolitego ruszenia w Prądniku Czerwonym. Według zawiadomienia Starostwa
w Myślenicach z 13.06.1918 r. zmarł 26.08.1917 r. w garnizonowym szpitalu wojskowym nr 15 w Krakowie. [LN, t. 10, s. 84,
nr 12; LM, t. 4, s. 201; Lista strat nr 634 z 10.12.1917 r., s. 12].
11. Czarnota Stanisław, syn Wawrzyńca i Katarzyny Wyznarek, ur. 17.10.1886 r. w Sidzinie nr d. 349. Ożenił się
26.05.1914 r. w Makowie z Wiktorią Uczniak. Był saperem rezerwistą 1 batalionu saperów. Według zawiadomienia Sądu
Powiatowego w Jordanowie z 17.09.1917 r. poległ 26.05.1917 r. na włoskim froncie, w miejscu nieznanym i tam został
pochowany. [LN, t. 10, s. 39, nr 45; LM, t. 4, s. 201; Lista strat nr 676 z 31.05.1918 r., s. 11].
12. Czarny Franciszek, s. Marcina i Marii Czarny, ur. 10.10.1885 r. w Sidzinie nr d. 254. Ożenił się 14.02.1912 r.
z Wiktorią Maj. Według zawiadomienia Sądu Powiatowego w Jordanowie z 08.11.1918 r. zmarł w szpitalu Czerwonego
Krzyża w Piotrkowie 02.10.1918 r. [LN, t. 10, s. 31, nr 41; LM, t. 4, s. 202; LF, t. 2, nr d. 254].
13. Czarny Stanisław, s. Rozali Czarny, ur. 27.04.1893 r. w Sidzinie nr d. 251. Podczas wojny był piechurem 2 kompanii
56 pułku piechoty i zginął 03.01.1915 r. [LN, t. 10 s. 85, nr 25; Lista strat nr 139 z 10.03.1915 r., s. 11].
14. Drobinoga Franciszek, s. Jana i Marii Kolaniak, ur. 28.03.1886 r. w Sidzinie nr d. 423. Ożenił się 31.05.1911 r. z Teklą
Lipka. W księdze rodzin jest notatka, że według zawiadomienia Sądu w Jordanowie z 30.06.1916 r. zginął 19.02.1916 r.
[LN, t. 10, s. 35, nr 20; LF, t. 2 nr d. 423 i 478].
15. Dudziak Karol, s. Franciszka i Rozalii Krupa, ur. 23.05.1896 r. w Sidzinie nr d. 67. W księdze rodzin jest notatka, że
zginął na pierwszej wojnie światowej w niewiadomym miejscu. [LN, t. 10, s. 109, nr 36; LF, t. 2, nr d. 67].
16. Figiel Paweł, s. Anny Figiel, ur. 26.04.1895 r. w Sidzinie nr d. 454. Nosił też nazwisko Kraus. W archiwum
parafialnym jest pismo z 22.07.1919 r., w którym naczelnik gminy Pikułowice informuje, że Kraus Paweł, żołnierz austriacki,
powracając z frontu, zmarł 18.06.1919 r. w Brzeżanach w szpitalu powszechnym na zapalenie nerek i niedomogę serca
i pochowany został na cmentarzu w Brzeżanach. [LN, t. 10, s. 101, nr 39].
17. Goryl Franciszek, s. Stanisława i Anny Balak, ur. 18.08.1895 r. w Sidzinie nr d. 26. W księdze rodzin jest notatka, że
był nieżonaty i zginął w czasie I wojny światowej w 1914 r. [LN, t. 10, s. 103, nr 58; LF, t. 2, nr d. 26].
18. Habina Wojciech, s. Andrzeja i Agnieszki Lipka, ur. 01.04.1873 w Sidzinie nr d. 325. Ożenił się 24.02.1897 r. z Marią
Trzop. W czasie wojny był piechurem 7 kompanii 25 cesarsko-króleskiego pułku pospolitego ruszenia i w 1916 r. został ranny.
W księdze rodzin jest notatka, że zmarł 22.04.1916 r. o czym poinformował sąd w Jordanowie 10.04.1919 r. [LN, t. 9, s. 24,
nr 21; LF, t. 2, nr d. 325; Lista strat nr 430 z 09.06.1916 r., s. 18].
19. Jaromin Wincenty, syn Wojciecha i Marianny Jaromin, ur. 17.07.1884 r. w Sidzinie nr d. 428. Ożenił się 22 stycznia
1913 r. z Anną Palarczyk. W czasie wojny był piechurem 3 kompanii 56 cesarsko-królewskiego pułku piechoty i zginął
19.06.1918 r. w Fossalta nad rzeką Piawą, prowincja Wenecja - Włochy. W archiwum parafialnym znajduje się zawiadomienie
kapelana wojskowego o jego śmierci. [LN, t. 10, s. 21, nr 31; LC, t. 4, s. 158, nr 5; LF, t. 2, nr d. 428].
20. Kaczmarczyk Wojciech, s. Józefa i Wiktorii Drobinoga, ur. 19.03.1888 r. w Sidzinie nr d. 623.W księdze rodzin jest
notatka, że zmarł w Kielcach na wojnie. [LN, t. 10, s. 51, nr 17; LF, t. 2, nr d. 623].
21. Kardel Stanisław, s. Kazimierza i Anny Szpak, ur. 31.03.1897 r. w Sidzinie nr d. 204. W księgach parafialnych jest
notatka, że zginął w bitwie we Włoszech 05.07.1917 r. [LN, t. 10, s. 115, nr 25; LF, t. 2, nr d. 204;
22. Lipa Wawrzyniec, syn Franciszka i Marii Kulka, ur. 29.07.1884 r. w Sidzinie nr d. 76. Ożenił się 14.11.1912 r. z Anną
Budka. Podczas wojny był rezerwistą zapasowym 3 kompanii marszowej 56 pułku piechoty i w 1914 r. został ranny.
W księdze zmarłych jest notatka, że zmarł 11.09.1917 r. w niewoli rosyjskiej, ale brak konkretnych danych. [LN, t. 10, s. 21,
nr 32; LM, t. 4, s. 201; Uzupełnienia i sprostowania E3 wydane dnia 28.11.1914 r., s. 21].
23. Lipiak Wawrzyniec, s. Józefa i Rozalii Kostka, ur. 11.10.1979 r. w Sidzinie nr d. 64. Ożenił się 09.02.1904 r. z Marią Ryś
z Toporzyska. W księdze rodzin jest notatka, że zginął na wojnie w 1916 r. [LN, t. 9, s. 69, nr 41; LF, t. 2. Nr d. 38].
24. Maj Józef, syn Michała i Agnieszki Krzywickiej, ur. 18.04.1886 r. w Sidzinie nr d. 19. W księdze rodzin jest adnotacja,
że ożenił się w Toporzysku i zginął w pierwszej wojnie światowej. (LN, t. 10, s. 36, nr 22; LF, t. 2, nr d. 19).
25. Maj Kazimierz, s. Jana i Rozalii Kulka, ur. 02.10.1893 r. w Sidzinie nr d. 335. W czasie wojny był piechurem 5
kompanii 55 pułku piechoty i zginął 22-23.08.1915 r. W księdze rodzin jest notatka, że był nieżonaty i zginął na wojnie pod
Majdankiem. [LN, t. 10, s. 88, nr 57; LF, t. 2, nr d. 335; Lista strat nr 307 z 05.11.1915 r., s. 30].
26. Maj Wojciech, s. Jana i Anny Wojtusiak, ur. 06.07.1876 r. w Sidzinie nr d. 339. Ożenił się 21.08.1901 r. w Spytkowicach
z Magdaleną Jagódka. W archiwum parafialnym jest akt zgonu, według którego zmarł on jako żołnierz w szpitalu VII
w Pradze 19.10.1918 r. na gruźlicę płuc i tam został pochowany na Cmentarzu Olszańskim. [LN, t. 9, s. 47, nr 42; LF, t. 2, nr d.
339].
27. Matulak Antoni, s. Józefa i Wiktorii Maj, ur. 17.01.1886 r. w Sidzinie nr d. 227. Ożenił się 15.02.1911 r. z Magdaleną
Sułocha. Podczas wojny był strzelcem 16 cesarsko-królewskiego regimentu piechoty. Zginął 16.12.1917 r. [LN, t.10. s. 33, nr 5;
LF, t. 2, nr d. 227 i 197; Lista strat nr 664 z 30.03.1918 r. s. 41].
28. Matulak Jan, s. Józefa i Wiktorii Maj, ur. 30.06.1874 t. w Sidzinie nr d. 227. Ożenił się 23.01.1913 r. z Marianną
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Pochopień. Był piechurem 56 cesarsko-królewskiego pułku piechoty pospolitego ruszenia i walczył na froncie włoskim, gdzie
zginął 05.08.1917 r. Zmarł w szpitalu fortecznym w Risano (należącym wówczas do Dalmacji) i tam został pochowany.
[LN, t. 9, s. 30, nr 21; LM, t. 4, s. 201; Lista strat nr 650 z 07.02.1918 r., s. 32].
29. Matulak Marcin, s. Rozalii Matulak, ur. 16.10.1891 r. w Sidzinie nr d. 463. Był rezerwistą zapasowym w 4 kompanii 56
pułku piechoty i podczas wojny w 1915 r. został ranny. Z informacji przesłanej 29.03.1915 r. ze Starostwa w Myślenicach
wynika, że zmarł 01.02.1915 r. w szpitalu wojskowym w Wiedniu i tam został pochowany. [LN, t. 10, s. 76, nr 59; LF, t. 2, nr d.
463; Lista strat nr 142 z 15.03.1915 r., s. 27].
30. Migas Jan, s. Jana i Zofii Krupa, ur. 26.09.1870 r. w Sidzinie nr d. 447. Ożenił się 07.06.1894 r. z Marianną Zubrzycką.
Był żołnierzem taborytą 1 oddziału 5 dywizji wydziału żywności. Zmarł 18.10. 1916 r. na tyfus brzuszny w czerniewickim
szpitalu epidemiologicznym w Bethlen (dzisiejsze Beclean w Rumunii) i tam został pochowany na rzymsko-katolickim
cmentarzu. [LN, t. 10, s. 6, nr 46; LF, t. 2, nr d. 447; Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 07.12.1916 r., s. 24].
31. Migas Józef, s. Jana i Rozalii Pasternak, ur. 25.11.1891 r. w Sidzinie nr d. 353. Zginął na wojnie 18.09.1917 r. pod
Kowlem raniony szrapnelem. [LN, t. 10, s. 76, nr 63; LM, t. 4, s. 201].
32. Nieużytek Józef, syn Wawrzyńca i Teresy Szpak, ur. 24.10.1896 r. w Sidzinie nr d. 336. Był piechurem 1 kompanii 56
pułku piechoty i w 1915 r. został ranny. W księgach parafialnych jest notka, że był nieżonaty i zginął na pierwszej wojnie
światowej w 1918 r. (LN, t.10, s. 111, nr 60; LF, t. 2, nr d. 336; Lista strat nr 319 z 20.11.1915, s. 32].
33. Nieużytek Karol, s. Wawrzyńca i Rozalii Czarny, ur. 14.01.1886 r. w Sidzinie nr d. 142. Ożenił się 28.08.1912 r.
z Marianną Lipa. Był starszym szeregowym 6 kompanii 16 cesarsko-królewskiego pułku pospolitego ruszenia i w 1915 r. został
ranny. W księgach parafialnych jest notatka, że poległ na wojnie 07.04.1919 r. [LN, t. 10, s. 33, nr 6; LF, t. 2, nr d. 23 i 336; Lista
strat nr 125 z 13.02.1915 r., s. 31].
34. Palowski Andrzej, s. Antoniego i Wiktorii Balak, ur. 21.02.1889 r. w Sidzinie nr d. 413. Podczas wojny był kapralem
pospolitego ruszenia 11 kompanii 16 cesarsko-królewskiego pułku strzelców i zginął 08.07.1917 r. [LN, t. 10, s. 58. Nr 9; Lista
strat nr 611 z 13.09.1917 r. s. 34.
35. Pasternak Marcin, s. Wawrzyńca i Wiktorii Kaczmarczyk, ur. 06.10.1882 r. w Sidzinie nr d. 85. Ożenił się 10.10.1906 r.
z Anną Matulak, która zmarła 19.11.1908 r. Ponownie ożenił się 07.02. 1911 r. w Osielcu. W czasie wojny był rezerwistą
zapasowym 56 pułku piechoty i w 1915 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. Przebywał jako jeniec wojenny w obozie Jalutorowsk,
w guberni tobolskiej w Rosji. W księdze rodzin jest notatka, że zginął w pierwszej wojnie światowej w 1917 r. [LN, t. 10, s.7,
nr 47; LF, t. 1, nr d. 85; Lista strat nr 425 z 27.03.1915 r., s. 40; Lista strat nr 651 z 09.02.1918 r., s. 38].
36. Pastwa Kazimierz, s. Jana i Marianny Czaja, ur. 16.02.1872 r. w Sidzinie nr d. 424. Ożenił się 12.07.1899 r. z Anną
Motor. W czasie wojny był starszym szeregowym 3 kompanii 32 cesarsko-królewskiego pułku pospolitego ruszenia i w 1917 r.
został ranny. Według informacji Sądu w Jordanowie z 22.12.1916 r. zmarł w szpitalu wojskowym w Sternthal (obecnie Strnisce
koło Ptuj w Słowenii) 11.11.1916 r. [LN, t. 9, s. 16, nr 11; LF, t. 2, nr d. 527; Lista strat nr 550 z 07.04.1917 r., s. 38].
37. Przybyś Wawrzyniec, s. Józefa i Rozalii Wierzba, ur. 1895 r. prawdopodobnie w Toporzysku, zamieszkały w Sidzinie
nr d. 92. W księdze rodzin jest notatka, że zginął w pierwszej wojnie światowej w bitwie pod Lublinem. [LF, t. 2, nr d. 92].
38. Puskarczyk Stanisław, s. Jana i Zofii Kolaniak, ur. 19.06.1893 r. w Sidzinie nr d. 422. Był piechurem 13 kompanii 56
pułku piechoty i zginął 16.05.1915 r. [LN, t.10. s. 86, nr 37; LF, t. 2, nr d. 422; Lista strat nr 267 z 16.09.1915 r., s. 34].
39. Rusin Józef, syn Jana i Zofii Chorąży, ur. 27.10.1896 r. w Sidzinie nr d. 370. W księdze urodzin jest zawiadomienie
sekcji wywiadowczej Czerwonego Krzyża, Kraków, Basztowa 8, skierowane do Jana Rusina – K.u.K. Bächerei Diwision 32,
Feldpost 105, z 21.12.1916 r., że Józef Rusin, żołnierz 56 pułku piechoty dnia 24.08.1916 r. poległ na polu chwały (LN t.10, zdj.
A33 i a34) [LN, t. 10, s. 111, nr 61; LF, t. 2, nr d. 381].
40. Staszczak Wincenty, s. Jakuba i Rozalii Kulka, ur. 18.01.1884 r. w Sidzinie nr d. 316. Ożenił się 07.08.1907 r. z Marią
Chorąży. Był piechurem 12 kompanii 16 cesarsko-królewskiego pułku pospolitego ruszenia i w 1916 r. został ranny na wojnie.
Według notki w sidzińskiej księdze rodzin zmarł wskutek odniesionych ran 08.04.1916 r. w szpitalu polowym. [LN, t.10. s. 17,
nr 2; LF, t. 2, nr d. 316 jest notka o śmierci; Lista strat nr 419 z 10.05.1916 r., s. 48].
41. Staszczak Wincenty, s. Michała i Anny Malik, ur. 12.10.1889 r. w Sidzinie, nr d. 500. W czasie wojny był rezerwistą
zapasowym 1 kompanii 56 pułku piechoty i według informacji „Listy strat” z 15.03.1915 r. został ranny. W Księdze rodzin
parafii sidzińskiej jest notka, że zmarł 25.03.1916 r. [LN, t. 10, s. 60, nr 37; LF, t. 2, nr d. 500; Lista strat nr 142 z 15.03.1915
r., s. 40].
42. Tempka Władysław, s. Józefa i Agaty Drab, ur. 24.09.1892 w Sidzinie nr d. 295. Był piechurem 5 kompanii 56 pułku
piechoty i w czasie pierwszej wojny został zabity 16.05.1915 r. [Lista strat nr 329 z 04.12.1915 r., s. 46
43. Trzop Kazimierz, s. Jana i Marianny Habina, ur. 03.08.1885 r. w Sidzinie nr d. 229. Ożenił się 01.06.1910 r. z Zofią
Dyrda. Podczas wojny był piechurem 1 kompanii 19 cesarsko-królewskiego pułku pospolitego ruszenia i w 1916 r. dostał się
do niewoli rosyjskiej. Przebywał w obozie jenieckiem w Jenotajewsku w guberni astrachańskiej i według informacji
otrzymanych z Rosji zmarł 08.01.1918 r. w Taszkencie i tam został pochowany na cmentarzu jeńców wojennych. [LN, t.10. s. 31,
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nr 35; LF, t. 2, nr d. 229; LM, t. 4, s. 201; Lista strat nr 459 z 02.09.1916 r., s. 11].
44. Zubrzycki Józef, s. Jana i Anny Jancarz, ur. 21.10.1878 r. w Sidzinie nr d. 455. Ożenił się 10.02.1903 r. w Zawoi
z Kunegundą Suwaj. W księdze rodzin jest notatka, że zginął na pierwszej wojnie światowej. [LN, t. 9, s. 62, nr 47; LF, t. 2, nr d.
626].
Zaginęli w czasie wojny:
1. Jaskółka Władysław, s.

Stanisława i Katarzyny Balak, ur. 12.04.1890 r. w Sidzinie nr d. 322. Był piechur pospolitego
ruszenia 5 kompanii 56 pułku piechoty i w 1917 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. W księdze rodzin jest notka, że zaginął na
wojnie. [LN, t. 10, s. 64, nr 24; LF, t. 2. Nr d. 322; Lista strat nr 557 z 20.04.1917 r., s. 26].
2. Motor Stefan, syn Józefa i Wiktorii Motor, ur. 19.12.1881 r. w Sidzinie nr d. 82. Ożenił się 19.02.1908 r. z Wiktorią Lipa,
siostrą bliźniaczką Wawrzyńca Lipy. W archiwum parafialnym (Liber Natorum t. 9) są dokumenty, które potwierdzają jego
zaginięcie na wojnie w 1916 r. i dają żonie Wiktorii możliwość ponownego wyjścia za mąż. [LN, t. 9, s. 86, nr 60, t. 10, s. 21,
nr 33;
Przebywali w obozach jenieckich:
1. Biedrawa Andrzej, s. Michała i Marianny

Rączka, ur. 11,08,1892 r. w Sidzinie nr d. 532. Był piechurem 8 kompanii 16
cesarsko-królewskiego pułku pospolitego ruszenia. Podczas wojny w 1915 r. był jeńcem wojennym w Omsku w Rosji. Po
wojnie powrócił do Sidziny i 04.02.1919 r. ożenił się z Rozalią Migas. Zmarł w Sidzinie 01.03.1953 r. [LN, t. 10 s. 81, nr 38;
LC, t. 4, s.167, nr 6; Lista strat nr 326 z 01.12.1915 r., s. 8].
2. Bűrger Henryk, s. Franciszka i Józefy Gutbier, ur. 16.10.1892 r. w Sidzinie nr d. 638. Był strzelcem 4 kompanii cesarskokrólewskiego pułku strzelców. W 1917 r. był jeńcem wojennym w obozie Sadonsk w guberni woroneskiej w Rosji. Po powrocie
z obozu ożenił się 27.02.1926 r. z Anielą Chorąży. Zmarł w Sidzinie 19.11.1958 r. [LN, t. 10, s. 82, nr 45; Lista strat nr 598
z 11.07.1917 r., s. 11].
3. Chorąży Karol, s. Jana i Zofii Czarnota, ur. 30.01.1893 r. w Sidzinie nr d. 105. Podczas wojny był piechurem 1 kompanii
zapasowej 16 cesarsko-królewskiego pułku pospolitego ruszenia. W 1916 r. był jeńcem wojennym w Pietropawłowsku
w obwodzie akmolinskim w Rosji. Zmarł w Sidzinie 14.06.1986 r.[LN, t. 10, s. 83, nr 8; Lista strat nr 399 z 28.03.1916 r., s. 12].
4. Jaromin Marcin, s. Józefa i Katarzyny Jaromin, ur. 07.10.1880 r. w Sidzinie nr d. 434. Ożenił się 05.02.1907 r. z Zofią
Staszczak. Jako strzelec 1 kompani 16 cesarsko-królewskiego pułku strzelców w 1917 r. był jeńcem wojennym w Rosji. Zmarł
w Sidzinie 22.01.1958 r. [LN, t. 9, s. 76, nr 45; Lista strat nr 589 z 13.06.1917 r., s. 21].
5. Kaczmarczyk Jan, s. Józefa i Wiktorii Drobinoga, ur. 30.06.1892 r. w Sidzinie nr d. 623. W czasie wojny walczył jako
piechur oddziału karabinów maszynowych w 18. cesarsko-królewskim pułku pospolitego ruszenia i w 1915 r. był jeńcem
wojennym. Po wojnie 11.07.1921 r. ożenił się z Teklą Lipka. [LN, t.10. s. 80, nr 33; LF, t. 2, nr d. 623; Lista strat nr 336
z 15.12.1915 r., s. 22].
6. Kolaniak Józef, s. Jana i Zofii Jaromin, ur. w 16.10.1893 r. w Sidzinie nr d. 419. Podczas wojny był piechurem
pospolitego ruszenia 56 pułku piechoty i w 1916 r. przebywał jako jeniec wojenny w obozie w Kromy w guberni orłowskiej
w Rosji. Po powrocie z niewoli ożenił się 23.02.1922 r. z Rozalią Binkuś. Zmarł w Sidzinie 28.01.1960 r. [LN, t. 10 s. 89, nr 61;
Lista strat nr 382 z 26.02.1916 r., s. 26].
7. Kolaniak Ludwik, Andrzeja i Anny Drobinoga, ur. 21.08.1893 r. w Sidzinie nr d. 61. Podczas wojny był piechurem 10
kompanii 20 cesarsko-królewskiego pułku pospolitego ruszenia i w 1915 r. był jeńcem wojennym, ale nie podano gdzie.
[LN, t. 10, s. 88, nr 51; Lista strat nr 166 z 24.04.1915 r., s. 19].
8. Kulka Stanisław, s. Andrzeja i Anny Czarniak, ur. 02.12.1886 r. w Sidzinie nr d. 177. Ożenił się 08.02.1912 r. w Łętowni
z Zofią Zajda. Był piechurem rezerwy 3 kompanii 30 pułku piechoty i w czasie wojny w 1917 r. przebywał jako jeniec wojenny
w obozie Mariyrsk w Rosji. Zmarł w Sidzinie 26.09.1968 r. [LN, t.10. s. 40, nr 50; Lista strat nr 639 z 28.12.1917 r., s. 27].
9. Lipa Stefan, s. Joachima i Magdaleny Mrózek, ur. 24.12.1884 r. w Sidzinie nr d. 504. Ożenił się 07.05.1913 r. z Wiktorią
Staszczak, która zmarła 19.04.1917 r. Był piechurem rezerwy 56 pułku piechoty i w czasie wojny został ranny. Dostał się do
niewoli i jako jeniec wojenny przebywał w Zespolonym Szpitalu Ewakuacyjnym nr 180 w Niżnym Nowogrodzie w Rosji. Po
powrocie z obozu ożenił się ponownie 05.02.1919 r. z Rozalią Mrózek. Zmarł w Sidzinie 28.01.1962 r. [LN, t.10. s. 25, nr 59; LF,
1, nr d. 504 i t. 2, nr 23; Lista strat nr 651 z 09.02.1918 r., s. 29].
10. Lipka Jan, s. Tomasza i Agaty Maj, ur. 24.12.1881 r. w Sidzinie nr d. 329. Ożenił się 21.02.1905 r. z Zofią Czarny.
Podczas wojny był piechurem pospolitego ruszenia 3 kompanii zapasowej 90 pułku piechoty i dostał się do rosyjskiej niewoli.
W 1916 r. przebywał jako jeniec wojenny w Sarapuł w guberni wjackiej, zaś w 1918 r. w Kazaniu, Jekaterynburgu. Zmarł
w Sidzinie 14.07.1957 r. [LN, t. 10. s. 1, nr 62; Lista strat nr 439 z 11.07.1916 r., s. 38; Lista strat nr 663 z 23.08.1918 r., s. 31].
11. Lipka Jan, s. Ottona i Wiktorii Czarny, ur. 11.12.1887 r. w Sidzinie nr d. 579. Był rezerwistą zapasowym 56 pułku
piechoty i w czasie wojny w 1915 r. dostał się do rosyjskiej niewoli. Przebywał w obozie jenieckim w Pietropawłowsku
w obwodzie akmolińskim. W 1920 r. ożenił się we wsi Bogate koło Pietropawłowska z Julianną Połozow i tam urodziło się ich
troje dzieci. Od 1931 r. przez trzy lata mieszkał w Mińsku, gdzie urodziło się czwarte dziecko. W 1933 r. powrócił do Sidziny
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i zamieszkałpod numerem 485, gdzie urodziło się kolejne dziecko. Zmarł w Sidzinie 06.07.1976 r. [LN, t. 10, s. 48, nr 52; LF, t. 2,
nr d. 485; Lista strat nr 319 z 20.11.1915 r., s. 28].
12. Maciczka Władysław, s. Stanisława i Zofii Kostka, ur. 21.05.1895 r. w Sidzinie nr d. 20. Był piechurem 1 kompanii
zapasowej 20 cesarsko-królewskiego pułku pospolitego ruszenia i w 1916 r. dostał się do rosyjskiej niewoli. Był jeńcem
wojennym w Nikolajewsku w obwodzie samarskim w Rosji. Po wojnie 31.01.1921 r. ożenił się z Marianną Przybyś. Zmarł
w Sidzinie 09.10.1979 r. [LN, t. 10, s. 101, nr 42; Lista strat nr 399 z 28.03.1916 r., s. 36].
13. Maj Franciszek, s. Andrzeja i Anny Jaromin, ur. 29.03.1885 r. w Sidzinie nr d. 429. Ożenił się 07.02.1910 z Marianną
Trzop. Był piechurem pospolitego ruszenia 90 pułku piechoty i w 1918 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. Jako jeniec wojenny
przebywał w obozie w Sudogda w guberni włodzimierzowskiej. Przeżył i zmarł w Sidzinie 08.03.1944 r. [LN, t.10. s. 27, nr 13;
Lista strat nr 663 z 23.08.1918 r., s. 32].
14. Maj Franciszek, s. Jana i Rozalii Kulka, ur. 14.02.1889 r. w Sidzinie nr d. 335. Był piechurem 3 kompanii zapasowej 90
pułku piechoty i w czasie wojny w 1916 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. Jako jeniec wojenny przebywał obozie
w Czerniajewie w obwodzie syrdaryjskim. Po wojnie ożenił się 14.02.1919 r. z Antoniną Pasternak. Zmarł w Sidzinie 28.01.1947
r. [LN, t.10. s. 57, nr 8; Lista strat nr 439 z 11.07.1916 r., s. 40].
15. Maj Stefan, s. Wawrzyńca i Wiktorii Chorąży, ur. 24.10.1890 r. w Sidzinie nr d. 506. Jako piechur 19 cesarskokrólewskiego pułku pospolitego ruszenia w 1917 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. Po wojnie ożenił się 05.01.1927 r.
z Bronisławą Szpak. Zmarł w Sidzinie 19.10.1981 r. [LN, t. 10, s. 69, nr 67; Lista strat nr 514 z 18.01.1917 r., s. 36].
16. Maj Władysław Karol, s. Wawrzyńca i Wiktorii Chorąży, ur. 27.04.1895 r. w Sidzinie nr d. 506. W księdze rodzin jest
notatka, że był w Rosji od wojny austriackiej. [LN, t. 10, s. 101, nr 38; LF, t. 2. Nr d. 506].
17. Migas Michał, s. Jana i Zofii Krupa, ur. 09.09.1882 r. w Sidzinie nr d. 447. Ożenił się 03.02.1909 r. z Zofią Jaromin
wdową po Andrzeju Kojsie. Jako piechur rezerwy 8 kompanii 54 pułku piechoty w 1915 r. przebywał w obozie jenieckim
w Bijsku na terenie guberni tomskiej w Rosji. Zmarł w Sidzinie 15.05.1938 r. [LN, t.10. s. 6, nr 41; LF, t 1, nr d. 447 i t. 2, nr d.
588; Lista strat nr 150 z 27.03.1915 r., s. 28].
18. Motor Stanisław, s. Kazimierza i Katarzyny Tempka, ur. 17.02.1894 r. w Sidzinie nr d. 75. Był strzelcem pospolitego
ruszenia 20 cesarsko-królewskiego pułku strzelców i w 1917 r. dostał się do rosyjskiej niewoli. Przebywał w obozie jenieckim
w Czerniajewie w obwodzie syrdaryjskim. Ożenił się 07.02.1922 r. z Rozalią Puskarczyk Zmarł 03.06.1953 r. w szpitalu
w Makowie.[LN, t. 10, s. 92, nr 14; LF, t. 2, nr d. 75 i 422; Lista strat nr 598 z 11.07.1917 r., s. 42].
19. Papaj Kazimierz, s. Jana i Wiktorii Szpak, ur. 29.03.1886 r. w Sidzinie nr d. 280. Ożenił się 21.01.1913 r. z Wiktorią
Czarny. W czasie I wojny światowej był artylerzystą rezerwy 5 batalionu 12 pułku armat polowych i w 1916 r. przebywał jako
jeniec wojenny w obozie w Tomsku w Rosji. Po wojnie wrócił do Sidziny, gdzie wiosną 1943 r. został aresztowany i osadzony
23.01.1944 r. w obozie koncentracyjnym Gűsen (nr obozowy 49547). Zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen
24.01.1944 r. [LN, t.10. s. 35, nr 21; LM, t. 5, s. 87, nr 75-79 i s. 199 – Odpis zawiadomienia o śmierci z obozu; KZ- Gedenkstätte
Mauthausen; Lista strat nr 507 z 27.12.1916 r., s. 37].
20. Puskarczyk Andrzej, s. Ewy Puskarczyk, ur. 10.05.1893 r. w Sidzinie nr d. 472. Jako piechur 2 kompanii zapasowej 20
cesarsko-królewskiego pułku pospolitego ruszenia w 1916 r. dostał się do rosyjskiej niewoli. Przebywał jako jeniec wojenny
w obozie w Jekaterinburgu w guberni permskiej. Po wojnie 11.02.1920 r. ożenił się Marianną Chorąży. Zmarł w Sidzinie
10.01.1954 r. [LN, t. 10, s. 85, nr 28; Lista strat nr 390 z 10.03.1916 r., s. 35].
21. Szpak Franciszek, s. Wojciecha i Marianny Szpak, ur. 16.09.1887 w Sidzinie nr d. 217. Był piechur rezerwy zapasowej
56 pułku piechoty. W czasie wojny w 1917 r. dostał się do niewoli rosyjskiej i przebywał w obozie jenieckim w Irbit, w guberni
permskiej na Syberii. Zmarł w Sidzinie 22.10.1962 r. [LN, t. 10. s. 47, nr 38; Lista strat nr 552 z 11.04.1917 r., s. 52].
22. Szpak Karol, s. Jakuba i Katarzyny Czarny, ur. 24.11.1884 w Sidzinie nr d. 224. Jako strzelec 7 kompani 16 cesarskokrólewskiego pułku strzelców i w 1917 r. był jeńcem wojennym w Rosji. [LN, t. 10, s. 24, nr 52; Lista strat nr 589 z 13.06.1917
r., s. 51].
23. Trzop Stanisław, s. Wojciecha i Agaty Żywczak, ur. 05.04.1894 r. w Sidzinie nr d. 143. Był piechurem pospolitego
ruszenia 54 pułku piechoty i w 1916 r. dostał się do niewoli rosyjskiej. Przebywał w obozie jenieckim w miejscowości Szack
w guberni tambowskiej. Ożenił się 10.07.1929 r. z Bronisławą Migas. Zmarł w Sidzinie 07.04.1971 r. [LN, t. 10. s. 93, nr 27; Lista
strat nr 483 z 28.10.1916 r., s. 59]. C.d.n.
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