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Bogusław Jerzy Jazowski
serdecznie zaprasza na

43-cie
ŚWIĘTO
PASTERSKIE

Babiogórskie słónko
Na nos syćkich woło:

Na Pasterskim Świyńcie
Bawcie się wesoło!!!

Patroni medialni:

 

2 lipca 2017 r.
Lipnica Wielka
Przywarówka – podnóże
Babiej Góry (niedziela)
PROGRAM
12:45 – MSZA ŚWIĘTA POLOWA przy Ośrodku „Górska Przystań”
14:00 – STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA z Lipnicy Wielkiej
14:20 – Uroczyste otwarcie 43-go ŚWIĘTA PASTERSKIEGO – 
 WÓJT i MUZYKA LIPNICKA
14:40 – Zespół ORAWSKIE DZIECI z Lipnicy Wielkiej
15:00 – KONKURSY PASTERSKIE
 • wspinanie na moja • koszenie łąki 
 • ręczne piłowanie i rąbanie drzewa
 • strzelanie z bica pasterskiego
16:30 – Zespół ORAWIANIE im. Heródka / www.orawianie.pl
16:55 – Pokaz SEIDO-KARATE UKS Seido Karate Orawa
17:30 – Kapela KAMRATY z Sanoka
18:15 – Zespół AHAJU FUSION BOLIWIA – 
 Etniczna Muzyka Indiańska z Ameryki Południowej /www.ajayufusion.com
19:15 – Dziecięcy Zespół Regionalny MAJERANKI z Rabki
19:30 – KONKURSY i ZABAWY dla publiczności
20:30 – MATEUSZ ZIÓŁKO Z ZESPOŁEM / www.ziolkomateusz.pl
Oferta towarzysząca:
• rękodzieło ludowe • wyroby bacowskie 
• oferta agroturystyczna • degustacja potraw regionalnych
• malowanie twarzy i inne atrakcje dla dzieci  
• zabawy i konkursy Babiogórskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Nowy Targ

Zakończenie Obchodów
25-lecia Samorządu
Gminy Lipnica Wielka

                   Współorganizatorzy imprezy:
• Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
• Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej
• Babiogórski Park Narodowy 
• Nadleśnictwo Nowy Targ
• Stowarzyszenie Przyjazna 
  Dolina Raby i Czarnej Orawy
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Nabór wstępNych aNkiet zgłoszeNiowych  
dla osób zaiNteresowaNych moNta żm iNstalac ji 

fotowoltaiczNych 
Wójt Gminy Lipnica Wielka zwraca się do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Lipnica Wielka o wypełnie-

nie ankiety w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy z działania 4.1.–„Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii”, poddziałania 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w zakresie operacji wykorzystujących odnawial-
ne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej i/lub cieplnej.

Ankiety dostępne będą na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka www.lipnicawielka.pl jak również w Urzędzie Gmi-
ny pok. Nr. 2.

Ankiety należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka w godzinach pracy Urzędu, pok. Nr. 
2 w okresie od dnia 19.06.2017 r. do dnia 14.07.2017 roku.

Tabela 1. Szacunkowe koszty montażu instalacji fotowoltaicznych przy dofinansowaniu ze środków RPO WM na lata 2014-2020 
w wysokości do 60%

Moc instalacji 
fotowolta-

icznej

Szacunkowy 
koszt netto 

zamontowa-
nia instalacji 
fotowolta-

icznej 
(w zł.)

Szacunkowy 
koszt brutto 
zamontowa-
nia instalacji 
fotowolta-

icznej 
(8% stawka 

podatku VAT)
(w zł.)

Szacunkowy 
koszt brutto 
zamontowa-
nia instalacji 
fotowolta-

icznej 
(23% stawka 
podatku VAT)

(w zł.)

VAT 
niekwalifiko-
wany (różnica 

między 8 
a 23%)

Wartość 
dofinansowa-
nia w ramach 

projektu 
(60% 

kosztów 
netto) 
(w zł. )

Koszt uczestnika 
projektu w przypadku montażu 

instalacji na budynku mieszkalnym 
o powierzchni do 300 m2 
(8% stawka podatku VAT)

( w zł.)

Koszt uczestnika  
projektu w przypadku montażu 
instalacji na budynku gospodar-

czym lub na gruncie (23% stawka 
podatku VAT)

( w zł.)

Minimalna 
wielkość wolnej 

powierzchni 
dachu

3 KW 14 400 15 552 17 712 2 160 8 640 5 760 + 1 152   (VAT 8%) = 6 912 5 760  + 3 312 (VAT 23%) = 9 072 20 m2
4 KW 19 200 20 736 23 616 2 880 11 520 7 640 + 1 536   (VAT 8%) = 9 176 7 640 + 4 416 (VAT 23%) = 12 056 26 m2
5 KW 24 000 25 920 29 520 3 600 14 400 9 600 + 1 920   (VAT 8%) = 11 520 9 600 + 5 520 (VAT 23%) = 15 120 32 m2

UWAGA !!! TABELA PRZEDSTAWIA SZACUNKOWE KOSZTY, KTÓRE MOGĄ ULEC ZMIANIE .
Montaż na dachu budynku mieszkalnego – VAT 8%, Montaż na dachu budynku gospodarczego, na gruncie – VAT 23%

wiat y prz ystaNkowe w lipNic y wielkie j
W styczniu 2017 roku przy Urzędzie Gminy Lipnica Wielka zawiązało się nowe Stowarzysze-

nie „Orawa – Nasza Mała Ojczyzna” mające na celu rozwój naszej gminy poprzez pozyskiwanie 
rozmaitych funduszy na ten cel w bezpośredniej współpracy z Wójtem Gminy Lipnica Wielka Bo-
gusławem Jazowskim. W związku z tym, w najbliższych planach Stowarzyszenia jest pozyskanie 
środków na postawienie nowych wiat przystankowych. Realizacja działania planowana jest na 
lata 2018-2019, jednakże już została przygotowana odpowiednia dokumentacja projektowa oraz 
wizualizacja przystanków. Powstały trzy warianty, z których ostatecznie zostanie wybrany jeden. 
Poniżej przedstawiamy Państwu wizualizację trzech opcji.

Wyrazy szczerego 
żalu i głębokiego 

współczucia 
z powodu śmierci 

Mamy 

Radnemu 
Franciszkowi 

Gawełdzie 

i Jego Rodzinie 
składają

Wójt Gminy 
Lipnica Wielka
Rada Gminy 

Lipnica Wielka
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W  poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej do-
chody kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Planowane dochody w kwocie 1 019,00 zł pochodzą z ty-

tułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Łączne planowane dochody w  kwocie 109 000,00 

zł stanowić będą dochody z  mienia gminnego (z  najmu 
i dzierżawy).

Dział 750 Administracja publiczna
W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącz-

nej kwocie 54 905,00 zł w tym:
• z  tytułu dotacji z  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkie 

w Krakowie na zadania zlecone w kwocie 53 896,00 zł,
• z tytułu różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W  związku z  realizacją zadania zleconego z  zakresu ad-
ministracji rządowej w  zakresie prowadzenia i  aktualizacji 
rejestru wyborców planuje się otrzymanie dotacji w kwocie  
1 142,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa
Dochody pochodzące z dotacji celowej na realizację po-

zostałych zadań obronnych zleconych gminie ustawami 
w kwocie 420,00 zł. 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich pobraniem
W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podat-

kowych i opłat w łącznej kwocie 1 905 517,00 zł, z następu-
jących tytułów:

– udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 
w kwocie 1 260 095 zł,

• udziałów w  podatku dochodowym od osób prawnych 
w kwocie 2 000 zł,

– z podatków i opłat lokalnych, w tym z :
• podatku od nieruchomości, kwota 307 880 zł,
• podatku rolnego, kwota 28 948 zł,
• podatku leśnego, kwota 100 285 zł,
• podatku od środków transportowych, kwota 78 740 zł,
• podatku od spadków i darowizn, kwota 5 000 zł,
• podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota 30 000 zł,
• opłaty targowej, kwota 2 000 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, 

kwota 1 000 zł,
• wpływów z opłaty skarbowej, kwota 20 000 zł.
• wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 

kwota 69 069 zł,
• wpływów z podatku dochodowego opłacanego w  formie 

karty podatkowej, kwota  500 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowić będzie kwo-
tę 13 093 516,00 zł, na którą składają się:
• część oświatowa w kwocie 6 911 923 zł,
• część wyrównawcza w kwocie 5 673 481 zł,
• część równoważąca w kwocie 508 112 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
W dziale tym prognozuje się dochody w łącznej w kwocie 

291 900,00 zł w tym:
• z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwo-

cie 20 000 zł,
• z tytułu odsetek z rachunku bankowego w kwocie 500 zł,
• z tytułu usług w kwocie 18 000 zł,
• z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w kwo-

cie 11 600 zł,
• z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania 

przedszkolnego w kwocie 26 800,00 zł,  
• z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000 zł,
• z dotacji celowej na zadania własne przedszkolne w kwocie 

209 000,00 zł.
• z różnych dochodów w kwocie 1 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącz-

nej kwocie 209 116,00 zł, w tym:
– z tytułu dotacji celowych w kwocie 209 116 zł z prze-

znaczeniem na:
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  za oso-

by pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 15 554 zł,

• zasiłki i  pomoc w  naturze  oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe w kwocie 32 882 zł,

• zasiłki stałe w kwocie 66 137, zł
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 52 137 

zł,
• na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie  42 406 zł.

budżet gmiNy lipNica wielka Na rok 2017
Budżet Gminy Lipnica Wielka na rok 2017 został uchwalo-
ny w  dniu 29 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXII/125/2016 
Rady Gminy Lipnica Wielka i wynosi:

1. Dochody ogółem: 23 366 796,00
2. Wydatki ogółem: 23 540 302,00
3. Wynik (1 – 2) deficyt: 173 506,00

4.
Przychody budżetu z czego: 673 506,00
– zaciągane kredyty 673 506,00

5.
Rozchody budżetu z czego: 500 000,00
– spłata rat zaciągniętych kredytów 500 000,00

Prognoza dochodów przyjęta w  uchwale budżetowej  gmi-
ny Lipnica Wielka na 2017 rok stanowi kwotę 23.366.796,00 
zł w tym:
• dochody bieżące 23.366.796,00 zł.
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Dział 855 Rodzina
W  dziale tym przewiduje się dotacje celowe z  budżetu 

państwa z przeznaczeniem na:
• świadczenia rodzinne i  fundusz alimentacyjny oraz skład-

ki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego w kwocie 2 086 212 zł,

• świadczenia wychowawcze (500+) w kwocie 4 262 073 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym przewiduje się wpływy w kwocie 1 265 976 

zł w tym w szczególności z :
− usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

w kwocie 770 000 zł,
− pozostałe odsetki w kwocie 1 200 zł,
− pozostałe dochody w kwocie 100 zł,
− wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwo-

cie 7 000 zł,
− wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi w kwocie 453.676 zł,
− dotacje celowe od Gminy Szczucin na realizację Szwajcar-

sko – Polskiego programu współpracy „Demontaż i  bez-
pieczne składowanie wyrobów zawierających azbest 
w kwocie 34 000 zł.
 Limit wydatków budżetowych gminy Lipnica Wielka na 

2017 rok zaplanowano na kwotę 23 540 302,00 zł z tego na:
– wydatki bieżące w kwocie 22 415 302 zł, co stanowi 95,22 

% wydatków ogółem,
– wydatki majątkowe w  kwocie   1 125 000 zł, co stanowi 

4,78% wydatków ogółem.

W  ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano 
środki między innymi na :
• wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 14 353 

689,46 zł w tym :

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone w kwo-
cie 10 199 894,06 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
budżetowych w kwocie  4 153 7953,40 zł,

• wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 977 000,00 zł,
• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 

7 029 612,54 zł,
– wydatki na obsługę długu publicznego w  kwocie 

55 000,00 zł.
W  ramach ogólnych wydatków budżetowych będą 

finansowane:
–  zadania własne gminy w kwocie 16 517 773,00 zł, co sta-

nowi 70,17 % wydatków budżetowych gminy,
–  zadania z  zakresu administracji rządowej i  inne zadania 

zlecone gminie ustawami  w kwocie  6 411 529,00  zł, co 
stanowi 27,24 % wydatków budżetowych gminy,

–  pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu tery-
torialnego w kwocie 611 000,00 zł co stanowi 2,59% wy-
datków budżetowych gminy.
Poniżej zestawiono ogólną charakterystykę wydatków 

budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej:
• Oświata i wychowanie, kwota 9 395 436 zł,
• Administracja publiczna, kwota 2 542 893 zł,
• Pomoc społeczna, kwota  846 100 zł,
• Transport i łączność (drogi), kwota  1 200 000 zł,
• Gospodarka mieszkaniowa, kwota 20 000 zł,
• Gospodarka komunalna, kwota 2 114 153 zł,
• Kultura i ochrona dziedzictwa, kwota 456 000 zł,
• Kultura fizyczna, kwota  76 000 zł,
• Ochrona przeciwpożarowa, kwota 101 100 zł,
• Obsługa długu, kwota 55 000 zł,
• Ochrona zdrowia, kwota 73 482 zł,
• Rodzina (świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+), kwo-

ta 6 477 997 zł.
Oprac. Janusz Pakos  Skarbnik Gminy

plaN wydatków iNwest yc yjNych
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 600 000,00
− 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 600 000,00
1.1. pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi 
powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka– Przywarówka 600 000,00

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 215 000,00
75023 Urzędy  gmin (miast i miast na prawach powiatu) 215 000,00

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 215 000,00
1.1. zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego 15 000,00
1.2. projekt „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka” w tym: 200 000,00
1.1. 1.programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. 200 000,00

900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 310 000,00
90001 − Gospodarka ściekowa i ochrona wód 310 000,00

− 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 310 000,00
− 1.1. kanalizacja sanitarna 310 000,00

Razem 1 125 000,00
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urocz ystość 3 ma ja 
w lipNic y wielkie j

Dzień 3 maja  to podwójne święto. Wspominamy tego 
dnia uchwalenie pierwszej polskiej Konstytucji – pierwszej 
konstytucji w Europie – i obchodzimy Uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski. W naszej gminie dochodzi 
jeszcze trzeci aspekt - w  tym dniu Strażacy świętują swoje 
święto, które przypada na dzień następny. W tych wszystkich 
intencjach modliliśmy się w Kościele pw. św. Łukasza Ewange-
listy oraz przemaszerowaliśmy pod Dom Ludowy gdzie został 
odegrany „Hymn Państwowy” oraz „Mazurek 3 Maja”. Podnio-
sły charakter zapewniła obecność władz gminnych z Panem 
Wójtem Bogusławem Jazowskim na czele, pocztów sztanda-
rowych, delegacji strażackich, dyrektorów szkół i  jednostek 
gminy, Związku Podhalan, mieszkańców oraz Orkiestry Dętej 
z Panem Kapelmistrzem Marianem Sułkowskim na czele.

K. K.

zebraNia wie jskie 
w gmiNie lipNic a wielka

W dwie kolejne niedziele (14.05 i 21.05) w poszczegól-

nych sołectwach naszej gminy odbyły się Zebrania Wiej-

skie - Przedstawicieli samorządu lipnickiego z Panem Wój-

tem Bogusławem Jazowskim na czele, radnymi i sołtysami 

poszczególnych sołectw z mieszkańcami naszej gminy. Po-

ruszano najważniejszą sprawę - przedstawiono najśwież-

sze informację dotyczące scalenia, przedstawiono zrealizo-

wane inwestycje oraz te, które są planowane w najbliższej 

przyszłości m.in. budowa amfiteatru, chodnika, drogi ro-

werowej do Rabczyc, dróg lokalnych, parkingów, przystan-

ków, dokończenia brakujących podłączeń kanalizacji itp.

K. K.

urocz yste podpisaNie 
umów dla Na jlepsz ych 

projektów
Miło nam poinformować o uroczystym podpisaniu umów 

dla wybranych pięciu najlepszych projektów, a  w  tym gmi-
ny Lipnica Wielka i Bobrowa z projektem, o którym już Pań-
stwa informowaliśmy,  pn. „Stworzenie warunków dla za-
chowania kulturowego i  przyrodniczego dziedzictwa na 
polskiej i słowackiej Orawie” realizowanego w ramach pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Interreg  Polska Słowacja 
2014 -2020.

Umowa podpisana w  dniu 7 kwietnia 2017 roku w  Kra-
kowie przez Pana Adama Hamryszczaka – Sekretarza Stanu 
w  Ministerstwie Rozwoju (Instytucji Zarządzającej Progra-
mem) oraz przez partnerów wiodących pierwszych pięciu 
najlepszych i  wyróżnionych projektów, w  tym Wójta Gminy 
Lipnica Wielka Bogusława Jazowskiego.

W  ceremonii zorganizowanej w  Małopolskim Urzędzie 
Wojewódzkim oprócz Pana Adama Hamryszczaka z Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego udział wzięli Wojewoda Mało-
polski Józef Pilch oraz Konsul Generalny Republiki Słowackiej 
w Krakowie Ivan Škorupa.

Przypomnijmy iż Partnerem wiodącym projektu pn. 
„Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i  przy-
rodniczego dziedzictwa na polskiej i  słowackiej Orawie” jest 
Gmina Lipnica Wielka, partnerem: Obec Bobrov.

Całkowita wartość projektu: 690 272,78 EURO
Kwota dofinansowania: 586 731,83 EURO
Projekt zakłada współpracę dwóch gmin w celu promo-

cji obszarów wiejskich polsko- słowackiego pogranicza oraz 
rozwoju lokalnych produktów turystycznych. W ramach inwe-
stycji w Lipnicy Wielkiej powstanie Centrum Produktu Lokal-
nego wraz z amfiteatrem, trybunami, placem Piotra Borowe-
go oraz stoiskami wystawienniczymi, zaś w gminie Bobrov – 
muzeum przybliżające historię i dziedzictwo Orawy. W obiek-
tach tych zaplanowane są polsko-słowackie wydarzenia 
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społeczno-kulturalne, współtworzo-
ne przez ludność lokalną w  tym dzieci 
i osoby starsze. Celem organizowanych 
wydarzeń jest pogłębienie integracji 
Polaków i Słowaków oraz wzbogacenie 
wzajemnych relacji.

Oprócz Gminy Lipnica Wielka wy-
różnione zostały również:

- GMINA CZARNY DUNAJEC 
I  ORAWSKIE MUZEUM PAVLA OR-
SZÁGHA HVIEZDOSLAVA W  DOLNYM 

KUBINIE projekt pn. „Torfowiska wysokie 
– europejski unikat polsko-słowackiego 
pogranicza”,

- ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
I  GMINA STRUMIEŃ, projekt pn. „Buda-
tín-Strumień: współpraca na pograni-
czu – etap 2”,

- PARAFIA EWANGELICKIEGO WY-
ZNANIA AUGSBURSKIEGO NA SŁOWA-
CJI DOLNY KUBIN I  PARAFIA EWAN-
GELICKO-AUGSBURSKA W  CIESZYNIE 

projekt pn. „Razem wędrujemy już 500 
lat”

- STOWARZYSZENIE EUROREGION 
KARPACKI POLSKA I  STOWARZYSZE-
NIE EUROREGION KARPACKI SŁOWA-
CJA PÓŁNOC projekt pn.„Wędrowanie 
bez plecaka – wykorzystanie i promocja 
zasobów”.

M. J.
foto ze strony Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie

dofiNaNsowaNie mikroprojektu 
gmiNy lipNic a wielka i rabćic

Przedstawiciele Urzędu Gminy Lipnica Wielka – Wójt Bogusław Jazowski, Skarb-
nik Janusz Pakos oraz Partner projektu Jozef Slovik wzięli udział w uroczystości pod-
pisania umów polsko–słowackich mikroprojektów w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2014-2020, które miało miejsce w Eurore-
gionie Tatry w Nowym Targu w dniu 20 kwietnia 2017 roku.

Wśród inwestycji, które niebawem zostaną zrealizowane znalazł się mikropro-
jekt „Babiogórskie ścieżki rowerowe”, którego partnerem wiodącym jest Gmina 
Lipnica Wielka.

Umowy zostały podpisane przez Antoniego Karlaka – Przewodniczącego Rady 
Związku Euroregion „Tatry” oraz przez partnerów polsko-słowackich: Wójta Gminy 
Lipnica Wielka Bogusława Jazowskiego, Skarbnika Gminy Lipnica Wielka Janusza 
Pakosa oraz Partnera projektu Jozefa Slovika.

Całkowita wartość projektu: 131 418,54 EURO
Kwota dofinansowania: 99 996,36 EURO
Miejsce realizacji: Lipnica Wielka, Rabčice
Celem szczegółowym mikroprojektu jest stworzenie wspólnych trwałych pro-

duktów opartych o dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze przyczyniające się do jego 
ochrony, promocji i rozwoju poprzez rozszerzenie i udoskonalenie komunikacyjnej 
infrastruktury turystycznej ścieżki rowerowej w Gminie Lipnica Wielka po stronie 
polskiej oraz w gminie Rabčice po stronie słowackiej oraz wspólnej propagacji dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego obu regionów w pobliżu istniejących i nowo 
zbudowanych ścieżek rowerowych.

M. J.

wiz y ta do ózd 
Na węgrzech
W  dniach 25-27 maja br. dele-

gacja z  Lipnicy Wielkiej w  osobach: 

p. Bogusław Jazowski – Wójt Gminy, 

p. Mariusz Wnenk – Przewodniczący 

Rady Gminy, p. Krzysztof Wziątek – 

Radny Gminy, p. Stanisław Wojtusiak 

– Radny Gminy oraz p. Piotr Cymer-

man jak i   Muzyka Orawska w  skła-

dzie: p. Władysław Antałczyk, p. Eu-

geniusz Karkoszka oraz p. Grzegorz 

Kocur, na zaproszenie Burmistrza 

miasta Ózd na Wegrzech – naszego 

rodaka pana Davida Janiczaka, wzię-

ła udział w obchodach Dni Ózd. Do-

brą duszą i  wsparciem oraz tłuma-

czem podczas pobytu Lipniczan był 

p. Stanisław Janiczak – ojciec pana 

burmistrza. W drodze powrotnej de-

legacja zatrzymała się także w  Ora-

vce na Słowacji, której starostą jest 

również nasz rodak – p. Jan Lichanec.

Wyrażamy nadzieję, że zarów-

no zeszłoroczna wizyta naszych ro-

daków z  Węgier, jak i  rewizyta na-

szych władz przyczyni się w  przy-

szłości do owocnej współpracy 

polsko-węgierskiej.

(G.B.)
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uchwały rady gmiNy lipNic a wielka
podjęte w okresie w i kwartale

Lp. Numer
 Uchwały Data W sprawie

S E S J A    X XVII  - K W I E C I E Ń    2 0 1 7

1 XXVII/155/2017 28 kwietnia 2017

Przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Lipnica Wielka z realizacji Programu 
Współpracy Gminy Lipnica Wielka w roku 2016 z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2 XXVII/156/2017 28 kwietnia 2017 Określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

3 XXVII/157/2017 28 kwietnia 2017 Utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług W spólnych 
w Lipnicy Wielkiej oraz nadanie jej statutu

4 XXVII/158/2017 28 kwietnia 2017 Zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

5 XXVII/159/2017 28 kwietnia 2017 Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
6 XXVII/160/2017 28 kwietnia 2017 Pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego

S E S J A     X XVIII  - M A J   2 0 1 7

7 XXVIII/162/2017 31 maja 2017 zmian w  składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej.

8 XXVIII/163/2017 31 maja 2017
zawarcia porozumienia pomiędzy Gmina Lipnica Wielka i Gmina Jabłonka w sprawie 
współdziałania w zakresie wspólnego dowożenia uczniów w roku szkolnym 2017-
2018.

9 XXVIII/164/2017 31 maja 2017 zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2017 rok.
10 XXVIII/165/2017 31 maja 2017 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka

11 XXVIII/166/2017 31 maja 2017

przyjęcia rezolucji dotyczącej sprzeciwu wobec działań i decyzji Wójta Gminy 
Lipnica Wielka oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących związanych 
ze sposobem zatrudnienia nauczycieli po wprowadzeniu Reformy Oświaty oraz 
reorganizacji sieci szkół w Gminie Lipnica Wielka.

 Zestawienie przygotowała: G.B. 

święceNia diakoNatu
W uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, abp. 

Marek Jędraszewski, metropolita krakowski udzielił w  kate-
drze wawelskiej święceń diakonatu 21 alumnom Wyższego 
Seminarium Duchownego. Wśród nich znalazł się także nasz 
rodak – diakon Adam Janowiak.

Święcenia diakonatu to pierwszy stopień kapłaństwa 
w kościele jaki otrzymuje się przez nałożenie rąk. Uroczystość 
rozpoczęła się o godzinie 9.00. Kandydaci przed święceniami 
odbyli tygodniowe rekolekcje, które były podsumowaniem 
czasu pięcioletniej formacji i bezpośrednim przygotowaniem 
do służby i zadań jakie stawia przed nimi Kościół.

Na uroczystości nie zabrakło delegacji, która wczesnym 
rankiem wyjechała do krakowskiej katedry. Prócz najbliższej 
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Drodzy Rodzice!    
Wasze dzieci czują się bezpieczniej 

w świecie, w którym panują jasne regu-
ły postępowania, dzięki którym łatwiej 
uczą się przestrzegania prawa i warto-
ści. Uczcie dziecko argumentowania                          
i mówienia „nie”, które uchroni je przed 
niebezpiecznymi zachowaniami i  ich 
konsekwencjami.

Dlatego Drodzy Rodzice ważne 
jest stosowanie następujących zasad 
w  procesie kształtowania umiejętno-
ści asertywności i budowania poczucia 
własnej wartości:
- nie stawiajcie nadmiernych wymagań, 

ustalajcie warunki możliwe do speł-
nienia – w  przeciwnym razie zgasi-
cie w  dziecku zapał i  wzbudzicie po-
czucie, że zawsze będzie gorsze niż 
oczekujecie

- pomagajcie dziecku wierzyć w siebie: 
przekonujcie, że nawet gdy ponie-
sie porażkę, następnym razem może 
się udać, tłumaczcie, że niepowodze-
nie to nie koniec świata-nikt nie jest 

kampaNia profilakt yczNa  
„postaw Na rodziNę  

- dobrze się rozumiemy”

dobry we wszystkim; w  przypadku 
porażki przypominajcie, że w innej sy-
tuacji dziecko odniosło sukces

- tłumaczcie dziecku, że nie warto ule-
gać złym namowom, aby zaimpono-
wać kolegom czy dopasować się do 
grupy

- wyjaśniajcie konsekwencje zacho-
wań, pamiętając, by negować to, co 
dziecko zrobiło, a nie to, jakie jest np. 
„spóźniłeś się, więc teraz trudniej bę-
dzie nam ci zaufać” zamiast: „jesteś 
niepunktualny, następnym razem ni-
gdzie nie pójdziesz”

- pokazujcie dziecku, że jest dla Was 
najważniejsze, czasami warto na 
chwilę przerwać prace domowe i sku-
pić się na jego potrzebach, dzięki 
temu dziecko buduje poczucie wła-
snej wartości

- bądźcie konsekwentni i przestrzegaj-
cie ustalonych wcześniej zasad. Je-
żeli to możliwe, angażujcie dzieci we 
wspólne ustalanie reguł

Okres nauki  w szkole podstawowej 

i  gimnazjum to czas ogromnego roz-
woju emocjonalnego u dziecka. W tym 
czasie młody człowiek wciela się w wie-
le nowych ról i  bardzo intensywnie 
przeżywa uczucia. To także etap, w któ-
rym duże znaczenie mają relacje z  ró-
wieśnikami. Dzieci potrafią się zma-
wiać przeciwko koledze z  klasy, intry-
gować i  burzliwie kończyć przyjaź-
nie. Jest to więc dobry czas, by uczyć 
empatii i  zachowań międzyludzkich                       
w praktyce, a więc:
- pokazujcie dzieciom  różne punkty wi-

dzenia tłumaczcie, że każdy ma pra-
wo do swojego zdania    i nawet jeże-
li się z  nim nie zgadzamy, musimy je 
uszanować

- rozmawiajcie o tym co czuł bohater fil-
mu/bajki, co doprowadziło go do ta-
kiego stanu, dziecko nauczy się rozpo-
znać uczucia innych

-reagujcie na sytuacje wyśmiewania 
kolegów, zmawiania się przeciwko 
nim, tłumaczcie dziecku, że ono także 
może stać się ofiarą takiego zachowa-
nia ze strony rówieśników

-w  sytuacjach kłótni z  kolegami pytaj-
cie, jak dziecko czułoby się na miejscu 
danej osoby

- wyjaśniajcie, że wyjątkowość innych 
ludzi może być ich zaletą a nie powo-
dem do wyśmiewania

- zachęcajcie dzieci do udziału w  ak-
cjach dobroczynnych np. przygoto-
wanie rękodzieła  i pamiątek dla star-
szych i niepełnosprawnych, pomaga-
nie rówieśnikom we nauce, wolonta-
riat, pomoc w schronisku dla zwierząt 
itp.

Opracowała: Agnieszka Stopiak 
– pracownik socjalny OPS w Lipnicy 

Wielkiej na podstawie materiałów 
kampanii „Postaw na rodzinę - 

Dobrze się rozumiemy”

rodziny księdza diakona obecne były 23 osoby, które wybrały 
transport organizowany przez parafię. W tłocznej świątyni to-
warzyszyli naszemu rodakowi i jego rodzinie w tym szczegól-
nym dla niego czasie.

Diakon wyświęcony zostaje do służby dla najbardziej po-
trzebujących, którzy są skarbem Kościoła – jak zaznaczył me-
tropolita Posługa diakona skupia się także na pomocy ka-
płanom i  biskupom przy świętych czynnościach. Może gło-
sić słowo Boże i  nauczać, prowadzić nabożeństwa, sprawo-
wać sakramentalia, błogosławić i asystować przy zawieraniu 

małżeństwa czy prowadzić pogrzeb. Przez najbliższy rok bę-
dzie odbywał praktykę roczną na jednej z parafii archidiece-
zji krakowskiej.

Diakon Adam wstąpił do seminarium w 2012 roku i już za 
rok otrzyma święcenia kapłańskie. Pamiętajmy o nim w swo-
ich modlitwach a także prośmy Boga, by zapalił serca młodych 
ludzi, szczególnie z naszej miejscowości do pójścia za głosem 
powołania.

Anna Janowiak
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pierwsza komuNia święta dzieci 
2017

Do Ciebie Jezu wyciągam ręce,
bo Ty mnie kochasz najgoręcej,
Ty mi się dzisiaj oddałeś cały,
w tej przenajświętszej Hostii białej.

07 maja 2017 r. w Parafii św. 
Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej 

- Murowanicy, 37 dzieci kl.III 
przystąpiło do I Kmunii św. 

 
Kl.III A,
1. Bandyk Kamil,
2. Dębicka Natalia,
3. Dębicka Nikola,
4. Janowiak Aneta,
5. Janowiak Kuba,
6. Karkoszka Julia Rita,
7. Kuliga Karolina,
8. Lichosyt Norbert,
9. Lichosyt Szymon,

10. Łysiak Amelia,
11. Piotrowska Martyna,
12. Plaszczak Otylia Aleksandra,
13. Stopiak Julia Weronika,
14. Stopiak Łukasz,
15. Wnenk Michał,
16.Wnenk Wiktoria,
17.Wnęk Kacper,
18. Żurek Adrian.
 
KL.III b,
1. Janowiak Aleksandra,
2. Janowiak Kinga,
3. Janowiak Magdalena,
4. Janowiak Piotr,

5. Janowiak Tobiasz,
6.  Karlak Robert,
7.  Łazarczyk Natalia Maria,
8.  Murzański Paweł,
9.  Neupauer Sabina Dagmara,
10. Pajkos Zuzanna,
11. Pilch Bernadetta Maria,
12. Plaszczak Kinga,
13. Polaczek Marcel,
14. Romak Marlena Aniela,
15. Wesołowska Wiktoria,
16. Wójciak Judyta,
17. Wyrwa Patryk,
18. Zador Wanessa, 
19. Stec Wiktoria.

Parafia Św. Łukasza Ewangelisty 
w Lipnicy Wielkiej – I Komunię Świę-
tą, w dniu 14 maja, przyjęły dzieci:
Szkoła  Podstawowa   w  Kiczorach  

im. św.  Jana Pawła  II

1. Paulina Bandyk
2. Piotr Garaj
3. Łukasz Kadłubek
4. Błażej Kanior
5. Jakub Karkoszka
6. Mateusz Kowalczyk
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny 
i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej

1. Filip Baniowski
2. Karolina Daniel
3. Karolina Dunaj
4. Szymon Ignaciak
5. Kacper Janowiak
6. Gabriela Kidoń
7. Kacper Kijas
8. Joanna Klapisz
9. Oliwia Kowalczyk
10. Wiktor Lach
11. Anna Lichosyt
12. Daniel Łopatniuk
13. Filip Magiera
14. Aleksandra Marcinek
15. Zuzanna Marcinek
16. Tobiasz Michalak
17. Jakub Mucha
18. Szczepan Orawiec

19. Hubert Polaczek
20. Łukasz Rzepiszczak
21. Krystian Stopiak
22. Filip Węgrzyn

23. Maciej Wojdyła
24. Gabriel Wontorczyk
25. Marcin Plaszczak
26. Hubert Dudziak

Szkoła Podstawowa nr  3 
im. św. Stanisława Kostki 

w Lipnicy Wielkiej
1. Marek  Chlebek
2. Bartłomiej Gondek
3. Julia Jendruś
4. Zuzanna Kapuściarz
5. Bartosz Karaś
6. Jakub Klozyk
7. Łukasz Kocur
8. Hubert Kościelak
9. Amelia Kramarz
10. Jan Kramarz
11. Patrycja Lichosyt
12. Julia Łowas
13. Mateusz Miciniak
14. Patrycja Moniak
15. Oliwia Smreczak
16. Nikola Stanosz

17. Łukasz Symala
18. Magdalena Węgrzyn
19. Samanta  Wontorczyk

20. Damian Wójciak
21. Gabriella Wójciak
22. Maciej Wziątek

Szkoła  Podstawowa nr  4 
im. dr. Emila Kowalczyka 

w Lipnicy Wielkiej 
1. Maja  Antałczyk
2. Julia Bandyk
3. Piotr Bandyk
4. Sandra Bandyk
5. Kamil Brenkus
6. Marta Brenkus
7. Piotr Brenkus
8. Fabian Grzebieniak
9. Anna  Habina
10. Bartłomiej Kobroń
11. Paweł Kocur
12. Patrycja Michalak
13. Oliwia Surowczyk
14. Jan Szczerba
15. Oliwia Żywczakfo
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W niedzielę 4 czerwca w parafii św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej - Murowanicy ks. proboszcz Andrzej Pawlak poświę-
cił figurę Serca Pana Jezusa. Figura stoi przed kościołem i jak powiedział ks. proboszcz, niech każdemu wchodzącemu do ko-
ścioła przypomina o tym, że Serce Jezusa jest otwarte dla każdego kto ma odwagę do Niego przyjść. Ks. proboszcz zawierzył 
całą parafię Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i podziękował fundatorom figury i za postument na którym została ustawiona.

ks. Andrzej

W  dniach od 18 do 16 kwietnia 
2017 roku wierni z  parafii św. Jadwigi 
Królowej w Lipnicy Wielkiej - Murowa-
nicy pielgrzymowali do Francji i Hiszpa-
nii. Na szlaku pielgrzymki znalazło się 
średniowieczne miasto Avinon, które-
go wizytówką jest położony na wzgó-
rzu Pałac Papieski. Sława Avignon za-
częła się w  XIII wieku, kiedy to mia-
sto stało się siedzibą papieży i  Stolicą 

Apostolską. Będąc pod Pałacem Papie-
skim  nawiedziliśmy stojącą obok kate-
drę Notre-Dame gdzie była sprawowa-
na Eucharystia. W kolejnym dniu wyru-
szyliśmy w  dalszą podróż do Lourdes, 
które jest miejscem licznych pielgrzy-
mek z  całego świata chorych i  niepeł-
nosprawnych gdzie Matka Boża obja-
wiła się Bernadecie Soubirous. Po przy-
jeździe nawiedziliśmy Bazylikę zbu-
dowaną przy Grocie Objawień Massa-
bielle, tam uczestniczyliśmy we mszy 
św.następnie idąc śladami Bernade-
ty udaliśmy się do domu rodzinnego 
w  którym urodziła się święta Berna-
deta. W  godzinach wieczornych uda-
liśmy się na plac przed Bazyliką aby 

uczestniczyć w  procesji. To przeżycie 
pozostanie na całe życie, tysiące piel-
grzymów idąc ze świecami odmawiają-
cych w różnych językach różaniec. Czu-
liśmy obecność Ducha Świętego w mo-
dlitwie ludzi przybyłych z różnych czę-
ści świata z nadzieją i ufnością wołają-
cych do Boga przez wstawiennictwo 
Maryi. Rano udaliśmy się do Groty Mas-
sabielskiej gdzie uczestniczyliśmy we 
mszy św. którą ks. proboszcz odprawiał 
w intencjach ludzi chorych z naszej pa-
rafii. Następnie udaliśmy się w kierunku 
Hiszpanii przejeżdżając przez Pirene-
je do Katalońskiego Sanktuarium Czar-
nej Madonny na wzgórzu Montserrat. 
Nawiedziliśmy Klasztor Benedyktyński 

poświęceNie figury

wspomNieNia z pielgrz ymki
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i Bazylikę gdzie znajduje się figura Mat-
ki Bożej nazywana przez Hiszpanów 
Czarną Madonną. Na nocleg pojecha-
liśmy na Costa Brawa nad morze co 
się tłumaczy dzikie wybrzeże. Kolejny 
dzień to zwiedzanie Barcelony, w której 
tworzył swe dzieła znakomity kataloń-
ski artysta Antonio Gaudi. Wielkie wra-
żenie na nas wywarła katedra Sagra-
da Familia co się tłumaczy Świętej Ro-
dziny. Budowę tej świątyni rozpoczęto 
pod koniec XIX wieku, została ona kon-
sekrowana ale jeszcze nie jest ukończo-
na. W Barcelonie zobaczyliśmy stadion 
olimpijski i Poble Espanyol co należ tłu-
maczyć, miejsce gdzie znajdują się re-
pliki budowli różnych stylów budow-
nictwa hiszpańskiego, które pokaza-
no przybyłym na olimpiadę do Barce-
lony. Kolejny dzień to pobyt nad mo-
rzem i  rejs statkiem do pięknej rybac-
kiej wioski Tossa de Mar. Po mszy świę-
tej odpoczywaliśmy nad morzem napa-
wając się słońcem i   pięknem okolicy. 
Wtedy to dotarły do nas wiadomości, 
że w Lipnicy pada śnieg. Nikt nie myślał 
o powrocie ale wszystko co dobre kie-
dyś musi się skończyć. Po śniadaniu wy-
ruszyliśmy w kierunku Francji jadąc do 
La Salette słynnego sanktuarium Pła-
czącej Madonny położonego na wyso-
kości 1800 m n.p. morza w przepięknej 
alpejskiej scenerii. Wieczorem uczestni-
czyliśmy w nabożeństwie różańcowym 
i procesji ze świecami wokół miejsc ob-
jawień. Wokół cisza i  czas na refleksje 
i podsumowanie naszych pielgrzymko-
wych przeżyć i wrażeń. Ostatnim miej-
scem, które nawiedziliśmy na naszym 
pielgrzymim szklaku to Ars, miastecz-
ko w  którym żył św. Jan Maria Vianey-
,patron proboszczów i   modlitwa przy 
relikwiach świętego, którą pielgrzymi 
ofiarowali za ks. proboszcza Andrzeja, 
który sprawował opiekę duchowa nad 
pielgrzymami. Dziękujemy Panu Bogu 
i Maryi za to, że dane nam było nawie-
dzić te wyjątkowe miejsca i  modlimy 
się, aby ta kolejna pielgrzymka pomo-
gła wszystkim, którzy w  niej uczestni-
czyli, umocnić wiarę i  nią na co dzień 
żyć. Do zobaczenia na kolejnej piel-
grzymce w 2018 roku.

ks. Andrzej

7 czerwca 1997r. Nasz Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II przejechał drogą papier-
ską z Zakopiańskich Krzeptówek do Ba-
zyliki w Ludźmierzu aby w słowach mo-
dlitwy różańcowej oddać cześć Gaź-
dzinie Podhala, Orawy i  Spisza. Na pa-
miątkę tego wydarzenia rokrocznie or-
ganizowana jest pielgrzymka Sursum 
Corda.

I  tak oto 3 czerwca odbyła się już 
okrągły XX raz. Zrzeszając jak co roku 
ogromny tłum pielgrzymów, pełnych 
wiary, nadziei i  miłości, zorganizowa-
nych w czterech grupach: Orawa, Nowy 
Targ, Zakopane i Ludźmierz.

Wczesnym rankiem odbyło się na-
bożeństwo do Matki Bożej w  prośbie 
o  błogosławieństwo i  opiekę  na piel-
grzymim szlaku. Po nim wyruszyliśmy 
ochoczo i  radośnie. Ze śpiewem na 
ustach, chwaląc Pana i  niosąc ze sobą 
wszystkie swoje troski.  Pogoda nam 
sprzyjała, słońce grzało i wiał przyjemny 
chłodny wiatr. Mieszkańcy odwiedza-
nych przez nas wsi witali nas radośnie, 

dodawali otuchy, częstowali wodą i je-
dzeniem. Swoją wizytą zaszczycił nas 
ksiądz Łukasz Piórkowski znany wszyst-
kim z  programu ,,Ziarno”. Wygłosił on  
pouczającą konferencję oraz słowo 
boże w czasie Eucharystii kończącej na-
szą wędrówkę. Jego słowa skierowane 
były do nas, współczesnych ludzi, któ-
rzy mimo komfortowych warunków 
życia nie potrafią być szczęśliwi, gdyż 
zbyt przywiązujemy się do doczesnych 
spraw, nie potrafimy odpoczywać ani 
odciąć się od przeszłości, bądź przy-
szłości. Jednak   niewątpliwie najwspa-
nialszym gościem był ksiądz biskup Da-
mian Muskus, który ciepłymi słowami  
przywitał nas w Ludźmierzu i podzięko-
wał za podjęty trud pielgrzymowania.

I tak minęła XX już pielgrzymka śla-
dami naszego kochanego papieża. Usa-
tysfakcjonowani i niecierpliwi czekamy 
na następną.

(E.Solawa)

sursum corda 2017
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Poniżej przedstawiamy pełną listę nowych 
Lektorów z całego dekanatu orawskiego: 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO LEKTORÓW
PARAFIA ŚW. STEFANA 

W LIPNICY MAŁEJ:
1. HUBERT FERENC
2. MICHAŁ PIECHURA
3. DAWID PIECHURA
4. SEBASTIAN PAJKOS

PARAFIA ŚW. ROZALII W PODSZKLU:
1. TOMASZ OPYD
2. ROBERT MOŻDŻEŃ

PARAFIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 
W ORAWCE:

1. DOMINIK KUCZKOWICZ
2. DOMINIK KULMAN
3. IGNACY GACEK
4. ŁUKASZ JONIAK
5. SAMUEL ŁUKASZCZYK

PARAFIA ŚW. MICHAŁA 
ARCHANIOŁA W ZUBRZYCY GÓRNEJ

1. MICHAŁ SZPURNÓG
2. DOMINIK PLUTA
3. ADRIAN ŁAZARZ
4. DAWID JONIAK
5. KRYSTIAN KOŁTON
6. DAMIAN WARESIAK
7. MATEUSZ NIŻNIK
8. MICHAŁ KOT
9. KRZYSZTOF KOWALIK
10. SZYMON CZORNIAK

PARAFIA ŚW. BRATA ALBERTA 
W JABŁONCE BORACH:

1. KRZYSZTOF STEC
2. MARCIN NOWAK
3. SZYMON BORÓWKA
4. KRZYSZTOF LITWIAK
5. SZYMON PANIAK
6. PATRYK PAWLAK
7. DAMIAN NOWAK

Nowi lektorz y dekaNatu orawskiego
W dniu 20 maja (sobota) w Parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, podczas uroczystej Mszy Świętej, 78 no-

wych Lektorów z całego Dekanatu Orawskiego otrzymało błogosławieństwo z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Szko-
donia dające im uprawnienie do czytania Słowa Bożego podczas nabożeństw. Aby zostać lektorem ministranci musieli odbyć 
specjalny kurs zorganizowany dla wszystkich orawskich parafii przez Księdza Krzysztofa Korbę. Lektorzy z naszego dekanatu 
będą odtąd mogli wykonywać posługę słowa w swoich parafiach.

Właśnie do szerzenia Słowa Bożego nawiązał podczas kazania Ksiądz Biskup Jan Szkodoń w odniesieniu do „Przypowieści 
o Siewcy”. Siewcą w przypowieści jest Bóg - ale w tym momencie również i Ci młodzi chłopcy. Słowo Boże (ziarno) może padać 
na różny grunt - na ziemię skalistą, na ziemię pełną chwastów, ale i na ziemię żyzną. I oby takich żyznych ziemi było najwięcej 
w posłudze tych młodych chłopców. Ale zawsze tą choćby jedną osobą, do której dane czytane słowo ma dotrzeć - jest właśnie 
sam lektor, który swym postępowaniem i dobrym przykładem ma być odzwierciedleniem czytanego Słowa Bożego.

Podczas Mszy Świętej Ksiądz Biskup modlił się w intencji kandydatów i ich rodzin, nastąpiło także złożenie przysięgi i błogo-
sławieństwo z rąk Jego Ekscelencji. Każdej grupie z danej parafii towarzyszyli Księża Proboszczowie lub Wikariusze.

Ksiądz Biskup Jan Szkodoń oraz Ksiądz Proboszcz Jerzy Bargiel dziękowali organizatorom kursu i wszystkim wykładowcom, 
nowym lektorom, którzy poczuli powołanie do swej służby oraz ich rodzinom. 

Każdy z chłopców otrzymał Pismo Święte i legitymację jako znak swojej nowej posługi oraz obrazek od Księdza Biskupa na 
pamiątkę tej uroczystości. Nowym lektorom życzymy, by proklamowane Słowo Boże przemieniało i kształtowało ich własne ser-
ca oraz serca tych, którym posługują.

(K.K.)

PARAFIA ŚW. JANA PAWŁA II 
W PODSARNIU-HARKABUZIE:

1. SZYMON STOLARCZYK
2. TYMOTEUSZ SZARLEJ
3. ZBIGNIEW WÓDCZYŃSKI
4. ALBERT BIELAK
5. JAKUB MOŻDŻEŃ
6. DARIUSZ WÓJCIAK
7. MARCIN KADŁUBEK
8. DOMINIK KOZAK
PARAFIA ŚW. MARCINA W PODWILKU:

1. RAFAŁ BRENKUS
2. MICHAŁ DZIEDZIC
3. MATEUSZ SARNIAK
4. PRZEMYSŁAW WARCIAK
5. DAWID BRENKUS

PARAFIA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 
W LIPNICY WIELKIEJ MUROWANICY:

1. TOMASZ HARKABUZIK
2. PRZEMYSŁAW MURZAŃSKI
3. KAROL WNĘK

PARAFIA MATKI BOŻEJ 
SZKAPLERZNEJ 

W ZUBRZYCY DOLNEJ:
1. PAWEŁ KOWALIK
2. JAKUB LITWIAK
3. JAKUB KOWALIK
4. SZYMON ZUBRZYCKI
5. ROBERT KOWALIK

PARAFIA ŚW. JAKUBA APOSTOŁA 
W PIEKIELNIKU:

1. MICHAŁ LENART
2. MICHAŁ SZCZERBA
3. SEWERYN PIEKIELNICKI
4. KAROL BACHLEDA
5. MACIEJ MADZIAR
6. DANIEL ISTOK

PARAFIA PRZEMIENIENIA 
PAŃSKIEGO W JABŁONCE:

1. MATEUSZ KORBEL
2. DANIEL MACHAJ
3. MICHAŁ KUBACKA
4. ADRIAN KUBACKA
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5. DOMINIK PILCH
6. MICHAŁ DZIURCZAK
7. KRZYSZTOF ZBOREK

PARAFIA ŚW. ŁUKASZA
 EWANGELISTY W LIPNICY WIELKIEJ:

1. WOJCIECH BRENKUS
2. KACPER RZEPISZCZAK
3. DARIUSZ MICHALAK
4. JAN KOWALCZYK
5. KONRAD WNĘK
6. MIKOŁAJ MIODUN
7. KAMIL WYKRĘT
8. SZYMON WOJDYŁA
9. PAWEŁ KARLAK
10. TOMASZ KARLAK
11. KRSYTIAN ŁAZARCZYK
12. JAKUB WOJDYŁA
13. BARTŁOMIEJ PASTORCZYK
14. MATEUSZ BANDYK
15. MACIEJ BRENKUS
16. ROBERT KUBISIAK
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droga krz yżowa przez wieś w parafii św. łukasza

W podniosłej atmosferze zbliżających się Świąt Wielkanocnych, mieszkańcy Lipnicy Wielkiej uczestniczyli w dniu 7.04.2017 
r. w drodze krzyżowej w Parafii pw. św. Łukasza, która rozpoczęła się pierwszą w Kaplicy M.B. Częstochowskiej w Kiczorach , a za-
kończyła w Kościele Parafialnym.  W rozważaniach i niesieniu krzyża wzięli udział przedstawicieli Lipnickich organizacji i stanów. 

Wspólna modlitwa pozwoliła mieszkańcom na chwilę refleksji nad wagą rozpoczynającego się właśnie Wielkiego Tygodnia, 
a atmosfera zadumy pomogła w duchowym przygotowaniu się do świąt.

foto: Bronek Kowalczyk

Wiosna to czas uroczystych zakoń-
czeń Małopolskich Konkursów Przedmio-
towych dla uczniów gimnazjów woje-
wództwa małopolskiego organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

W  etapie szkolnym Małopolskie-
go Konkursu Języka Niemieckiego brało 
udział czterech uczniów klasy III C Gimna-
zjum im. Piotra Borowego w Lipnicy Wiel-
kiej, a mianowicie:

-  Zuzanna Mentel
-  Hubert Wojtusiak
-  Katarzyna Wojtyczek 
-  Barbara Wójciak
 Talent językowy, jak również praco-

witość, systematyczność i  wytrwałość 
uczniów sprawiły, że zajęli oni wysokie 
pozycje w  konkursie, zaś  Hubert Wojtu-
siak sięgnął po najwyższe laury.

3 kwietnia 2017r. w  Małopolskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN 
w  Nowym Sączu odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród i  dyplomów dla laure-
atów i finalistów Małopolskiego Konkursu 
Języka Niemieckiego.

Jest nam niezmiernie miło poinfor-
mować, iż uczeń klasy III C Hubert Woj-
tusiak znalazł się w  gronie finalistów 

zdolNi uczNiowie z pasją!
Małopolskiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego. Sukces Huberta jest o tyle spekta-
kularny, iż tytuł laureata uzyskały tylko 2 
osoby z całego województwa.

Gratulujemy Hubertowi sukcesów, 
cieszymy się razem z nim, zachęcamy do 
nowych wyzwań i  czekamy na kolejne 
miłe niespodzianki.

Koordynatorem konkursu z  ramienia 
szkoły, opiekunem i  nauczycielem przy-
gotowującym uczniów była pani mgr Be-
ata Mastela.

Udział w  konkursie w/w  uczniów 
oraz sukces Huberta jest wynikiem ścisłej 
współpracy uczniów, ich rodziców i  na-
uczycieli. Bardzo dziękujemy za wsparcie, 
mobilizację i  zachętę ze strony rodziców 
uczniów, którzy czuwali i nadzorowali pra-
cę swoich dzieci w domach rodzinnych.

Przysłowie niemieckie mówi: „Mühe 
und Fleiβ bricht das Eis” („Trud i  pilność 
pokonują wszelkie przeszkody”). Oby za-
pał, pracowitość i  chęć zdobywania naj-
wyższych laurów udzieliła się wszystkim 
tym uczniom, którzy nadal poszukują 
swojego przeznaczenia i celu w życiu.

mgr Beata Mastela
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Bo sakrament bierzmowania pomaga 

nam żyć po chrześcijańsku, w radości Ducha 

Świętego. (...) Kiedy przyjmujemy w  naszym 

sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu dzia-

łać, to sam Chrystus staje się obecny w  nas 

i  przybiera realne kształty w  naszym życiu. 

To On, sam Chrystus będzie się poprzez nas 

modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i  pocie-

szenie, aby służyć naszym braciom, stać się 

bliskim dla potrzebujących i  ostatnich, aby 

tworzyć komunię, rozsiewać pokój. Pomy-

ślcie jakie to ważne, że przez Ducha Święte-

go przychodzi sam Chrystus, aby wszystko to 

czynić pośród nas i dla nas. (...) 

Bierzmowanie udoskonala w  nas ła-

skę chrztu, ściślej jednoczy nas z  Chrystu-

sem i Kościołem, udziela mocy do świadcze-

nia o  Bogu i  do obrony wiary. Bóg, udziela-

jąc bierzmowanym Ducha Świętego, pragnie 

ukształtować ich na obraz swego Syna, by 

uzdolnić do miłowania tak jak On. Dlatego 

przenika duszę i  życie każdego, udzielając 

siedmiu darów, o  których przypomina tra-

dycja Kościoła: mądrości, rozumu, rady, mę-

stwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bo-

żej. (Papież Franciszek) 

bierzmowaNie w parafii pw. św. łukasza ewaNgelist y 
w lipNic y wielkie j – 3 czerwiec 2017

GIMNAZJUM - KLASA 3 A
 1.  Bandyk Adrian
 2.  Habina Klaudia
 3.  Jasiura Joanna
 4.  Kramarz Paulina
 5.  Kubisiak Krzysztof
 6.  Lichosyt - Ogrodny Patrycja
 7.  Stercuła Magdalena
 8.  Stopiak Krystian
 9.  Surowczyk Sabina
10. Szczechura Patrycja
11.Węgrzyn Konrad
12. Węgrzyn Mateusz
13. Wójciak Patrycja
14. Brenkus Barbara

GIMNAZJUM - KLASA 3 B
1.  Bodzioch Dominik
2.  Czerwień Weronika

3.  Daniel Dawid
4.  Danielewicz
      Gabriela
5.  Dyrda Damian
6.  Dziubek Kinga
7.  Janowiak Anna
8.  Janowiak Kamil
9.  Karnafel Emilia
10.Kobroń Kamila
11.Kuczkowicz Paulina
12. Lichosyt Karolina
13. Magiera Kacper
14. Marcinek Sabina
15. Marszałek Tobiasz
16. Michalak Klaudia
17. Mikłusiak Alicja
18. Rzepiszczak Janowiak
19. Surowczyk Mateusz
20. Wojtusiak Wiktoria

GIMNAZJUM - KLASA 3 C
1. Bandyk Andżelika
2. Bandyk Dominik
3. Bandyk Kamila
4. Czerwik Jakub
5. Dunaj Klaudiusz
6. Flaszczyński Łukasz
7. Jasica Krystian
8. Joniak Dominika
9. Klapisz Wojciech
10. Kocur Andżelika

11. Kościelak Jakub
12. Kramarz Piotr
13. Mentel Zuzanna
14. Michalak Gabriela
15. Pawlak Damian
16. Słaba Karolina
17. Spak Jakub
18. Spyrka Piotr
19. Stopiak Paulina
20. Szczerba Alicja
21. Węgrzyn Agnieszka

22. Wilka-Juraszek Wioletta
23. Wojtusiak Hubert
24. Wojtyczek Katarzna
25. Wójciak Barbara
26. Smoliński Maciej
27. Styruła Rafał
28. Słaby Marcin

foto: Eugeniusz Bandyk 
i Janusz Karlak
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tradyc ja przez pokoleNia Na orawie
Już po raz dziewiąty w dniu 

6 maja w sali im. Lucjana Lipiń-
skiego w  Małopolskim Cen-
trum Kultury Sokół  w  Nowym 
Sączu  zorganizowano spotka-
nie  w  ramach projektu „Tra-
dycja przez pokolenia”.  W  tym 
roku swój dorobek artystyczno-
-kulturalny prezentowały dwie 
orawskie gminy: Jabłonka i Lip-
nica Wielka.  Podczas wieczo-
ru przedstawiciele gmin oraw-
skich i  skansenu w  Zubrzycy 
Górnej opowiadali o  przeszło-
ści, teraźniejszości i  przyszłości 
ziemi Orawskiej. Niezwykle ważnym elementem spotkania pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Brody było zaprezentowanie 
żywotności tradycji oraz postaci, które zasłużyły się dziedzinie przekazu rodzimej kultury i tradycji międzypokoleniowej. Oraw-
ski wieczór w Sokole uświetniły zespoły takie jak: Orawska Grupa Teatralna im. dra Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej ze spek-
taklem “Wolorze”, Muzyka Orawska „Arva”, Skalniok z Zubrzycy Górnej, Hajduki z Zubrzycy Dolnej, Shylec z Lipnicy Małej, Arva 
z Orawki, Borzanie z Jabłonki, Małe Podhale z Jabłonki, Koliba z Orawki, Orawskie Dzieci z Lipnicy Wielkiej, Orawianie im. He-
ródka z Lipnicy Wielkiej, Rombań z Chyżnego, Orawiacy z Lipnicy Wielkiej, oraz muzyki z Lipnicy Wielkiej, Orawki, Jabłonki, Pod-
szkla. Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni goście udali się na mały poczęstunek.

(M.Z.), foto: Bronek Kowalczyk

Protokół z  XIII  Gminnego Kon-
kursu  na  “NOJPIYKNIYJSY GMINNY 
MOJ”  w  Gminie Lipnica Wielka spi-
sany w  dniu 01.05.2017  r. w  Lipnicy 
Wielkiej

W  bieżącym roku do konkursu 
zgłoszono 14 Moji postawionych na te-
renie Lipnicy Wielkiej i Kiczor. Dodatko-
wo doliczono się jeszcze 4 niezgłoszo-
nych do konkursu Moji. 

Komisja w składzie:
Marcin Kowalczyk – Przewod-

niczący (Muzeum Orawski Park 
Etnograficzny)

Bronisław Kowalczyk (Komendant 
Gminny OSP)  

Karolina Kowalczyk (Gminne Cen-
trum Kultury)   Eugeniusz Węgrzyn - 
Radny Gminny dokonała oceny  14 
Moji wyróżniając:

Tytuł  Moja Gminnego  i  nagrodę 
w  wysokości  250 zł  przyznano Śwar-
nym Kicorzanom - Moj Koło Remizy 
w Kiczorach

Dedykację Gminną 2017  i dodat-
kową nagrodę w wysokości 80 zł zdo-
bywa  Krystian Kobroń  (Centrum Młyn 
- nad budynkiem 355)

Miejsca I  i  nagrodę w  wysoko-
ści 120 zł przyznano (w  kolejności 
oceniania): 

Jan Smoliński, Zespół Orawianie, 
Krystian Lichosyt, Chłopcy od Skoczy-
ków i  Roli Niemcowej - na drodze do 
Kiczor, Karol i  Bartek Hrustek, Kamil 
Kuliga, Darek Miciniak, Bodzioch Ka-
mil - Chłopcy Centrum (ZP, Strażacy, 
Orawiacy i  Skalni), Krystian Kobroń - 
Młyn, Śwarne Parobki - Trzecina Miej-
sca II  i  nagrodę w  wysokości 100 zł 
przyznano: Arkadiusz Kidoń, Bartek 
Węgrzyn, Przedszkolaki z  Publicznego 
Przedszkola w Kiczorach, Przedszkolaki 
Bajkowa Kraina - Organistówka, Przed-
szkolaki Bajkowa Kraina - Murowanica

W  TYM ROKU ODWIEDZIŁA NAS 
RÓWNIEŻ TELEWIZJA KRAKÓW PO-
NIEWAŻ ZWYCZAJ TEN JEST NIE-
ZWYKLE CENNY, NIESPOTYKANY 

I  WARTOŚCIOWY. NASZA MŁODZIEŻ 
ŚWIETNIE OPOWIEDZIAŁA O TRADY-
CJI DLA KRONIKI KRAKOWSKIEJ.

Dziękujemy wszystkim za podtrzy-
mywanie tej pięknej tradycji, jaką jest 

Xiii koNkurs Na NojpiykNiyjsy gmiNNy moj – protokół
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stawianie moja. Dziękujemy wszystkim, 
którzy czynią to z  kulturą, szacunkiem 
dla tradycji, no i  siebie przede wszyst-
kim. Przypominamy, że konkurs jest tyl-
ko dodatkową częścią tej tradycji. 

Przypominamy iż tradycja posta-
wienia moja to bardzo romantyczny 
zwyczaj, mający na celu przypodoba-
nie się dziewczynie lub dziewczynom, 
a  nie okazja do pijaństwa. Komisja za-
uważa w  większości przypadków po-
prawę kultury „siedzenia” przy Mojach. 
Zauważa się również z roku na rok po-
prawę estetyki placu i samej żerdzi oraz 
prześciganie się w  atrakcyjności tabli-
czek z  dedykacją. Oto właśnie chodzi 
w tym konkursie: ład, porządek, kultu-
rę, estetykę i  pomysłowość!!!  Sprze-
ciwiamy się natomiast kategorycznie 
wszelkim wulgaryzmom, aktom prze-
mocy i braku kultury podczas tego kon-
kursu, a  takie niestety jeszcze się zda-
rzają -  i  TO NIESTETY WPŁYWA NA 
OCENĘ KOMISJI!!!. 

Sugerujemy przygotowanie po-
sprzątanego placu na czas oceny przez 
komisję, odsunięcie się z miejscem war-
towania od Moja.

 Komisja obniża również punkty za 
stosowanie ubiegłorocznych tabliczek 
oraz używanie pisaka do ich wykonania 
i sztucznych materiałów do ozdabiania 
Moja. 

 Konkurs ten ma na celu podtrzy-
mywanie niezwykłej tradycji stawiania 
Moji. W tym dniu jest o nas głośno jako 
o  regionie w  całej Polsce. Dlatego po-
winno nam zależeć aby zaprezentować 
się od dobrej strony, aby w  tym dniu 
pokazać naszą wyjątkowość.

Komisja dziękuje sołtysom po-
szczególnych sołectw za mobilizowa-
nie młodzieży i  udzielanie cennych 
wskazówek oraz starszym, niekoniecz-
nie kawalerom, którzy wspierają mło-
dych każdego roku.

Organizatorami konkursu byli: 
Wójt Gminy Lipnica Wielka, 

Gminne Centrum Kultury w  Lipnicy 
Wielkiej,Muzeum Orawski Park Etno-
graficzny w  Zubrzycy Górnej a  fun-
datorem nagród Gminne Centrum 
Kultury.

foto: Bronek Kowalczyk

Dnia 27.04.2017 r. w  Lipnicy 
Wielkiej odbył się  IX Gminny Kon-
kurs Czytelniczy pn. „Książka Przy-
jacielem Mym”.  Uczestnikami kon-
kursu po eliminacjach szkolnych byli 
uczniowie szkół podstawowych z na-
szej gminy występujący w dwóch ka-
tegoriach wiekowych:

kategoria I   - uczniowie klas III – IV    
-   13 uczniów

kategoria II  - uczniowie klas V  -  VI    
-   12 uczniów

W bieżącym roku lekturami obowią-
zującymi do przeczytania były utwory 
pt.: „Afryka Kazika”- Łukasza Wierzbic-
kiego dla dzieci młodszych oraz „Sekret 
Wielkiego Mistrza” - Agnieszki Stelma-
szyk dla dzieci starszych.

Z  testu w  kategorii I  zgod-
nie z  opracowanym kluczem można 
było uzyskać maksymalnie 44 punk-
ty, zaś z  testu w  kategorii II maksy-
malna ilość wynosiła 50 punktów. 
Komisja w  składzie: Edyta Karkoszka, 
Anna Kramarz, Stanisława Kucek, Wio-
letta Machaj, Małgorzata Spyrka doko-
nała oceny testów i przyznała następu-
jące miejsca:

KATEGORIA I - KLASY III – IV
I MIEJSCE

1.  Olesińska Patrycja  -  kl. 4  SP  Nr 1
2.  Wziątek Maciej       -  kl. 3  SP  Nr 3

II MIEJSCE
1. Łopatniuk Daniel     -  kl. 3  SP  Nr 2
2. Jendruś Kewin         -  kl. 4  SP  Nr 4

iX gmiNNy koNkurs cz y telNicz y 
w lipNic y wielkie j

III MIEJSCE
1. Janowiak Kinga       -  kl. 3  SP  Nr 1

IV MIEJSCE
1.  Karaś Bartosz         -  kl. 3  SP  Nr 3

 
KATEGORIA II - KLASY V – VI

I MIEJSCE
1. Brenkus Maciej       -  kl. 6  SP  Nr  4

II MIEJSCE
1. Karkoszka Klaudia   -   kl. 6   SP 
w Kiczorach
2. Ponicka  Katarzyna  -  kl. 6  SP Nr 4

III MIEJSCE
1. Polaczek  Jakub      -   kl. 5  SP  Nr 1

IV MIEJSCE
1.  Janowiak Kacper    -  kl. 6  SP  Nr 1

Uczestnicy konkursu prezentowali 
bardzo wysoki poziom przygotowania 
wykazując się doskonałą znajomością 
obowiązujących tekstów.

Serdeczne podziękowania nale-
żą się wszystkim uczniom,   biorącym   
udział w tych eliminacjach jak również 
nauczycielom, którzy podjęli trud przy-
gotowania swoich wychowanków.

Dziękujemy Dyrekcji, Gronu Peda-
gogicznemu Szkoły Podstawowej Nr 
4 im. dra Emila Kowalczyka za pełnie-
nie roli Gospodarza tej imprezy oraz 
pani Soni Ponickiej za dokumentację 
fotograficzną. Nagrody ufundowała 
Gminna Biblioteka Publiczna w  Lipni-
cy Wielkiej.

(S. K.)
foto: Sonia Ponicka
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warsztat y  
z „ciekawskim 

georgiem”
22 maja br. uczniowie klas pierw-

szych i  drugich szkół podstawowych 
z naszej gminy wraz z opiekunami wzię-
li udział w  warsztatach literacko - pla-
stycznych odbywających się w  Domu 
Ludowym i  Szkole Podstawowej Nr 3 
w Lipnicy Wielkiej.

Prowadząca spotkanie pani Anna 
Uszyńska, przedstawicielka wydaw-
nictwa Modo, poprzez głośne czyta-
nie książki pt. „Ciekawski Georg jeź-
dzi na rowerze” zaznajomiła słucha-
czy z  niezwykłymi przygodami Geo-
rga - małej małpki. Dzieci poznały hi-
storię Georga - niesfornej małpki, któ-
ra często wpada w  tarapaty. W  nawią-
zaniu do tematu słuchacze mieli moż-
liwość obejrzenia prezentacji mul-
timedialnej rowerów, od momentu 

Już po raz trzeci w naszej gminie 
odbył się w  Domu Ludowym  Gmin-
ny Quiz Ekologiczny. Wzięły w  nim 
udział po cztery osoby z każdej szko-
ły podstawowej:

Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Murowanicy:

Kacper Janowiak, Artur Jasica, Bar-
tosz Jurczak, Jakub Polaczek
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Centrum:
Wiktoria Gonciarczyk, Jan Kowalczyk, 
Gerard Polaczek, Paweł Wojdyła

Szkoła Podstawowa Nr 3 
w Skoczykach:

Oliwia Barszcz, Jesica Dunaj, Agata Mi-
ciniak, Helena Miciniak

Szkoła Podstawowa Nr 4 
w Przywarówce:

Maciej Brenkus, Kamil Ogórek, Katarzy-
na Ponicka, Krystian Wojtusiak 

Szkoła Podstawowa w Kiczorach:
Klaudia Karkoszka, Magdalena Karna-
fel, Karina Mentel, Klaudia Palej

skonstruowania pierwszego z  nich do 
czasów współczesnych.

Wszyscy uczestnicy z  zaintereso-
waniem obejrzeli film pt. „Ciekawski 
Georg w  bibliotece”. Dzieci znają Geo-
rga głównie z  serii filmów animowa-
nych, które powstały na podstawie 
książek Margaret Rey i  Hansa A. Reya. 
Pierwsza książka ukazała się drukiem 
w roku 1941.

W  ramach prac warsztatowych 
uczniowie samodzielnie wykonali małe 
łódki, które były m.in. tematem czyta-
nej lektury.

Publikacje o  tytułach: „Ciekawski 
Georg w bibliotece”, „Ciekawski George 

dostaje medal”, „Ciekawski George   
puszcza latawiec” autorstwa M. i  H.A. 
Reyów dostępne są w  Gminnej Biblio-
tece Publicznej.

Seria książek z „Ciekawskim Geor-
giem”, zaliczana jest do klasyki amery-
kańskiej literatury dla dzieci, które od 
ponad 70 lat bawią i uczą. Do tej pory 
książki o  Ciekawskim Georgu zosta-
ły przetłumaczone na 27 języków, zaś 
oryginalne wydania pierwszych kla-
sycznych opowieści publikowane są 
w USA od 70 lat. Książki są wesołe, dow-
cipne, pozbawione agresji, bardzo po-
uczające - zawierają elementy książ-
ki przyjaznej i  czytelnej dla dziecka. 
Spotkanie to odbyło się w ramach Ak-
cji Tydzień Bibliotek (8-15 maja 2017) - 
programu promocji czytelnictwa i  bi-
bliotek. Ma on na celu podkreślenie roli 
czytania i bibliotek w poprawie jakości 
życia, edukacji i zainteresowania książ-
ką szerokich kręgów społeczeństwa.

(S. K.)
Foto: Bronisław Kowalczyk

gmiNNy quiz ekologiczNy

Uczniowie odpowiadali na pyta-
nia z  wcześniej zadanego podręczni-
ka oraz odgadywali kalambury. Każda 
drużyna ubrana była w wybrane przez 
siebie kolorowe barwy. Wszyscy wyka-
zali się świetnym przygotowaniem, jed-
nakże ostatecznie quiz zakończył się 
następująco:

I  miejsce  - SP  Nr 2 w  Centrum,  II 
miejsce  ex aequo - SP Nr 1 w  Muro-
wanicy i  SP Nr 4 w  Przywarówce,  III 

miejsce  - SP Kiczory i  IV miejsce  - SP 
Nr 3 Skoczyki

Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li nagrody ufundowane przez Gminne 
Centrum Kultury. Konkurs jak zawsze 
sprawnie przeprowadziła Pani Edyta 
Mikłusiak, za co serdecznie Jej dzięku-
jemy. Dziękujemy uczniom za przygo-
towanie, nauczycielom oraz rodzicom, 
a  także Panu Bronkowi Kowalczykowi 
za pomoc organizacyjną.

K.K.
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Protokół z  konkursu plastyczno 
- literackiego o  ekologii pt: ZABAW-
KA Z  ODZYSKU w  ramach akcji Pt. III 
Gminne Bezpieczne Wiosenne Porząd-
ki spisany w Lipnicy Wielkiej, w dniu 16-
05-2017 r.

Do konkursu zgłoszono łącznie 88 
prac; w  kategorii klas 0-III indywidual-
nych zostało zgłoszonych 70 prac na-
tomiast w  kategorii klas IV-VI indywi-
dualnych zgłoszono 9 prac; w kategorii 
zbiorowe zgłoszono 8 prac; zgłoszono 
również 1 pracę „zabawka” w kategorii 
dorosłej. 

Komisja w składzie:
Monika Tlałka - przewodnicząca
Karolina Kowalczyk
Stanisława Kucek
Monika Klapisz - sekretarz

po dokładnym obejrzeniu złożonych 
prac postanowiła przyznać następu-
jące miejsca, ustalając w trakcie obrad 
poszczególny podział: 

INDYWIDUALNE PRACE 0-III
I MIEJSCE

1. Dominika Karlak SP 2 kl. 0 B
2. Oliwia Praszek SP 2 kl. 0 B
3. Wiktoria Wontorczyk SP 2 kl. 0 B
4. Julia Jazowska SP 2 kl. 0 B
5. Julia Łowas SP 3 kl. III
6. Karolina Michalak SP 1 kl. I
7. Nikola Gwiżdż SP 4 kl. 0
8. Natalia Gwiżdż SP 4 kl. II
9. Radosław Węgrzyn SP 4 kl. I
10. Julia Pawlak SP 1 kl. I

II MIEJSCE
1. Jakub Klozyk SP 3 kl. III
2. Joanna Klapisz SP 2 kl. III
3. Gabriela Michalak SP 4 kl. 0
4. Patrycja Michalak SP 4 kl. III
5. Kacper Jędruś SP 4 kl. II
6. Kamil Michalak SP 4 kl. I
7. Kinga Brenkus SP 4 kl. II
8. Marta Brenkus SP 4 kl. III

9. Julia Bryniarska – SP 4

III MIEJSCE 
1. Jan Kramarz SP 3 kl. III
2. Oliwia Smreczak SP 3 kl. III
3. Julia Jendruś SP 3 kl. III
4. Bartosz Karaś SP 3 kl. III
5. Bartłomiej Gondek SP 3 kl. III
6. Kamila Kramarz SP 2 kl. 0 B
7. Emilka Kowalczyk SP 2 kl. 0 A
8. Emilka Brenkus SP 4 kl. 0
9. Małgorzata Gnida SP Kiczory kl. II
10. Tomasz Łowas SP 4 kl. 0
11. Łukasz Bandyk SP 4 kl. I
12. Maja Wierzbiak SP 4 kl. II
13. Kinga Stępień SP 4 kl. II
14. Michalina Kuliga SP 1 kl. 0
15. Natalia Janowiak SP 1 kl. III
16. Norbert Pawlak SP 1 kl. 0

WYRÓŻNIENIA
1. Mateusz Miciniak SP 3 kl. III
2. Magdalena Kobroń SP 3 kl. II
3. Zuzanna Kapuściarz SP 3 kl. III
4. Martyna Wontorczyk SP 2 kl. I
5. Nicola Stanosz SP 3 kl. III
6. Aleksandra Janowiak SP 1 kl. III B
7. Aleksandra Kurek SP 2 kl. 0 A
8. Paweł Janowiak SP 1 kl. 0
9. Magdalena Janowiak SP 1 kl. III B

10. Gabriela Bandyk SP 4 kl. 0
11. Oliwier Daniel SP 4 kl. 0
12. Fabian Grzebieniak SP 4 kl. III
13. Kamil Klapisz SP 2 kl. 0 B
14. Oliwia Żywczak SP 4 kl. III
15. Sandra Bandyk SP 4 kl. III
16. Oliwier Bandyk SP 4 kl. 0
17. Kewin Mansfeld SP Kiczory kl. II
18. Michał Łowas SP 3 kl. II
19. Łukasz Węgrzyn SP 4 kl. 0
20. Mateusz Kowalczyk SP Kiczory kl. III
21. Antosia Węgrzyn SP 4 kl. II
22. Maciej Karkoszka SP 4 kl. II
23. Łukasz Bandyk SP 4 kl. II
24. Szymon Gombarczyk SP 4 kl. II
25. Joanna Bandyk SP 4 kl. II
26. Zuzanna Brenkus SP 4 kl. II
27. Oskar Węgrzyn SP 4 kl. II
28. Łukasz Kadłubek SP Kiczory kl. III
29. Amelia Bandyk SP Kiczory kl. II
30. Maja Kiełczewska SP Kiczory kl. II
31. Julia Jasica SP Kiczory kl. II
32. Piotr Jan Garaj SP kiczory kl. III
33. Maja Antałczyk SP 4 kl. III
34. Małgorzata Łazarczyk SP 1 kl. 0
35. Bartosz Wójciak SP 4 kl. II

INDYWIDUALNE PRACE IV – VI
I MIEJSCE

1. Sara Figa SP Kiczory kl. IV

gmiNNy koNkurs plast yczNy „zabawka z odz ysku” 
w ramach akc ji iii gmiNNe bezpieczNe wioseNNe 

porządki – protokół
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2. Amelia Bandyk SP 4 kl. V
3. Karolina Klapisz SP 2 kl. V
4. Aleksandra Jurczak SP Kiczory kl. VI

II MIEJSCE 
1. Ewelina Bandyk SP kl. V
2. Weronika Karlak SP 2 kl. V
3. Celina Pawlak SP kl. V
4. Gerard Polaczek SP 2 kl. V
5. Katarzyna Bandyk SP 2 kl. V

INDYWIDUALNE PRACE - DOROŚLI 
I MIEJSCE

1. Paulina Mansfeld Kiczory 73

PRACE GRUPOWE
I MIEJSCE

1. Przedszkole „Bajkowa Kraina” grupa MISIE
2. Publiczne Przedszkole Kiczory
3. Maksymilian Klima kl. 0 SP Kiczory i  Marcela Klima 

(mama)
4. Przedszkole „Bajkowa Kraina” grupa MOTYLKI
5. Klasa 0 , SP 1 , grupa dziewczynek (Sandra Dziurczak, 

Magdalena Dziubek, Natalia Janowiak, Alicja Kapu-
ściarz, Julia Kapuściarz, Sara Klapisz, Michalina Kuli-
ga, Małgorzata Łazarczyk, Joanna Łysiak, Agata Żu-
rek, Gabriela Szczechura, Wiktoria Michalak, Wiktoria 
Olesińska)

6. Klasa 0, SP 1, grupa chłopców (Mikołaj Barzak, Jakub 
Górnicki, Dawid Janowiak, Paweł Janowiak, Dawid 
Kupczyk, Tobiasz Kurnat, Kamil Łęgosz, Adam Neupau-
er, Norbert Pawlak, Krystian Wnenk, Fabian Zahora)

II MIEJSCE
1. Przedszkole „Bajkowa Kraina” grupa BIEDRONKI
2. Klasa V SP Kiczory

Komisja serdecznie dziękuje wszystkim uczestni-
kom za wzięcie udziału, nauczycielom plastyki oraz ro-
dzicom za zaangażowanie. Z roku na rok konkurs cieszy 
się niebywałą popularnością i zaskakuje pomysłowością 
prac. Cieszymy się z różnorodności wykonania i zaanga-
żowania w naszą akcję. Dostrzegamy i doceniamy ogrom 
pracy włożony w każde dzieło. Komisja sugeruje jednak, 
aby prace indywidualne w kategorii dzieci wykonywane 
były samodzielnie – bez rodziców lub z niewielką ich po-
mocą – ponieważ to daje następnie możliwość sprawie-
dliwego i  równego ocenienia dla wszystkich uczestni-
ków. Rodziców zachęcamy natomiast do udziału w kon-
kursie indywidualnie, w kategorii dorosłych.

Uczestnicy, którzy złożyli więcej niż jedną pracę oce-
niani są tylko raz.

Nagrody zostały ufundowane przez Gminne Cen-
trum Kultury.

foto: Bronek Kowalczyk

sceNariusz Na śwyNt y joN
Maria Polańska

SCENA I
Osoby występujące: babka, mamusia, tatuś, dzieciska

Karolina: Babko,babko opowiedz nom cosik
Babka (opowiada gawędę „Cymu ujek nie pije mlyka” Ireny 
Grobarczyk):

Downi na Orawie to dzieciska nie mitrynzyły tak casu jako dzisiok, 
nie góniły telo, ino musiały pómogać ojcom przi gazdówce.
Opowiadoł mi kiesik ujek, ze ón juz od małego posoł krowy, 
a okrutnie nie rod tego robiół. Wiycie, trza było wcas stajać i gnać 
bicym bydlynta az ku lesie, a potym prziziyrać, zeby sie nie gziły 
i napasły, a ni miały ta na cym. Nale mój ujek to przepieron,uwion-
zoł po kryjomu howiada w kónicynie ciotki Herminy i suloł sie po 
lesie za wrónami.
-Ciotka kulawo, mo ino jedno krowine, to na có ji telo pasionki, a jo 
mom śtyry ogóny - śpekulawoł.
Od tego casu cliwo rod chodziół paś te krowy i  ino babka rano 
zawołała:
- Franuś, stawoj! Idym doić - to juz był na nogak - Wyskocół spod 
kobierca, przezegnoł sie, zjod chleba z mlykiym i wyganioł bydlyn-
ta ze stajnie.
Było to syćkiym troche napadne, nale sie ciesyli ze chłopiec taki ro-
botny i usłuchliwy.
Jaz kiesik Brzezula, wereda zatracono, spuściyła sie z kołka i nim sie 
opamiyntoł, nazarła sie tak kónicyny, ze jaz pukła. 
To dopiyro był pocontek ujkowego stropiynio. Ciotka Hermina, 
baba zwiedawo, jakosik pomalutku o palicy zatuckała pod losek, 
zeby uwidzieć te trowe, có tak krowie w kieskak zapiekła i jaz niom 
zesarpało.
Na jednyj nodze przileciała do dziedziny i darła sie na całe spólstwo:
-Ty brzidoku, faryzeusie! Mało mos, ześ mojo biyde zjod!
-O ludzie! Przecie jo mu nie kozoł - dusowoł sie dziadek.
- Ón taki krynt jako ty, bo sie na ciebie podoł. Jesce mu śpiki wiso 
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Franek: To chyboj ku nom pośpywomy abo sie w  có 
pobawiymy
(leci)
Cylka: có zaśpiywomy?
Franek: moze „Pastyrecka w lesie”?
(śpiewają)
Pastyrecka w lesie habinecke niesie ,
zaganio krowicki do bystre wodzicki
Paście się mi krowy kie jo wos wygnało
dy jo wom nie bede trowicki zbiyrała
Pasym jo se pasym krowicki za lasym
mamusia mi niesie mockolicek z masłym
Polana polana tatusiowo sama
nie bede jo na ni grabowała siana
Tatusiu kochany nie sprzedej polany
ka jo bede pasła łowce i barany.
Józek: Teroz my zaśpiywomy!
Powiadajo na mnie ze jo nie wiym robić ze jo nie wiym robić
a jo wiym poganiać i za pługiym chłodzić

Kosili łorali jo na piecu lezoł jo na piecu lezoł
a kie jeś wołali tok nopiyrsy lecioł
Wyndo: Doś tego śpywanio
No to teroz sie pobawiymy w klapanke. Fra-
nek wylicoj 
(Bawią się w klepanke)
(Przestają się bawić )
Margieta: Wiycie, ze jus niedługo Świynty 
Jon? Musym przybocyć w  dóma zeby nom 
zrobili kolybe.
Wyndo: Wybraliście jus stowke? My jus ze 
dwa tyźnie tymu
Margieta: My tys

Wyndo: A ka becie obchodzić Świynty Jon?
Margieta: Nody hań na Łysoniu, zeby piyknie było z daleka 
widać naso kolybe
Johana: Na Świynty Jon trza jesce omoić stajnie, dóm 
i zogony
Margieta: Natorgojcie piyknyk gałyńzi z jawora, jasienia, no 
mogo być i z lipy, a na zogony to dejcie takie wielgie gałynzie, 
zeby zyto i pszenica wielgo urosła
Cylka: Podźmy się ryktować do kolyby bo juz jes gotowo. We-
znym z 10 jojek, masło, sól, chlyb, syrek, cu bemy sazyć. Chy-
bojcie, idymy, a wy poćcie z nami.

(wszyscy śpiewają)
Na Orawie bywom ,bo kaz byk bywała
Fajnijsego miejsca nikak nie widziała.
Ej, Orawo, Orawo kanyś się podziała,
Coześ przez te wieki tak pyknie śpywała?
Syśko có tu było śpiywało ujkało,
Orawo, Orawo có się z Tobą stało?

biografie:
Orawska czytanka Wypisy

Gawędy orawskie Irena Grobarczyk

a juz cygani. Dobrze, ze ci ta krowa zdechła, za te mojo krziw-
de - dopedziała jesce.
Tego juz dziadek nie ściyrpioł, bo mu sie okrutnie zol zrobiyło 
Brzezuli, porwoł posek i polecioł za Frankiym. Chwała Bogu, 
ze babka biydoka skowała.
Jesce jedno wom powiym, ino nikómu nie rodzcie, od tego 
casu tak ujkowi zbrzidły syćkie krowy i  mlyko, ze sie go do 
dziśka nie napije, choć ta wiym, ze doktór cliwo o to na nie-
go wyrcoł.
Margieta: Babko jakie to było piykne, opowiydz nom jesce 
cosik.
Babka: Na dzis jus wystarcy, jutro zasiok wom opowiym, bo 
dzisiok trza iś juz spać, rano wos bede wcas budziyła bo pó-
dziecie krowy paś; zima się skóńcyła, siana juz mało i musyme 
je wyganiać, cóby sie popasły.
Babka: Wstawojce dzieciska! Słónko juz wysoko, mamusia 
posła doić, a  wy pódźcie có zajeś, bo bemy za kwile krowy 
dziś piyrsy roz po zimie wyganiać

Przydzodzi tatuś
Tatuś: Postawaliście? To chybojcie bo idymy. 
Nale wiydzcie se, ze piyrse wygnanie jes stra-
śnie wozne prze kozdego gazde. Trza krowy 
ocesać (trzyma zgrzebło) coby były cyste, ze-
byście sie nie musiały hańbić kie sie spotko-
cie z  innymi pasterzami. A  ty Józek idź po 
kretowine
Mamusia: Pokropiym wos śwynconom wo-
dom, coby wos syćkie choroby omijały i  je-
sce wos okadzym śwyntym zielym.
Józek: przyniózek te gline z kretowiny jakoś 
pytoł
Tatuś: No to dej, posmarujmy krowom  rogi, coby przy pasy-
niu ik nie bolały. Wy dzieciska pamyintojcie! Dziś idziecie piyr-
sy roz paś krowy hań pod las obuci, zeby sie krowom racie nie 
łomały. Jutro juz pójdziecie w bosu.

Dzieci ubierają buty
Mamusia: Mocie tys bic! Wiydzcie ze krowy trza dobrze przy-
źyrać, coby komu nie wlazły w skode, a ciotka Hermina mo 
tam kóniycyne to ta dejcie poziór, zeby je i nie wyposły, bo zaś 
sie przydzie wadzić. Dejcie tys poziór, bo jak słónko bedzie 
wysoko to krowy sie zacno gzić i uciekno ku dómowi.
Dzieci: Dobra! Idymy juz.
Babka: Ty zaś Hanuś pódzies symnom paś na Kamiyniec gyn-
si, bo wiys ze nom trzba duzo piyrzy bo Tereska idzie sie wy-
dawać to musymy i przyryktować godny posog. Trzymoj  tu 
jesce habinke! Przydo ci sie, kie bedzies zaganiać gynsi.

SCENA II
Franek: Poźyroj ze któ to tam pasie. To chyba Cylka
(woła)
Cylka, Cylka jako ci się ta pasie
Cylka: Dobrze ino mi sie kotwi
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PACIOREK
(Karolina Kowalczyk)

Panie Dobry Boze
Co se siedzis w niebie
Jo mały janiołek
Modle sie do Ciebie

Modle sie do Ciebie
co wiecór i rano
Robie to z radościom;
Chwale Twoje miano!

Bóg zapłac za piykno
Ktore je wokolo
za ciepłe jedzonko
Mamicke wesołom

Za silne ramiona
tatusia mojego
Za scyńscie i zdrowie
Zycio codziennego

Jo jesce malućko
Duzo mi nie trzeba
Ino na tym świecie
Kawołecek nieba!

Nowa rada programowa powiatowego 
ceNtrum kultury

W dniu 12 czerwca 2017 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu odbyło się 
spotkanie nowo powołanej Rady Programowej. Podczas posiedzenia Wicestarosta Powiatu 
Nowotarskiego Władysław Tylka wręczył zebranym nominacje. 

W skład Rady PCK zostali powołani: Karolina Kowalczyk, Krystyna Milaniak, Wanda Sza-
do Kudasik, Piotr Gąsienica oraz Zbigniew Wójciak.

Tekst i zdjęcie: Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.

i-wsze mie jsce orawiaN Na złot ym kłosie
I jesteśmy po następnym festiwalu. A byliśmy tym razem na Międzynarodowym Festiwalu „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach. 

Tym razem postanowiliśmy spróbować swoich sił nietypowo dla nas w innej kategorii. A mianowicie „artystycznie opracowa-
nej”, czyli prościej mówiąc w kategorii, gdzie wszystko musi być „pod nóż” (do tej pory nasz zespół występował zawsze w auten-
tycznej). I chyba się nam znów udało, bo zdobyliśmy I-wsze miejsce! Dodam jeszcze, że w festiwalu wzięły udział 102 grupy! Było 
to dla Orawian nowe doświadczenie, które na pewno będzie w przyszłości w zespole procentować.  

Kierownik zespołu Orawianie  Karkoszka Eugeniusz
Foto: Sonia Ponicka.
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„Co mnie tak dzierzy 
przy Tobie, Orawo?”

(E. Kowalczyk)

22 kwietnia 2017 r. członkowie Od-
działu Górali Orawskich Związku Pod-
halan w Lipnicy Wielkiej obchodzili 15. 
rocznicę istnienia. Obchody rozpoczęto 
Mszą Świętą odprawioną przez ks. pro-
boszcza Jerzego Bargiela w kościele pa-
rafialnym p.w. św. Łukasza Ewangelisty 
w  Lipnicy Wielkiej. Członkowie związ-
ku ubrani w  regionalne stroje przeszli 
do świątyni  ze sztandarem spod Domu 
Ludowego. Po nabożeństwie księża 
gratulowali członkom Związku Podha-
lan pasji i  wytrwałości w  realizowaniu 
statutowych zadań, do których należy 
przede wszystkim: pielęgnowanie i roz-
wijanie kultury i sztuki orawskiej, orga-
nizowanie imprez kulturalnych, pogłę-
bianie wiedzy o  ludziach i kulturze re-
gionu, przekazywanie następnym po-
koleniom  „Mikowego dziedzictwa”. Na-
stępnie Orawianie udali się do Domu 
Ludowego na posiady, którym towa-
rzyszyła serdeczna atmosfera. Nadszedł 
czas na skosztowanie urodzinowego 
tortu. Pani Prezes Elżbieta Mikłusiak za-
prezentowała bogatą kronikę związku, 
przypomniała najważniejsze wydarze-
nia. Wspomniała również tych człon-
ków Związku Podhalan, których już nie 
ma wśród nas, ś.p. : dr Emil Kowalczyk, 
Anna Janowiak, Augustyn Fitak.

Oddział Górali Orawskich Związ-
ku Podhalan w  Lipnicy Wielkiej po-
wstał z inicjatywy dr. Emila Kowalczyka, 
wielkiego syna i miłośnika Orawy. Jako 
główny cel związku wskazał on kulty-
wowanie tradycji orawskich i odrodze-
nie „odzienia orawskiego”. Nowo wy-
branym prezesem związku został Ro-
bert Kowalczyk, a  w  kolejnych latach 
funkcję tę pełnił Adam Mikłusiak, zaś 
obecnie – Elżbieta Mikłusiak. Członko-
wie Oddziału Górali Orawskich Związku 
Podhalan w  Lipnicy Wielkiej spotykają 
się na tradycyjnych posiadach. Z zaan-
gażowaniem uczestniczą w  życiu spo-
łecznym i  religijnym  Lipnicy Wielkiej, 
a  także Orawy i  całego Podhala. Sza-
nując przeszłość, działamy w teraźniej-
szości. To co „dzierzy” nas przy Orawie, 
to niewątpliwie umiłowanie twardej, 
orawskiej ziemi i  ludzi, którzy tworzą 
mogącą na sobie polegać wspólnotę.

15. rocznica powstania Oddzia-
łu Górali Orawskich Związku Podha-
lan w  Lipnicy Wielkiej  cieszy i  skłania 
do refleksji. Wierzymy, że choć w części 
udaje nam się wcielać w życie regional-
ne wartości. Obecnie związek liczy ok. 
70 członków, mile widziane będą ko-
lejne osoby, którym drogie są góralskie 
tradycje naszej małej ojczyzny – Ora-
wy. Zapraszamy na stronę internetową 
www.zplw.pl.

Anna Cymerman

III  edyc ja 
orawskiego 
festiwalu 

art yst yczNego 
zakończoNa

W  dniach 21-23 kwietnia 2017 r. 
odbyła się III edycja Orawskiego Festi-
walu Artystycznego, którego organi-
zatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw 
Młodzieży Orawskiej.

W piątek tj. 21 kwietnia dzieci z lip-
nickich szkół podstawowych miały oka-
zję uczestniczyć w  warsztatach wyjaz-

dowych. Dzięki nim, uczestnicy mie-
li okazję poznać pracę orawskich firm, 
instytucji i przedsiębiorstw „od środka”. 
Dowiedzieli się m.in. jak się robi chleb, 
jak zapakować bilon, skąd w  banko-
macie biorą się pieniądze, jak udzielić 
pierwszej pomocy, jak nakładać tynk na 
ścianę i wiele innych. To wszystko dzię-
ki instytucjom, które umożliwiły prze-
prowadzenie takich warsztatów:
– Bank Spółdzielczy w Jabłonce,
– Technikum Budowlane w  Lipnicy 

Wielkiej,
– Piekarnia Grapa z Podwilka,
– Piekarnia Polański z  Zubrzycy 

Górnej,
– Ochotnicza Straż Pożarna w  Zu-

brzycy Górnej.
22 kwietnia na scenie Orawskie-

go Centrum Kultury w  Jabłonce mia-
ły miejsce przesłuchania konkursowe. 

15. urodziNy oddziału górali 
orawskich zwią zku podhalaN 

w lipNic y wielkie j
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Uczestników oceniało jury 
w  składzie: Bartłomiej Nowo-
sielski (aktor teatralny, znany 
z  serialu „Barwy szczęścia”), Ka-
rolina Kowalczyk (wokalistka, 
etnolog, Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w Lipnicy Wiel-
kiej) i  Mariola Chowaniec (wo-
kalistka, pedagog, trener wo-
kalny Europejskiego Centrum 
Edukacji Wokalnej). Po  obej-
rzeniu  dziewiętnastu prezenta-
cji, nagrodę główną w wysoko-
ści 1000 zł otrzymał zespół “Into 
day” z Krakowa. Nagrodzeni zo-
stali również: zespół KIWI z  Za-
toru, zespół Lachy z Nowego Są-
cza, natomiast specjalne wyróż-
nienia otrzymali: Dominik Jano-
wiak oraz grupa taneczna MO-
TYLKI z  Przedszkola Bajkowa 
Kraina z Lipnicy Wielkiej.

Na scenie Orawskiego Cen-
trum Kultury zaprezentowali się 
także: Jakub Wójciak z  Lipnicy 
Małej, Dominika Mąka z  Zako-
panego, Natalia Kubacka z  Ja-
błonki, Katarzyna Igantowicz 
z  Krakowa, Kamila Karkoszka 
z Lipnicy Wielkiej, Gajdosze z Ci-
sowego, Karolina Wnęk z Lipni-
cy Wielkiej, Mali Holni z Sieroc-
kiego, The Coals z  Grzechyni, 
oraz Empty Ashray z  Krakowa. 
Podczas wieczornej gali zapre-
zentowali się laureaci ubiegło-
rocznej edycji: Piotr Matera i ze-
spół Ostatni w  Raju.W  festiwa-
lowym programie znalazło się 
również rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego pt. „Moja 
wizja Orawy za 10 lat”, występy 
zespołów regionalnych: Lachy 
z Nowego Sącza oraz Orawiacy 
z Lipnicy Wielkiej, wystawa prac 
fotograficznych Łukasza Sowiń-
skiego, Jakuba Wojtyczka i  Do-
miniki Żywczak.

Festiwal zakończył się 
w  niedzielę uroczystą Mszą 
Świętą w kościele pw. Św. Łuka-
sza Ewangelisty w Lipnicy Wiel-
kiej z  udziałem zaproszonych 
zespołów.

S. Lichosyt

koNkurs ortograficzNy o t y tuł 
gmiNNego mistrza ortografii – kl. iv-vi

Już po raz szesnasty uczniowie klas starszych wszystkich szkół podstawowych w ZSO 
w Lipnicy Wielkiej spotkali się na konkursie ortograficznym w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Józefiny i Emila Mików. Zebranych mistrzów i wicemistrzów swoich szkół oraz ich opieku-
nów serdecznie powitał Dyrektor ZSO mgr inż. Jan Kuliga, dziękując wszystkim za wytrwa-
łą pracę nad doskonaleniem znajomości języka ojczystego.

Uczestnicy starannie pisali ciekawy tekst o  żądnym przygód Henryku, który wybrał 
się na pasjonującą wycieczkę do Wielkiej Brytanii. A  kiedy znienacka spotkał tam Afry-
kańczyka, to w okamgnieniu zahamował … Takie i inne pułapki ortograficzne czekały na 
uczestników.

W  tegorocznych zmaganiach po laury sięgnęli – Patrycja Łabuda z  kl. VI SP-1 to MI-
STRZYNI ORTOGRAFII. Tytuł wicemistrzyni zdobyła Helena Miciniak z kl. VI SP-3, a trzecie 
miejsce uzyskał Jakub Klapiś z kl. VI SP-2.

Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom. Do zobaczenia w przyszłym roku!
E. M.

koNkurs ortograficzNy o t y tuł 
gmiNNego mistrza ortografii – kl. ii-iii

W dniu 31.05. 2017 r. odbył się XIV Gminny Konkurs Ortograficzny w Szkole Podstawo-
wej nr 4 im. dr Emila Kowalczyka o tytuł ,,Małego Mistrza Ortografii”. Wzięło w nim udział 12 
uczniów ze wszystkich szkół podstawowych klas II i III z Lipnicy Wielkiej.

Tytuł ,,Małego Mistrza Ortografii” zdobyła  uczennica klasy trzeciej Maja An-
tałczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. dr Emila Kowalczyka, przygotowana przez p. 
mgr Lucynę Łowas. Uczennica nie popełniła żadnego błędu. Tytuł Wice-Mistrza zdobyła 
uczennica Aleksandra Marcinek ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila  Mi-
ków, przygotowana pod kierunkiem p. mgr Barbary Omylak, zaś III miejsce zdobyła Zuzan-
na Marcinek również ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. E. Mików oraz Bernadetta Pilch ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 św. Królowej Jadwigi prowadzona przez p. mgr Annę Mikłusiak.
Uczennice otrzymały nagrody książkowe i dyplomy.
W konkursie wzięli też udział następujący uczniowie:
Bartłomiej Kobroń -  SP 4
Bartosz Karaś -  SP 3
Judyta Wójciak -  SP 1
Wiktoria Wnenk -  SP 1
Julia Stopiak -  SP 1
Maciej Wziątek -  SP 3
Małgorzata Gnida 
-  Kiczory
Amelia Słaby -  Kiczory

Uczestnicy konkursu  
mieli możliwość spraw-
dzenia, w  jakim stopniu 
udało im się opanować 
zasady ortografii.

Dyktando zostało  przygotowane przez p. mgr Beatę Synowiec.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu dziękujemy, a zwycięzcom gratuluje-

my imponującej wiedzy w dziedzinie ortografii.
Organizatorzy
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W dniu 25 maja  2017  roku  w Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława 
Kostki w Lipnicy Wielkiej odbył się XIII Gminny Konkurs Recytatorski pod 
hasłem „Poeci – Dzieciom”.
Do finału konkursu przystąpiło 14  uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.
Uczestnicy oceniani byli w trzech kategoriach: kategorii klas I, II i III.
Jury w  składzie: mgr Karolina Kowalczyk, mgr Stanisława Kucek, mgr  
Agnieszka Klozyk po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało nastę-
pujące miejsca:

W KATEGORII KLAS I
I miejsce –  Antoni Socha SP 4

II miejsce – Lena Czerwik- Jasiura SP 3, Maja Warzeszak SP 2
II miejsce – Karolina Michalak  SP 1

W KATEGORII KLAS II
I miejsce – Maciej Karkoszka SP 4

II miejsce – Justyna Wojtusiak  SP 2, Martyna Lichosyt  SP 3
III miejsce – Oliwia Kupczyk SP 1, Amelia Słaby SP Kiczory

W KATEGORII KLAS III
I miejsce – Judyta Wójciak SP 1, Joanna Klapisz SP 2

II miejsce – Szymon Lichosyt  SP 1, Patrycja Moniak SP 3, Maja Antałczyk SP 4
III miejsce –  --------------------

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy ufundo-
wane przez Dyrektora ZSO oraz organizatorów. Dyrektor Szkoły, mgr Ewa 
Rószczka, bardzo serdecznie pogratulowała nagrodzonym i podziękowa-
ła wszystkim za udział w konkursie. Szczególne podziękowania za solidną 
pracę skierowała do jury, a także do nauczycieli, którzy przygotowali dzieci 
do konkursu. Zaprosiła też wszystkich na  spotkanie integracyjne.

Organizatorzy: (S.K.i E.K.)

sprawozdaNie 
z wycieczki  

do wrocławia, 
pragi i kłodzka

Dnia 26 kwietnia 2017 r. o godz. 5:00 wyje-
chaliśmy wraz z innymi uczniami klas II i III gim-
nazjum oraz pięcioma nauczycielami na trzy-
dniową wycieczkę objazdową po Wrocławiu, 
Pradze i  Kłodzku. Kilkugodzinna podróż do 
pierwszego miasta, które mieliśmy w planach, 
upłynęła nam szybko, spokojnie i wesoło.                                                                                              

Pierwszym punktem naszej wycieczki 
była Panorama Racławicka, która wywarła na 
nas ogromne wrażenie. Obraz namalowany 
przez Jana Stykę i Wojciecha Kossaka przedsta-
wiał jedną ze scen insurekcji kościuszkowskiej 
z  1794 r. Oglądając go, zdawało nam się, jak-
byśmy również i my uczestniczyli w tej zwycię-
skiej bitwie. Następnie nadszedł czas na bliższe 
poznanie Wrocławia, często nazywanego mia-
stem „Stu Mostów i Stu Kościołów”. Na począt-
ku, wraz z  panią przewodnik objechaliśmy go 
zwiedzając jego wyjątkowe uliczki. Z  okien au-
tobusu mieliśmy okazję zobaczyć wspaniałe 
budowle m.in.: Kościół św. Limuzyny (wielopo-
ziomowy parking), Halę Targową przy ul. Pia-
skowej, Pomnik Anonimowego Przechodnia, 
wyspy, np. Ostrów Tumski oraz najwyższy bu-
dynek w Polsce: Sky Tower - wieżowiec, którego 
właścicielem jest Leszek Czarnecki. Później wy-
braliśmy się na pieszą wycieczkę po tym ślicz-
nym mieście. Pani przewodnik opowiedziała 
nam dużo ciekawych informacji o odbudowie 
tego zakątka po wielkiej powodzi z 1997 r. Zaj-
rzeliśmy także do Katedry św. Jana Chrzciciela, 
gdzie znajdują się potężne organy wybudowa-
ne w Hali Stulecia na początku XX w.. Obecnie 
mają one 150 głosów i są największymi w Pol-
sce i  jednymi z największych na świecie. Prze-
bywaliśmy również na rynku, gdzie mogli-
śmy podziwiać ratusz i stojący przed nim prę-
gierz, przy którym w średniowieczu odmierza-
no kary oraz różnokolorowe kamieniczki, któ-
re zachwyciły całą grupę. Jednak największe 
wrażenie wywołały na nas krasnoludki, któ-
re spotykaliśmy w  różnych miejscach i  w  bar-
dzo śmiesznych pozach. Robiliśmy sobie z nimi 
mnóstwo zabawnych zdjęć. Mimo, iż pogoda 
nam nie dopisała, miło spędziliśmy tutaj czas. 

protokół z Xiii gmiNNego 
koNkursu rec y tatorskiego  

„poeci dzieciom”
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Mamy nadzieję, że nasze wspomnienia stąd na długo pozo-
staną w  naszej pamięci. Po wszystkich naszych zaplanowa-
nych atrakcjach na pierwszy dzień, udaliśmy się do ośrodka 
wypoczynkowego „Karolinka” w Polanicy Zdroju. Na miejscu 
powitali nas bardzo sympatyczni właściciele, którzy czekali 
na nas z  gorącym posiłkiem. Po krótkiej przerwie, udaliśmy 
się na wspólne spotkanie. Podczas niego wybrani uczniowie 
odegrali krótki, ale za to bardzo interesujący i wyczerpujący 
spektakl profilaktyczny. Mówił on nam o zagrożeniach zwią-
zanych z alkoholem, papierosami i używkami. Była to dla nas 
pouczająca lekcja na temat wszystkich niebezpieczeństwach 
jakie czyhają na każdym kroku.  

W  drugi dzień podróży, po wczesnym śniadaniu, wyru-
szyliśmy w kolejną kilkugodzinną podróż autokarem do sto-
licy Czech - Pragi. Całą drogę towarzyszył nam przewodnik, 
który opowiadał różne ciekawostki o miejscach, które mijali-
śmy. Także w Pradze dowiedzieliśmy się od niego bardzo in-
teresujących rzeczy. Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Minia-

tur. Są tu dzieła Anatolija Konenko, który z niezwykłą precy-
zją odtworzył w skali takie dzieła jak, np.: najmniejszą książ-
kę świata (wym. 0.9X0.9mm), modlitwę Ojcze Nasz napisaną 
na ludzkim włosie, karawanę wielbłądów przechodzącą przez 
ucho igielne czy kopie obrazów znanych malarzy, m.in.: Le-
onarda, Rembrandta, Botticelliego. Dzieła te wprawiły nas 
w osłupienie. Były wykonane z taką dokładnością, iż jesteśmy 
pod wrażeniem tego, czego dokonał autor. Następnie udali-
śmy się na Hradczany, gdzie spędziliśmy sporo czasu podzi-
wiając znajdujące się tutaj zabytki. Pierwszym z nich była re-
zydencja obecnego prezydenta Czech, który właśnie przeby-
wał w swojej siedzibie. Następnie zobaczyliśmy Katedrę św. 
Wita z XV w. Zachwyciła nas ona swoją ogromną i przepięk-
ną konstrukcją. Punktem kulminacyjnym był spacer słynnym 
XV-wiecznym Mostem św. Karola. Zobaczyliśmy tu figurę św. 
Jana Nepomucena oraz dowiedzieliśmy się o nim dużo cieka-
wych rzeczy. Mieliśmy również możliwość podziwiać pięknie 
rozwijającą się wiosnę w  ślicznym małym ogródku, po któ-
rym swobodnie spacerowały sobie pawie, które były ogrom-
ną atrakcją. Na koniec przewodnik zabrał nas na Stare Mia-
sto, gdzie mogliśmy zakupić pamiątki oraz zobaczyć cudow-
ne kamieniczki wykonane różnymi stylami architektoniczny-
mi z różnych epok. Na zakończenie naszej przygody z Pragą, 

nauczyciele zrobili nam niespodziankę w postaci przejażdżki 
metrem. Po przyjeździe do celu, okazało się, że nasz autobus 
jeszcze po nas nie dotarł, ale nie zmarnowaliśmy ani minuty 
świetnie się bawiąc w wymyślane przez nas gry. Mimo późnej 
godziny przyjazdu na miejsce naszego zakwaterowania, by-
liśmy pełni energii i z uśmiechami na twarzy. Praga wywoła-
ła na nas niespodziewane wrażenie. Z pewnością każdy z nas 
będzie chciał jeszcze tu powrócić i zobaczyć te wszystkie cu-
downe miejsca.  

Trzeciego dnia i to już niestety ostatniego naszej wyciecz-
ki mieliśmy w planach zwiedzanie Gór Stołowych, a dokład-
nie Błędnych Skał. Jednak na miejscu nasze plany się pokrzy-
żowały z powodu padającego śniegu. Udaliśmy się więc do 
Kaplicy Czaszek do Kudowej Zdroju. Jest to wielki, wspólny 
grobowiec ofiar wojen śląskich i chorób zakaźnych z XVIII w. 
Ściany i sufit są wyłożone 3 tys. czaszek i kości ludzkich. Zaś 
30 tys. leży pod podłogą. Kaplica jest wyjątkowym obrazem 
przemijalności i kruchości człowieka. Po obejrzeniu jej z pew-

nością wielu z nas zastanawiało się nad tymi słowami i nad 
swoim życiem. Ostatnim miejscem, które zwiedziliśmy pod-
czas naszej wycieczki było Kłodzko. Idąc do twierdzy mogli-
śmy podziwiać to piękne miasto. Jednak najciekawszy oka-
zał się liczący ok 600 m. Labirynt Podziemnej Trasy Turystycz-
nej. Powstał on już w średniowieczu i służył ludziom do ce-
lów gospodarczych jak i militarnych. Chodzenie podziemny-
mi drogami wraz z przewodnikiem, który opowiadał wiele in-
teresujących informacji o tym miejscu, długo zostanie w na-
szej pamięci. Największym wrażeniem cieszył się kilkumetro-
wy tunel o wysokości około pół metra, którym przeszła spora 
część naszej grupy. Trasa ta była dla nas nowym i ciekawym 
doświadczeniem.

Niestety, ale był to już koniec naszej wspólnej trzydnio-
wej podróży. Zostanie ona w naszej pamięci i w naszych ser-
cach na długo. Mamy nadzieję, że w  przyszłości będziemy 
mieli okazję powrócić do tych niesamowitych miejsc. Dzięki 
tym kilku dniom oderwaliśmy się od szkolnej rzeczywistości 
i wiele zobaczyliśmy, dowiedzieliśmy się, a co najważniejsze, 
zdobyliśmy nowych przyjaciół.

Uczennice klasy IId gimnazjum
Kamila Spyrka, Gabriela Gąbarczyk, 

Zuzanna Wątorczyk, Krystyna Karkoszka
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 Dzień 8 czerwca 2017 r. to ważna data dla Szkoły Pod-
stawowej nr 1, która nosi imię św. Królowej Jadwigi, bowiem 
w  tym dniu szkoła obchodziła 20-tą rocznicę przywrócenia 
imienia szkole. Ze względu na uroczystości odpustowe Świę-
to Patrona odbyło się w szkole 09.06.2017r.

O godz. 10.30 uczniowie szkoły wraz ze sztandarem i wy-
chowawcami udali się do Kościoła, który znajduje się w pobli-
żu szkoły i  jest pod wezwaniem Pani Wawelskiej, na uroczy-
stą Mszę świętą.

Mszę koncelebrowali: ks. Proboszcz Andrzej Pawlak i ks. 
Marian Błaszczyk.

Podczas całej uroczystości dało się zauważyć współpracę 
i zaangażowanie szkoły w liturgię, bowiem I czytanie czytała 
pani Dyrektor mgr Danuta Pastorczyk,  zaś II uczennica klasy 
szóstej- Wiktoria Piotrowska.

Modlitwę wiernych odczytali uczniowie, rodzice 
i nauczyciele.

Homilię wygłosił ks. Marian Błaszczyk . W  swoim kaza-
niu zwrócił on uwagę na wartości, którym hołdowała Jadwi-
ga, a mianowicie: wiarę, naukę, modlitwę i całkowite zawie-
rzenie swojego życia Bogu. Mottem przewodnim homilii było 
nawiązanie do napisu, który mieści się pod czarnym krzyżem 
w  krakowskiej Katedrze: „Świętością doskonała za życia…”. 
Dzisiaj Chrystus mówi do nas. Jest to okazja, aby dziękować 
Panu Bogu za otrzymane łaski.

Postawa wdzięczności uczy nas dziękczynienia, do-
strzegając dary miłości i  miłosierdzia. Zwrócił uwagę na to, 
jak wiele czasu Jadwiga spędzała na modlitwie przed Czar-
nym Krucyfiksem. Słyszała słowa Chrystusa: „Czyń co widzisz 

”-  odwołując się do wolnej woli człowieka i cnoty mądrości. 
Jadwiga widziała ukrzyżowanego. Mądrość czerpała z krzyża. 
Wiedziała, że jej życie musi być poświęcone narodowi. Dzi-
siaj Chrystus mówi do nas, że trud, wysiłek i poświęcenie to 
te wartości, które to pozwalają nam być wiernym krzyżowi. 
Poświęcenie wiąże się z  darem siebie dla każdego człowie-
ka. Św. Jadwiga przede wszystkim wzywa nas do świętości. To 
znamienny wymiar każdego chrześcijanina. Nie ma świętości 
bez poświęcenia, rozwijania talentów, którymi możemy dzie-
lić się z innymi, a szczególnie z potrzebującymi. Na zakończe-
nie kazania  jeszcze raz podkreślił wielką rolę w kształtowaniu 
młodego pokolenia. Życzył całej społeczności, aby Św. Królo-
wa Jadwiga wspierała nas na drodze do świętości.

Nabożeństwo to ubogacił śpiew scholi i  gra muzyki 
lipnickiej.

Po Mszy św. ks. Proboszcz złożył podziękowanie na ręce 
ks. Mariana Błaszczyka  za obecność , modlitwę i wygłoszo-
ne kazanie.

Po uroczystej Mszy św. i odśpiewaniu hymnu szkoły wszy-
scy Goście udali się do szkoły ,gdzie miał miejsce dalszy ciąg 
uroczystości.

Przybyli złożyli swoje podpisy w  księdze pamiątkowej 
oraz wbili   symboliczne gwoździe na tablicy pamiątkowej. 
Po przejściu na salę gimnastyczną Pani Dyrektor przywitała 
zebranych gości, którzy uświetnili swoją obecnością Święto 
Patrona  szkoły. Z ramienia Urzędu Gminy udział wzięli: Wójt 
Gminy Lipnica Wielka mgr Bogusław Jazowski, Przewodni-
czący Rady Gminy Mariusz Wnenk,  pani wizytator Alicja Sien-
kowiec, ZSO  reprezentował Dyrektor mgr inż. Jan Kuliga, 

20-lecie przy wróceNia szkole podstawowe j Nr 1 
w lipNic y wielkie j imieNia św. królowe j jadwigi
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Dyrektor LO i  Technikum mgr inż. Franciszek Sojka, Dyrek-
tor Gimnazjum mgr Wojciech Janiszewski, zaś zacnych księ-
ży: ks. Proboszcz Andrzej Pawlak. Ponadto przybyli: p. Dyrek-
tor OREW „Barka” mgr Katarzyna Zachwieja oraz p. Prezes Zo-
fia Palenik,  siostry Albertynki, p. Andrzej Habina i p. Janusz 
Karlak,  p. Franciszek Pindziak, p. Maria Kupczyk, p. Alina Jano-
wiak, nauczyciele emeryci:p.  Helena Stechura, p.  Danuta Soj-
ka, emerytowani pracownicy szkoły: Irena i Piotr Pajkosowie  
oraz panie reprezentujące  Radę  Rodziców.

Pani Dyrektor w  swej przedmowie zwróciła uwagę na 
fakt, iż Patron stanowi dla całej społeczności szkolnej niepod-
ważalny wzór do naśladowania. Przypomniała ona także wie-
lorakie role, jakie pełni Św. Królowa Jadwiga wobec społecz-
ności szkolnej.

Samo przedstawienie poprzedziła prezentacja multime-
dialna, którą przygotowali: M.Machajda i A. Buroń związana 
z 20- leciem przywrócenia Szkole Podstawowej nr 1 w Lipnicy 
Wielkiej imienia Św. Królowej Jadwigi.

Z  kolei p. Dyrektor zaprosiła wszystkich obecnych do 
obejrzenia przedstawienia, montażu słowno – muzycznego 
przygotowanego przez panią mgr M. Kołton, panią mgr E. 
Karkoszkę i  panią mgr E. Kuligę.

Widowisko rozpoczyna się od sceny koronacji Jadwigi 
na Króla Polski . Nagle rozlega się bicie dzwonów, a na scenę 
wchodzi Jadwiga wraz z całym orszakiem udając się w uro-
czystym pochodzie ku Wawelskiej Katedrze. Cicha i  poważ-
na, myślą nad świat uniesiona. Jej młodziutkie 10- letnie ser-
ce pełne jest  radości, a zarazem lęku , uniesienia i trwogi. Do-
stojnicy państwa niosą  insygnia królewskie: koronę, berło ze 
złotym jabłkiem.

W  Katedrze wawelskiej czeka arcybiskup gnieźnieński 
Bodzanty – to on ukoronuje i namaści Jadwigę na króla, da-
jąc Jej tym samym pełnię władzy nad Królestwem Polskim. Ja-
dwiga podchodzi do ołtarza, oto arcybiskup Bodzanty przyj-
muje przysięgę Jadwigi. Następnie dokonuje koronacji i na-
maszczenia królowej.

Z  kolei następuje zmiana klimatu, królowa przebywa 
w komnacie przy dźwiękach muzyki dworskiej. Tam też przy-
gotowuje się na spotkanie z  Jagiełłą. Święta Jadwiga była 
bardzo czynna politycznie. Rządy Jadwigi zaznaczyły się do-
brymi posunięciami, które świadczyły o Jej dojrzałości: dba-
ła o dobro Polski i Litwy, łagodziła zatargi, rozstrzygała spo-
ry i  nieporozumienia, była dobrą dyplomatką, miłowała po-
kój. Była wymagająca dla siebie i członków dworu królewskie-
go. Miała poczucie ogromnej odpowiedzialności za państwo. 
Zawsze szlachetna i  dobra, czuła na każdą krzywdę, wierna 
Chrystusowi, do końca wypełniała swoje powołanie. W koń-
cowej części sceny  widzimy piękną, rozmodloną królową Ja-
dwigę pod krzyżem, gdzie wyznaje swe postanowienia –sc. II.  
Kiedy liczy się dobro kraju, wchodzi w małżeństwo z Jagiełłą- 
sc. III „W sali zamkowej” i IV „Zaślubiny”.

Kolejne sceny przybliżają nam postać Królowej jako „tar-
czy ubogich”. Oto na Krakowskim Rynku pojawia się oso-
ba Pani Wawelskiej w otoczeniu dam dworu, która nadzoru-
je pracę murarzy przy budowie Kościoła na Piaskach. Tam też 

spotyka ona płaczącego murarza, który prosi o wsparcie. Ja-
dwiga obiecuje pomoc medyczną i finansową, a że nic jej już 
nie zostało, odpina srebrną sprzączkę od bucika i  wręcza ją 
zatroskanemu człowiekowi. Po jej odejściu, na skale, pozo-
staje odcisk stopy Królowej, która odpinając klamrę wsparła 
o nią nogę ,o czym traktuje sc. „Stópka Królowej Jadwigi”.

Całe życie Jadwigi było więc związane z miłością do Boga 
i ludzi. Zawsze była blisko swych poddanych. Miłość Jadwigi 
najlepiej uwidoczniła się w stosunku do ubogich. Z jej dobro-
ci korzystali wszyscy potrzebujący  o czym traktuje sc.  „Szpi-
tal w Bieczu” i „Ubodzy” .

Całe przedstawienie kończy scena związana z ostatnimi 
dniami życia królowej, która wkrótce umiera po narodzinach 
swej córki Elżbiety Bonifacji przy dźwiękach dzwonów żałob-
nych .Jadwiga została wezwana do wieczności 17 lipca 1399r.

Dobroć i  wielkość Jadwigi zachęcają  do brania z  niej 
przykładu, do solidnej pracy, wytrwałości i wielkiej pokory.

Wspaniała scenografia do scen, nastrojowa i przejmują-
ca muzyka, zasługująca na uznanie gra aktorów – uczniów, 
a także godne zastanowienia hasło widniejące w tytule: „Wię-
cej szczęścia jest w  dawaniu ,aniżeli w  braniu”, a  stanowią-
ce część dekoracji tego dnia, to tylko niektóre z atutów tego 
przedstawienia. Ponadto ciekawym pomysłem  było wyko-
rzystanie w przedstawieniu techniki multimedialnej poprzez 
wyświetlenie slajdów przedstawiających wnętrza komnat 
i zabytków związanych z miejscami pobytu królowej, a  także 
wysłuchanie fragmentu homilii Św. Jana Pawła II z   kanoniza-
cji  Królowej Jadwigi.

Niecodzienny występ wszystkich aktorów został nagro-
dzony brawami zebranych. Pani Dyrektor D. Pastorczyk  po-
dziękowała uczniom za grę, a pani E. Karkoszce, E. Kulidze, M. 
Kołton za przygotowanie tego pouczającego spektaklu. Owo-
cem pracy całego zespołu było widowisko traktujące o Wa-
welskiej Monarchini, które przybliżyło zebranym postać Kró-
lowej Jadwigi, a  także pomogło wrażliwemu odbiorcy do-
strzec piękne, ginące dziś cechy reprezentowane przez samą 
królową, jak również przez króla Władysława Jagiełłę i  jego 
świtę, m.in. honor, dobro ojczyzny, służbę dla kraju, ofiarność 
i uczciwość.

Po czym głos zabrali zgromadzeni goście, którzy dzięko-
wali za zaproszenia i gratulowali wspaniałego występu. Zgod-
nie orzekli oni, że udział w tej uroczystości jest dla nich swo-
istą lekcją, jak żyć i z kogo czerpać siły do dalszej pracy. Jest 
też dla wszystkich wskazaniem, aby się nie bać i mężnie wska-
zywać młodemu pokoleniu właściwe wzorce postępowania.

Na zakończenie tego, jakże pełnego wrażeń spotkania 
pani Dyrektor D. Pastorczyk podziękowała jeszcze raz wszyst-
kim uczniom i pracownikom szkoły za zaangażowanie, trud 
i pomoc w zorganizowaniu Święta Patrona Szkoły, a gościom 
i rodzicom  za przybycie i wspaniałą atmosferę.

Chwila ta z pewnością na długo pozostanie w naszej pa-
mięci, a  Królowa Jadwiga, niech rozświetla nam ciemności 
i wskazuje  drogę prawdy, miłości, uczciwości i pokory w dro-
dze do świętości.

mgr E. Kuliga, mgr M. Kołton
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galowie i rzymiaNie w lipNic y wielkie j
Spokojnie, nie chodzi tu o żadne rewelacyjne 

odkrycia archeologiczne, a o wizytę Agencji Wi-
dowisk Historycznych „Arkona” z Torunia w Szko-
łach Podstawowych i  w  Gimnazjum w  naszej 
gminie.

W  poniedziałek 28 lutego i  wtorek 29 lute-
go 2017 r. zaproszona przez pana Łukasza Klo-
zyka grupa zaprezentowała uczniom żywą lek-
cję historii o  twórcach starożytnego Imperium 
Rzymskiego.

Zaproszeni goście przybyli w strojach jakich 
na co dzień chodzili starożytni mieszkańcy dzi-
siejszej Francji czyli Galowie. Rzeczywiście pan 
przypominał trochę Obelixa tylko że nie miał 
warkoczy i  magicznego napoju. Uczniowie po-
znali też tajemnice galijskiej kuchni, gdzie pies 
był nie tylko przyjacielem, ale i .... .

W  drugiej części uczniowie poznali sposo-
by walki armii galijskiej i  rzymskiej. Ośmioro 
uczniów naszej szkoły miało okazję sformować 

szereg galijskich wojowników i przestraszyć przeciwnika oraz „żółwia rzymskiego”.
Po zapoznaniu się z historią imperium rzymskiego nasi podopieczni mieli sposobność zobaczyć prawdziwy pojedynek mię-

dzy Juliuszem Cezarem a wodzem Galów – Wercyngetoryksem. Na koniec prowadzący sprawdzili pamięć naszych wychowan-
ków. Za prawidłowe odpowiedzi nagradzali wybijanymi na miejscu monetami z wizerunkiem Juliusza Cezara.

To już trzecia żywa lekcja historii. Po „Słowianach”, „Sarmatach i Husarii” tym razem był „Rzym i Galia”.  Ciekawe czym następ-
nym razem zaskoczy nas grupa „Arkona”?

Ł. Klozyk

iv święto rodziNy w przedszkolu „ba jkowa kraiNa”
Już po raz kolejny w  ogrodzie 

przedszkolnym w  Przedszkolu „Baj-
kowa Kraina” zostało zorganizowa-
ne Święto Rodziny. Jest ono połącze-
niem dnia Mamy, dnia Taty oraz dnia 
Dziecka. Zamiast tradycyjnej akade-
mii, dzieci wraz z  Paniami tańczyły, 
śpiewały i recytowały wiersze w ogro-
dzie. Na zakończenie przedstawienia 
dzieci wręczyły swoim rodzicom laurki 
oraz własnoręcznie wykonane sypanki 
piaskowe.

Następnie dzieci wraz rodzicami 
wzięły udział w  licznych konkursach, 
zabawach i  tańcach. Dzieci malowały 
twarze, jadły watę cukrową a przed za-
kończeniem święta otrzymały balono-
we zwierzątka.

Na zakończenie w ogrodzie przed-
szkolnym pojawił się grill z pysznymi kiełbaskami i szaszłykami.

Dziękujemy serdecznie wszystkim za przybycie i wspólną zabawę.
Dziękujemy również wszystkim osobom, które pomogły w zorganizowaniu imprezy

Patrycja Kudzia
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warsztat y dla rodziców 
w przedszkolu  

„ba jkowa kraiNa”
W kwietniu Przedszkole „Bajkowa Kraina” zorganizowało warszta-

ty dla rodziców, które odbyły się w Domu Ludowym w Lipnicy Wiel-
kiej. W czasie trwania warsztatów rodzice oraz nauczyciele z przed-
szkola poznali technikę zdobienia decoupage. Metoda ta polega na 
przyklejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię ozdob-
nych serwetek i pokrycie ich odpowiednimi lakierami, aby serwetka 
się wtopiła i aby otrzymać efekt pomalowania przedmiotu. Panie wy-
konały ozdobne pudełeczka na biżuterię, chusteczniki, tacki, ramki 
i anioły. W warsztatach wzięło udział wielu rodziców za co im dzię-
kujemy. Było to mile i aktywnie spędzone popołudnie. Niejedna Pani 
odkryła w sobie drzemiący talent. Gratulujemy pięknie wykonanych 
prac!

Stanisława Michalak

egzamiN  
Na stopNie kyu 
w seido karate

W dniu 10.06.2017r. na hali spor-
towej w Lipnicy Wielkiej odbył się eg-
zamin na stopnie KYU w  Seido Kara-
te. Podopieczni Senpai Damiana Ku-
lawiaka z UKS Seido Karate Orawa za-
prezentowali na nim swoją wiedzę 
oraz umiejętności zdobyte na tre-
ningach w  sezonie 2016/2017. Po-
mimo zmęczenia i  ogromnego wy-
siłku wszyscy karatecy zdali egzamin 
z uśmiechem na twarzy. Zarówno tre-
ner jak i egzaminator nie mieli wątpli-
wości co do wyniku egzaminu, ponie-
waż w ciągu całego roku karatecy su-
miennie trenowali i świetnie się bawi-
li  na zajęciach zdobywając nową wie-
dzę i  umiejętności oraz podnosząc 
swoją sprawność fizyczną.

UKS Seido Karate Orawa gratu-
luje zdanego egzaminu oraz życzy 
wszystkim karatekom i  ich rodzinom 
aktywnego wypoczynku podczas wa-
kacji. Do zobaczenia na treningach 
we wrześniu!

OSU!



Gminne Nowiny  nr 2 (822)/2017

31nowiny z gminy

W pierwszą rocznicę przedwczesnej 
śmierci Tomasza Mikłusiaka, zawodnika 
lipnickiego klubu piłkarskiego, na miej-
scowym stadionie odbył się turniej po-
święcony jego pamięci.

Tomasz Mikłusiak jako zawodnik 
klubu Babia Góra Lipnica Wielka, był 
jego wieloletnim kapitanem. W  wieku 
28 lat zmarł, rok temu, w  wyniku cho-
roby. Memoriał jest inicjatywą, w której 
młodzi sportowcy podtrzymują pamięć 
o  zmarłym koledze, rywalizując w  tur-
nieju piłkarskim.

Memoriał rozpoczął się Mszą Świę-
tą w  kościele pw. św. Jadwigi Królowej 
w  Lipnicy Wielkiej - Murowanicy w  in-
tencji ś.p. Tomasza, po niej odbyła się 
krótka modlitwa nad jego grobem.

Turniej memoriałowy został ro-
zegrany w  trzech kategoriach wieko-
wych: żaki (7-8 lat), orliki i  młodziki (9-
12 lat) i seniorzy. W grupie seniorów za-
grali: nauczyciele i  przyjaciele (III miej-
sce), drużyna OSP, sędziowie PPPN, old-
boy Babia Góra (II miejsce), ekipa z orli-
ka z Kielc oraz reprezentacja Polski księ-
ży (I miejsce).

Podczas memoriału odbyła się także 
zbiórka krwi oraz akcja pomocy Kami-
lowi - uczniowi lipnickiego gimnazjum 

zmagającego się z  chorobą. Nie zabra-
kło także wielu atrakcji dla najmłod-
szych - malowanie twarzy, dmuchany 
plac zabaw, występy animatorów.

Rodzina Tomka i organizatorzy dzię-
kują wszystkim, którzy przyczynili się do 

tego, że turniej mógł się odbyć. Tak licz-
na obecność mobilizuje nas do działa-
nia i  już w  tym roku możemy Was za-
pewnić, że II edycja jest już w planach.

S. Lichosyt
foto: Paweł Pastwa

Około 200 zawodniczek i  zawodni-
ków z całej Polski walczyło o tytuły mi-
strza Polski juniorów w kategoriach wie-
kowych do lat 12 i 14. Wśród 46 zawod-
ników do lat 14 był mieszkaniec Lipnicy 
Małej, były zawodnik MKS Babia Góra, 
obecnie reprezentujący Uczniowski 
Klub Sportowy przy SP8 w Chrzanowie, 
Marek Pniaczek.

Zawody rozegrano w  Drzonkowie. 
W  czasie mistrzostw rozegrano 9 par-
tii, tempem 90 minut plus 30 sekund 
na każde posunięcie. Kategoria wieko-
wa chłopców do lat 14 była wyjątko-
wo mocna, startował m.in. dwukrotny 
medalista mistrzostw świata oraz kilku 

marek pNiaczek - były zawodNik mks babia góra 
srebrNym medalistą mistrzost w polski

zawodników mających za sobą uda-
ne starty w mistrzostwach Europy. Wła-
śnie z dwukrotnym medalistą MŚ Marek 
do ostatniej rundy toczył walkę o kolor 
krążka. Pierwsze dwa miejsca obaj za-
pewnili sobie już wcześniej, zdobywa-
jąc znaczną przewagę nad pozostałymi 
zawodnikami.

A  zaczęło się wszystko u  Władka 
Bandyka, pierwszego trenera w Lipnicy 
Wielkiej. Z Władkiem pierwsze turnieje, 
pierwsze puchary i  medale, też pierw-
szy awans do MP do lat 10. Później już 
opieka trenerska Mistrza Międzynaro-
dowego z  Ukrainy Aleksandra Kachu-
ra, z Panem Aleksandrem cztery udane 

starty w  mistrzostwach Polski, później 
zdobyty na Słowacji i nadal aktualny ty-
tuł wicemistrza Europy Amatorów, a te-
raz piąty start w MP i drugie miejsce.

i memoriał piłkarski im. tomasza mikłusiaka
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W  dniu 31 maja w  Lipnicy Wielkiej 
- Przywarówce przy Szkole Podstawo-
wej Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka od-
był się II Bieg Pasterski - wzdłuż ścieżki 
rowerowej na Rabczyce – granicą Pań-
stwa. Startowało ok 200 zawodników 
w  poszczególnych kategoriach wieko-
wych i dystansach: 2008 i młodsi - 400 
metrów, 2006-2007 - 600 metrów, 2004-
2005 - 800 metrów,  Gimnazjum - 1 
km oraz OPEN 1 km. Dziękujemy wielu 
osobom za wsparcie i  zaangażowanie 
w  tej inicjatywie: Andrzejowi Buronio-
wi - Kierownikowi zawodów, Sędziom 
(Wojciech Janiszewski, Żaneta Jabłoń-
ka-Kabat, Stanisław Kępka), Bronisławo-
wi Kowalczykowi, Ewie Palej z Ośrodka 
Zdrowia, wspaniałym rodzicom z  Rady 

Rodziców, personelowi i  nauczycie-
lom Szkoły Podstawowej Nr 4; a przede 
wszystkim uczestnikom i opiekunom za 
sportową zabawę.

Organizatorami imprezy byli: Wójt 
Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum 
Kultury w Lipnicy Wielkiej, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących oraz Szkoła Podsta-
wowa Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka.

Nagrody ufundowali Pan Stanisław 
Kępka (trener biathlonu) oraz Gminne 
Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Oto wyniki II Biegu Pasterskie (do 6 
miejsca):

KATEGORIA 2008 i młodsi:
DZIEWCZYNKI: I miejsce - Karolina Ku-
liga - SP Nr 1; II miejsce  - Joanna Ban-
dyk - SP Nr 4; III miejsce - Karolina Ło-
was - SP Nr 3; IV miejsce - Paulina Ban-
dyk - SP Kiczory; V miejsce - Marta Bren-
kus - SP Nr 4; VI miejsce - Ewelina Krzyś 
- SP Nr 2.
CHŁOPCY: I  miejsce  - Bartosz Kowal-
czyk - SP Nr 2; II miejsce - Wiktor Lach 
- SP Nr 2; III miejsce - Robert Karlak - SP 
Nr 1; IV miejsce - Michał Miodun - SP Ki-
czory; V miejsce - Szymon Wilk - SP Ki-
czory; VI miejsce - Oskar Bosak - SP Nr 3.

KATEGORIA 2006-2007:
DZIEWCZYNKI: I miejsce - Klaudia Mi-
chalak - SP Nr 3; II miejsce - Małgorza-
ta Kramarz - SP Nr 3; III miejsce - Oliwia 
Kowalczyk - SP Nr 2; IV miejsce -  Julia 
Brząkała - SP Nr 2; V miejsce - Karolina 
Dunaj - SP Nr 2; VI miejsce  - Julia Ma-
giera - SP Nr 2.
CHŁOPCY: I  miejsce  - Mateusz Jano-
wiak - SP Nr 1; II miejsce - Filip Baniow-
ski - SP Nr 2; III miejsce - Gabriel Klapisz 
SP Nr 1; IV miejsce - Bartłomiej Hrustek 
- SP Nr 3; V miejsce - Kacper Wójciak - 
SP Kiczory; VI miejsce - Jakub Klozyk - 
SP Nr 3.

KATEGORIA 2004-2005:
DZIEWCZYNKI: I  miejsce  - Martyna 

Lichosyt-Ogrodny - SP Nr 4; II miejsce - 
Wiktoria Karkoszka - SP Kiczory; III miej-
sce -  Żaneta Stopiak-Głuch - Gimna-
zjum; IV miejsce -  Weronika Kościelak - 
Gimnazjum; V miejsce - Natalia Olesiń-
ska - SP Nr 1; VI miejsce - Ewelina Wę-
grzyn - SP Nr 4.
CHŁOPCY: I  miejsce  - Krystian Wojtu-
siak - SP Nr 4; II miejsce - Dominik Wę-
grzyn - SP Nr 3; III miejsce -  Jan Smo-
liński - SP Nr 4; IV miejsce -  Paweł Kuli-
ga - SP Nr 1; V miejsce - Kamil Kapałka 
- SP Kiczory; VI miejsce - Dawid Styru-
ła - SP Nr 2.

KATEGORIA GIMNAZJUM:
DZIEWCZĘTA: I miejsce - Anna Zając - 
Gim. LW; II miejsce - Wiktoria Michalak 
- Gim. LW; III miejsce - Angelika Kucek 
- SP Nr 4; IV miejsce -  Zuzanna Wątor-
czyk - Gim. LW; V miejsce - Magdalena 
Bandyk - SP Nr 4; VI miejsce - Aleksan-
dra Symalczyk - Gim. LW.
CHŁOPCY: I  miejsce  - Kamil Kramarz - 
Gim. LW; II miejsce  - Robert Kubisiak - 
Gim. LW; III miejsce - Przemysław Ban-
dyk - Gim. LW; IV miejsce -  Jakub Bren-
kus - Gim. LW; V miejsce - Przemysław 
Murzański - Gim. LW; VI miejsce - Kewin 
Dunaj - Gim. LW.

KATEGORIA OPEN: 
KOBIETY: I  miejsce  - Alicja Kubisiak - 
Lipnica Wielka.

foto: Bronisław Kowalczyk

ii bieg pasterski 


