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„Oto jest dzień, który dał nam Pan
Weselmy się i radujmy się Nim”

Wesołego
Alleluja!
Wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom naszej Gminy życzymy wesołych,
zdrowych, spędzonych zgodnie z najpiękniejszą orawską tradycją w gronie
najbliższych Świąt Wielkiej Nocy.
Życzymy samych sukcesów w pracy
zawodowej, pomyślności w dążeniu do
wspólnie obranych celów dla dobra nas wszystkich.
Cieszmy się rodzinnym ciepłem, pokojem i wielką radością płynącą
z miłosierdzia i miłości Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
Mariusz Wnenk
Przewodniczący Rady Gminy
Lipnica Wielka

Bogusław Jerzy Jazowski
Wójt Gminy Lipnica Wielka

Święta Zmartwychwstania
Pańskiego

to ten szczególny czas, w którym doświadczamy miłosiernej miłości Boga.
W tym świątecznym czasie życzę aby każdy doświadczył Bożego i ludzkiego miłosierdzia. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza zdrowiem, radością i siłą do podejmowania codziennych wyzwań i świadczenia o Bogu który jest miłością. A światło wielkanocnego poranka niech oświetla nasze rodziny, domy i miejsca pracy, aby stawały się dla wszystkich bramami miłosierdzia.
Życzę Wszystkim Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
		
ks. Andrzej Pawlak,
		
proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej.
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"Nie ma dla człowieka innego źródła nadziei,
jak miłosierdzie Boga."
		
św. Jan Paweł II

Z

wielką radością po raz kolejny w naszym życiu
stajemy przed pustym grobem Chrystusa i tam
odnajdujemy źródło naszej nadziei. W Wielki Piątek patrzyliśmy na ukrzyżowanego Zbawieciela i w Jego ranach widzieliśmy nasze rany, natomiast w Niedzielę Zmartwychwstania przypominamy sobie, że każdy z nas otrzymał nie tylko zapewnienie życia
wiecznego, lecz także uzdrowienia wszystkich naszych
słabości. Tego Bożego dotyku łaski tak bardzo potrzebujemy. Wielkanoc przekonuje nas, że nasze serca stworzone
zostały do miłości, której nic nie może zniszczyć.
W imieniu duszpasterzy parafii p.w. św. Łukasza
Apostoła i Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej na Orawie
składamy wszystkim Parafianom najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus, "Pan nasz i nadzieja", umocni Wasze serca i umysły w Bożej służbie. Życzymy Wam pięknego, wielkanocnego odrodzenia w Chrystucie. W Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski modlimy sie za Was, abyście nigdy nie zapomnieli o białaj
szacie niezniszczalenej łaski oraz o świetle wiary, jakimi
Bóg obdarował Was w sakramencie chrztu św. Ten szczególny rok łaski – Rok Miłosierdzia Bożego – niech stanie
się dla Was, dzięki pomocy Boga bogatego w miłosierdzie,
rokiem nieustannego zwycięstwa łaski nad grzechem.

Niech w nas wszystkich trwają owoce Męki Chrystusa Pana, które umacniają nas i ożywiają, abyśmy nigdy nie
tracili nadziei.
Życzymy Wam wszystkim pieknych, rodzinnych
świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wypełnionych wzajemną życzliwością i miłością.
Ks. kan. Jerzy Bargiel, proboszcz
Ks. Krzysztof Jarosz, wikariusz
Ks. Krzysztof Korba, wikariusz
Ks. Michał Cichoń

P rognoza dochodów budżetu gminy
Prognoza dochodów przyjęta w uchwale budżetowej gminy Lipnica Wielka na 2016 rok stanowi kwotę 18.819.039,00 zł
w tym:

• dochody bieżące 18 819 039,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody
kształtują się następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Planowane dochody w kwocie 1 100,00 zł pochodzą z tytułu
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 łącznej
kwocie 52 262,00 zł w tym:
• z tytułu dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkie w Krakowie na zadania zlecone w kwocie 50 803,00 zł,
• z tytułu różnych dochodów w kwocie 1 459,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców planuje się otrzymanie dotacji w kwocie
1 135,00 zł.
Dział 752 Obrona narodowa
Dochody pochodzące z dotacji celowej na realizację pozostałych zadań obronnych zleconych gminie ustawami w kwocie
650,00 zł.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Planowane dochody w kwocie 500,00 zł, stanowić będzie dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.
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Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich pobraniem
W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych i opłat w łącznej kwocie 2 022 165,00 zł, z następujących tytułów:
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
w kwocie 1 409 121 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 295 337 zł,
• podatku rolnego, kwota 33 431 zł,
• podatku leśnego, kwota 86 194 zł,
• podatku od środków transportowych, kwota 69 834 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 23 000 zł.
• wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
kwota 64 748 zł,
• wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie
karty podatkowej, kwota 500 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
Subwencja ogólna z budżetu państwa stanowić będzie kwotę 12 731 299,00 zł, na którą składają się:
• część oświatowa w kwocie 6 893 701 zł,
• część wyrównawcza w kwocie 5 333 491 zł,
• część równoważąca w kwocie 504 107 zł.
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Dział 801 Oświata i wychowanie
W dziale tym prognozuje się dochody w łącznej w kwocie
301 140,00 zł w tym:
• z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 22 000 zł,
• z tytułu odsetek z rachunku bankowego w kwocie 500 zł,
• z tytułu usług w kwocie 15 000 zł,
• z opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w kwocie 10 000 zł,
• z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania
przedszkolnego w kwocie 18 000,00 zł,
• z tytułu darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000 zł,
• z dotacji celowej na zadania własne przedszkolne w kwocie
229 140,00 zł.
• z różnych dochodów w kwocie 2 000 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej
kwocie 2 068 017,00 zł, w tym:
• dochody związane z realizacją zadań zleconych zaplanowana w kwocie 9 000 zł,
• związane są z funduszem alimentacyjnym a wcześniej z zaliczką alimentacyjna.
• z tytułu dotacji celowych w kwocie 1 982 017 zł z przeznaczeniem na:
• świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego w kwocie 1 820 361 zł,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 7 822 zł,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w kwocie 17 138 zł,
• zasiłki stałe w kwocie 61 899, zł
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 33 676 zł,
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18.819.039,00 zł

18.167.087,00 zł

DOCHODY

WYDATKI

+
ROZCHODY

651.952,00 zł

18.819.039,00zł
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Prognoza dochodów przyjęta w uchwale budżetowej gminy Lipnica Wielka na 2016 rok stanowi
kwotę 18.819.039,00 zł w tym:
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• na realizacje Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 41 121 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W dziale tym przewiduje się wpływy w kwocie 1 531 771 zł
w tym w szczególności z :
• usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w kwocie 736 445 zł,
• pozostałe odsetki w kwocie 150 zł,
• pozostałe dochody w kwocie 150 zł,
• wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie
7 000 zł,
• wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 385.176 zł,
• dotacje celowe od Gminy Szczucin na realizację Szwajcarsko
– Polskiego programu współpracy „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest w kwocie
391 500 zł.

P lanowane wydatki budżetu gminy
Limit wydatków budżetowych gminy Lipnica Wielka na 2016
rok zaplanowano na kwotę 18 167 087,00 zł z tego na:
wydatki bieżące w kwocie 18 067 087 zł, co stanowi 99,45 %
wydatków ogółem,
wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł, co stanowi 0,55%
wydatków ogółem.
W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki
między innymi na :
• wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie
14 306 540,00 zł w tym :
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone w kwocie 9 759 186,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek
budżetowych w kwocie
4 547 354,00 zł,
• wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie
1 147 600,00 zł,
• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie
2 527 947,00 zł,
wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 85 000,00 zł.
• W ramach ogólnych wydatków budżetowych będą
finansowane:
- zadania własne gminy w kwocie 16 279 701,00 zł, co stanowi 89,61 % wydatków budżetowych gminy,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 876 786,00 zł, co stanowi 10,33 % wydatków budżetowych gminy,
- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 600,00 zł co stanowi 0,06% wydatków budżetowych gminy.
Poniżej zestawiono ogólną charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej:
• Oświata i wychowanie, kwota 8 893 780 zł,
• Administracja publiczna, kwota 2 424 155 zł,
• Pomoc społeczna, kwota 2 764 549 zł,
• Transport i łączność (drogi), kwota 854 292 zł,
• Gospodarka mieszkaniowa, kwota 20 000 zł,
• Gospodarka komunalna, kwota 2 295 859 zł,
• Kultura i ochrona dziedzictwa, kwota 445 600 zł,
• Kultura fizyczna, kwota 56 150 zł,
• Ochrona przeciwpożarowa, kwota 125 500 zł,
• Obsługa długu, kwota 85 000 zł,
• Ochrona zdrowia, kwota 64 748 zł.
Oprac. Janusz Pakos – Skarbnik Gminy Lipnica Wielka

W dniu 15 lutego 2016 (poniedziałek) w Lipnicy Wielkiej mieliśmy zaszczyt gościć Wojewodę
Małopolskiego Józefa Pilcha, którego przywitała
regionalnie orawska muzyka Zespołu Orawianie
im. Heródka.
W sali Domu Ludowego spotkał się on z Wójtem, przedstawicielami samorządu lipnickiego
(radnymi) oraz pracownikami UG. Głównym tematem spotkania było scalenie, jego dalsze losy oraz
zabezpieczenie środków z tym związanych.
Na spotkaniu z Wojewodą był również obecny Poseł na Sejm RP Edward Siarka, który od dawna pomaga rozwiązać ten najważniejszy dla Lipnicy problem, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber
prowadzący obecnie sprawy scaleniowe dotyczące Lipnicy Wielkiej oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Nowotarskiego Pan Krzysztof Sanek.

foto: Bronek Kowalczyk

W ojewoda J ózef P ilch w L ipnic y W ielkiej

Wojewoda z troską wypowiadał się o tak trudnym problemie dla
mieszkańców Lipnicy, zapewnił o tym iż ta sprawa leży mu na sercu, będzie ją pilotował i starał się o jak najszybsze jej rozwiązanie.
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W ykaz uchwał podjętych przez radę gminy lipnica wielka – styczeń , luty 2016 r .
Nr uchwały

Data Sesji

XIV/83/2016

19.01.2016 r.

XV/ 84/ 2016 11.02.2016 r.
XV/ 85/ 2016
XV/ 86/ 2016
XV/ 87/ 2016
XV/ 88/ 2016

11.02.2016 r.
11.02.2016 r.
11.02.2016 r.
11.02.2016 r.

W sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Lipnica Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
zmiany uchwały Nr XIV/ 83/ 2016 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 19 stycznia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół
podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy
Lipnica Wielka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego
zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2016 rok
zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

Tradycyjnie już odbyło się uroczyste wręczenie Laurów Babiogórskich nagrody Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich dla ludzi oddanych regionowi. To zaszczytne wyróżnienie przypadło w tym roku dr Janowi Grygierczykowi. W ten sposób władze gminy pragnęły wyróżnić pełną poświęcenia przeszło
40-letnią posługę doktora dla lipnickiej gminy. Miało to miejsce w sobotę
19.12.2015 roku.
Decyzją kapituły (Barbara Woźniak,
Danuta Kawa, Robert Kadela, Kazimierz
Surzyn i Maria Mazur) laur w stopniu
podstawowym otrzymali: Cecylia Lang
(Gmina Lanckorona), Koło Gospodyń
Wiejskich „Jaszczurowianki” (Gmina
Mucharz), dr Jan Grygierczyk (Gmina
Lipnica Wielka), Magdalena Bartkowska
(Gmina Stryszów), Maria Heldt (Gmina
Zembrzyce), Orkiestra Dęta Rytm (Gmina Zembrzyce). Stopniem szczególnym
wyróżniono Jozefa Ďubjaka - byłego
Primatora Trsteny (Gmina Jabłonka).
Uroczystość wręczenia nagród
przeprowadzono w ośrodku wypoczynkowo-rekolekcyjnym Totus Tuus w Zembrzycach. Doktorowi Janowi towarzyszyli Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski, który wygłosił laudację, Przewodniczący Gminy Mariusz
Wnenk oraz fotograf Bronek Kowalczyk.
Poniżej przybliżamy osobę Dra Jana
Grygierczyka.
SERDECZNIE I Z CAŁEGO SERCA GRATULUJEMY ZASŁUŻONEGO
WYRÓŻNIENIA.
Dr Jan Grygierczyk, ur. 28 stycznia
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1944 w Czechowicach - Dziedzicach;
syn Marii i Józefa; mieszka co prawda
w Rabce, ale miasto to bardziej traktuje jako miejsce odpoczynku; to w Lipnicy Wielkiej żyje problemami ludzi, interesuje się rozwojem miejscowości; to
Lipnica jest bliska Jego sercu. Od 1974
roku sprawuje tu kierownictwo nad Samodzielnym Publicznym Zakładem
Opieki Zdrowotnej.
Po zakończeniu studiów medycznych w Krakowie trwających
przez okres 1963/64-1968/69 uzyskał
10.06.1969 roku dyplom lekarza i rozpoczął pracę w szpitalu w Rabce (19691990). W latach 1971-1973 został powołany do okresowej służby wojskowej, pracując jako asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojskowego w Żarach w stopniu Kapitana; zaczął również specjalizację chirurgiczną,
czując że właśnie praca przy zabiegach
operacyjnych jest Jego powołaniem.
W latach 1975-2007 pracuje w Poradni Chirurgicznej w Jabłonce. Następnie ówczesny dyrektor szpitala w Rabce dr Zygmunt Baranowski, w latach
70-tych, powierzył mu prace kierowniczą w ośrodku zdrowia w Lipnicy Wielkiej (1974); Doktor Jan Grygierczyk od
początku pokochał pracę na rzecz społeczności lipnickiej, traktując ją jako posłannictwo, misję; Czuł się tu dobrze
od początku, ciepło przyjęty przez personel, siostry zakonne i mieszkańców.
W roku 1977 zdobył II0 specjalizacji
z chirurgii ogólnej, a w roku 2000 specjalizację z zakresu Medycyny Pracy.

foto: Bronek Kowalczyk

L aur B abiogórski
dla D oktora J ana G rygierczyka

Praca medyczna w Lipnicy Wielkiej,
służba ludziom na tej ziemi, nie jest rzeczą prostą. Bardzo duża liczba mieszkańców, złe połączenia komunikacyjne
z miastami, ciężki kontakt z opieką specjalistyczną uświadamiały doktorowi
bardzo wielką odpowiedzialność, wymagania mieszkańców oraz ich nadzieje położone w Jego osobie. Wymagało
to niezwykłego poświęcenia się dla tej
społeczności; niejednokrotnie pomagał ludziom dniami i nocami.
Swą pracą na przestrzeni lat cały
czas zmieniał podejście ludzi do dbałości o zdrowie, zmieniał świadomość
ludzką jeśli chodzi o medycynę, dbał
o rozwój infrastruktury medycznej tej
miejscowości, o rozwój usług medycznych. Starał się aby jego ośrodek był
wyposażony w specjalistyczną aparaturę na wysokim poziomieł doktor dbał
o jego standard. 2 kwietnia 2009 roku
dzięki staraniom m. in. dra Jana Grygierczyka spełniło się Jego wielkie marzenie i otwarto po gruntownym remoncie nowoczesny Ośrodek Zdrowia
w Lipnicy Wielkiej.
W roku 2014 dr Jan Grygierczyk obchodził Jubileusz 40-lecia pracy w Lipnicy Wielkiej.
Karolina Kowalczyk

nowiny samorządowe

6

P rogram „ rodzina 500+”
- start 1 kwietnia 2016 r .

Gmina Lipnica Wielka od 1 kwietnia 2016r. rozpocznie przyjmowanie
wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500
plus”. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (tj.
od 1 kwietnia br. do 30 czerwca br.),
rodzice otrzymają wyrównanie od 1
kwietnia 2016r.
Wnioski
będą
przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej
(ŚWIADCZENIA RODZINNE) w Lipnicy Wielkiej w budynku Remizy OSP
Centrum, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30-15:30. Wnioski
będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na
ePUAP-ie.
Świadczenie
wychowawcze „Rodzina 500 plus”,
to świadczenie którego rodzice będą otrzymywać
w wysokości 500 zł co
miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od
dochodu rodziny. Rodziny, w których dochód nie
przekracza 800 zł netto
na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących
niepełnosprawne
dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko do momentu osiągnięcia
18 roku życia.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak
inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa

do innych świadczeń dla rodzin m.in.
z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
Przy ustaleniu prawa do
w/w świadczenia na pierwsze lub
jedyne dziecko obowiązują zasady
i dochody jak przy ustaleniu prawa
do zasiłku rodzinnego, czyli:
- Dochody za 2014r. (zaświadczenie
z Urzędu Skarbowego o dochodach
za 2014 r. męża i żony oraz pełnoletnich dzieci)
- zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w 2014 r. lub nakaz
płatniczy za 2014 r. (tylko te osoby,
które posiadają gospodarstwo rolne
powyżej 1 ha. oraz umowa dzierżawy)
-oświadczenie o dochodzie osiągniętym przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2014 rok.
- zaświadczenia z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych
- wysokość składki zdrowotnej 9% za
2014r.(ZUS lub pracodawca)
- w przypadku utraty dochodu – świa-

pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego
lub zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia, uzyskanie świadczenia rodzicielskiego, uzyskanie zasiłku macierzyńskiego z KRUS-u, uzyskanie stypendium doktoranckiego –
zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty oraz ksero umowy o pracę, umowy
zlecenie lub umowy o dzieło.
- aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (kopia)
- aktualny dowód osobisty (kopia)
- kserokopię skróconych aktów urodzenia dzieci, w przypadku nieuznania dziecka zupełny akt urodzenia
dziecka
- zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2014 (tylko te osoby, które
mają zasądzone alimenty i prowadzone postępowanie egzekucyjne przez
komornika)
- w przypadku osób samotnych – wyroki sądu o rozwodzie, separacji, alimentach lub akt zgonu współmałżonka
- aktualny numer rachunku bankowego.

dectwo pracy, pit 11 za rok 2014
- w przypadku uzyskania dochodu
tj. zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie prawa do zasiłku
lub stypendium dla bezrobotnych,
uzyskaniem zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, rozpoczęcie

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli :
1)
dziecko
pozostaje
w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma
ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na
własne dziecko
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym
charakterze do świadczenia
wychowawczego, chyba ze przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.
oprac. G.L.
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W rocznicę śmierci
23 lutego 2016 roku minęła 11 rocznica śmierci dr Emila Kowalczyka – twórcy i redaktora naczelnego Gminnych
Nowin - pisma lokalnego Gminy Lipnica
Wielka założonego 1995 r.
Na okoliczność zbliżających się Świąt
Wielkanocnych oraz przypomnienia osoby
dr Emila wszystkim czytelnikom pisma dedykujemy Jego wiersz.

Wielgo Niedziela

Z rania po Rezurekcji
Baranek wielkanocny
Niesie prowde
W orawskie dziedziny
Ludzkie chodnicki
Pokryte frasunkami
I pusty grób
Ze Zmartwychwstanio
Nowinami
Cy starcy wiary
I słowa dobrego
Nom Orawcom
Na kraju świata
Dzisiyjsego
Bałamutnego

S.K.
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R emont y
W ramach konieczności uruchomienia punktu odpowiedzialnego za działania związane z realizacją „Programu 500+”
gmina Lipnica Wielka dokonała
remontów pomieszczeń gminnych w Urzędzie Gminy oraz
w Remizie OSP – Centrum. Mamy
nadzieję iż remonty przyczynią
się do sprawniejszego działania
tutejszego Urzędu.

Nowa strona www Gminy Lipnica Wielka
Z przyjemnością informujemy Państwa, że od początku lutego wprowadzona została nowa strona www Gminy Lipnica Wielka. Po wielu latach pożegnaliśmy starą, do której wielu z nas przyzwyczaiło się.
Opracowanie nowej strony było konieczne z racji nowych technologii informatycznych, chęci pójścia za nowoczesnością, mobilnością.
Strona dostosowana jest do przeglądania w telefonach komórkowych,
zbudowana jest na zasadzie serwisu internetowego, a jej grafika dostosowana
wg. wytycznych dla stron gmin do potrzeb osób niedowidzących. Zostały również uwzględnione Państwa sugestie, które docierały do nas przy funkcjonowaniu poprzedniej strony.
Autorem strony, tak jak poprzednio jest Pan Mirosław Lichosyt-Ogrodny,
Lipniczanin. Mam nadzieję, że zyska Państwa uznanie i sympatię.
Wójt Gminy Lipnica Wielka
Bogusław Jerzy Jazowski

I nformacja S tarosty N owotarskiego dot . scalenia gruntów
Starosta Nowotarski informuje, że
w sprawie scalenia gruntów wsi Lipnica Wielka zostało złożonych przez
właścicieli gruntów położonych we
wsi Lipnica Wielka 1753 nowych
wniosków o scalenie, które łącznie
obejmuję około 2750 ha.
Uczestnicy scalenia w postępowaniu scaleniowym biorą udział osobiście lub za pośrednictwem pełnomocników (pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie). Dodatkowo, w przypadku istnienia ustawowej wspólności małżeńskiej (współwłasności) za prawidłowo złożony
uważa się wniosek podpisany przez
obojga małżonków (wszystkich
współwłaścicieli).
Jednocześnie nadmieniam, iż
w postępowaniu scaleniowym za
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grunty stanowiące współwłasność
można, za zgodą współwłaścicieli, wydzielić odrębne dla każdego
z nich grunty odpowiadające wartości udziałów we współwłasności.
W sprawach dotyczących praw
dziedzicznych w razie śmierci strony
wstępują jej następcy prawni, ustaleni na podstawie prawomocnego
orzeczenia sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia. Osoby nie posiadające dokumentów potwierdzających nabycie praw do spadku nie
będą uczestnikami scalenia w odniesieniu do gruntów, do których jako
właściciele w rejestrze gruntów figurują osoby nieżyjące.
Biorąc pod uwagę powyższe Starosta zwraca się do wszystkich osób
posiadających grunty na terenie wsi

Lipnica Wielka o:
- uregulowanie ewentualnych kwestii
spadkowych lub, w sytuacji posiadania takich dokumentów, a nieujawnionych w operacie ewidencyjnym
o ich dostarczenie do tut. Starostwa,
- dostarczanie udzielonych pełnomocników oraz adresów do
korespondencji.
Jednocześnie informuję, iż w sytuacji pozyskania przez spadkobierców dokumentów umożliwiających
aktualizację operatu ewidencji gruntów wraz z ich dostarczaniem do tut.
Starostwa istnieje możliwość złożenia wniosków o scalenie gruntów wsi
Lipnica Wielka.
Starosta Nowotarski
/-/ Krzysztof Faber
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I buki w bibliotece
IBUK libra... Czytelnia czynna całą dobę !
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej posiada dostęp do platformy e- książek. Dzięki temu możesz
wypożyczyć książkę bez wychodzenia
z domu wystarczy tylko:
- odebrać w bibliotece swój indywidualny kod PIN
- zalogować się na www.libra.ibuk.pl
- wprowadzić otrzymany kod PIN
TO PROSTE!!! Należy zgłosić się do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy
Wielkiej w godzinach jej otwarcia i pobrać kod PIN.

się i wypełniamy okienko z danymi. Zalogujemy się albo za pomocą e-maila
i hasła, albo przez fb lub googla. I teraz
UWAGA! ta cześć jest mało intuicyjna:
w lewym górnym rogu, tuż przy znaczku platformy jest napis BRAK BIBLIOTEK. Klikamy napis i wyskakuje nam komunikat Nie jesteś zapisany/podłączony do żadnej biblioteki, pod spodem
DODAJ BIBLIOTEKĘ. Klikamy DODAJ BIBLIOTEKĘ. Wyskakuje nam okienko, do
którego wpisujemy PIN, czyli ten specjalny kod pobrany w bibliotece. Następnie przeglądamy katalog, doda-

IBUK libra- czym to się je?
Emotikon wink
To pierwsza w Polsce platforma zasobów edukacyjnych,która ma na celu
udostępnienie
e-booków z platformy IBUK LIBRA.
Co to jest IBUK LIBRA?
Polska Biblioteka Cyfrowa i wypożyczalnia e-booków umożliwiająca wypożyczanie książek w formatach
elektronicznych za pośrednictwem
internetu.
- całodobowy dostęp do wirtualnej
czytelni z dowolnego miejsca tysiące
tytułów
- największy zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych
- szybki podgląd pełnych tekstów
- zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów,
tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści
książek ze słownikami i encyklopediami PWN.
LOGOWANIE:
Logowanie jest proste, ale wymaga pewnego wysiłku: najpierw trzeba się w bibliotece postarać o jednorazowy kod.O kod staramy się w bibliotece, do której jesteśmy zapisani.
Następnie wchodzimy na stronę: http://libra.ibuk.pl/ Z prawej strony w górnym rogu mamy opcję zarejestruj się/zaloguj się. Klikamy zarejestruj

jemy do wirtualnej półki i czytamy.
Katalog wstępnie mamy podzielony na
publikacje, do których mamy dostęp
(podstawowe, bezpłatne), oraz wszystkie, wliczając w to płatną beletrystykę
i nowości.
Instrukcja korzystania z platformy
Ibuk Libra - znajdziesz w poniższym linku informacje i podpowiedzi jak,poruszać się po platformie Ibuk Libra i korzystać z dostępnych na niej narzędzi.
http://libra.ibuk.pl/bun…/
librabrowser/files/libra-pomoc.pdf
Zgodnie z aneksem od 18 lutego
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy

Wielkiej otrzymała dostęp do wybranych publikacji w czytelni internetowej
IBUK LIBRA (2098 tytułow).
Serwis IBUK LIBRA umożliwia dostęp do elektronicznych publikacji
z oferty Wydawnictwa Naukowego
PWN oraz innych wydawnictw.
Każdy użytkownik w sieci biblioteki, po wejściu na stronę http://libra.
ibuk.pl/ , powinien otrzymać dostęp do
książek w ibuku (z wyjątkiem instytucji
o zmiennym adresie IP, one korzystają
z ibuka poprzez kody PIN).
Znajdź książkę przy pomocy naszej wyszukiwarki, wprowadzając odpowiednie filtry, a następnie kliknij na
wybraną publikację aby zobaczyć informacje o książce wraz z podglądem
treści.
W celu skorzystania z zaawansowanych funkcji pracy z książką należy kliknąć na „+ DODAJ DO PÓŁKI myIBUK” i utworzyć swoje osobiste konto
myIBUK.
Konto myIBUK:
UWAGA:
- bardzo ważne! – w pierwszej
kolejności rejestrujemy się
(podajemy adres e-mail i hasło).
konto myIbuk - wymagana przeglądarka: Google Chrome, IE v.10 lub
Mozilla Firefox.
konto myIbuk - zaznacz tekst, wprowadź zakładki, notatki; stwórz wirtualna półkę z książkami, generuj bibliografię, korzystaj ze słownika i encyklopedii.
Więcej informacji o tym, jak korzystać z serwisu znajduje się w działach
POMOC oraz FAQ (prawy dolny róg na
stronie libra.ibuk.pl).
W bibliotece można otrzymać
kody do zdalnego dostępu i korzystać z oferty z komputerów domowych.
Poniżej linki do filmików instruktażowych, w tym filmik dot. rejestracji
i logowania do platformy IBUK Libra.
• https://www.youtube.com/
watch?v=p-DQnp1fvgI
• https://www.youtube.com/
watch?v=LWWktdghscY
• https://www.youtube.com/
watch?v=7GNxlHtmtWk
(S.K.)
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Ł ączenie do sieci kanalizac yjnej
to obowiązek właściciela
Właściciel nieruchomości nie ma prawa odmówić podłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nawet jeżeli udowodni, że regularnie opróżnia
szambo. Wytłumaczeniem nie może być również jego sytuacja materialna czy
finansowa. Ale jak wyegzekwować ten obowiązek?
Bardzo ważnym elementem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2013 r., poz. 1399
ze zmianami), zwanej dalej ustawą, jest
problem przyłączania do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Art. 5 ust. 2 tej ustawy stanowi, że właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku poprzez między innymi przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub – w przypadku gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona – wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach
odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania
określone w odrębnych przepisach.
Rozpatrując tę sprawę, należy
zwrócić uwagę na kilka różnych aspektów. Po pierwsze, czy istnieją prawne
możliwości, aby właściciel nieruchomości nie był zobligowany do przyłączenia
się do istniejącej sieci kanalizacyjnej?
Oczywiście, że tak. Po pierwsze,
nieruchomość musi być wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone
w przepisach odrębnych, tj. rozporządzeniu ministra środowiska z 24 lipca
2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków
do wód lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (DzU z 31 lipca
2006 r.), lub budowa sieci jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. Te
dwa i tylko te dwa przykłady wskazują
na taką możliwość.
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Przykłady wyroków sądów administracyjnych orzekających w sprawach wydawanych decyzji wprost to
określają.

Opróżnianie zbiorników
bezodpływowych
Przedmiotem wyroku WSA w Opolu z 4 lipca 2013 roku (II SA/Op 190/13),
dotyczącego przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, było zaskarżenie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, uchylającej decyzję burmistrza Nysy z 28 lutego 2012 roku nakazującą przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, tj. studzienki rewizyjnej usytuowanej na działce. Burmistrz
Nysy pismem z 26 stycznia 2012 roku
zawiadomił właściciela nieruchomości
o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji nakazującej przyłączenie się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Po oględzinach, przy których obecni byli właściciele nieruchomości, 28 lutego 2012 roku na podstawie art. 105 §
1 k.p.a. została wydana decyzja nakazująca podłączenie się do 30 kwietnia
2012 roku oraz nastąpiło poinformowanie miejscowego urzędu miejskiego o tym fakcie i podpisanie umowy na
odprowadzenie ścieków. W uzasadnieniu decyzji burmistrz opisał procedurę wydania decyzji oraz postępowanie
i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości stwierdził, że
właściciel nieruchomości musi ten obowiązek wykonać.
Decyzję tę zaskarżyli właściciele nieruchomości, którzy w podstawie
zaskarżenia powołali się na naruszenie
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu
czystości oraz naruszenie art. 77 k.p.a.
poprzez błędne zastosowanie tych
przepisów. W uzasadnieniu stwierdzili,
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że inaczej interpretują zapis o obowiązku przyłączenia się do sieci oraz zarzucili niedbalstwo w trakcie postępowania dowodowego niezbędnego do wydania decyzji.
31 maja 2012 roku SKO w Opolu
uchyliło w całości decyzję burmistrza
Nysy, ale nakazało właścicielowi nieruchomości podłączenie się do sieci kanalizacyjnej. W uzasadnieniu SKO stwierdziło fakt niepodłączenia się właściciela
nieruchomości do istniejącej sieci, natomiast zakwestionowało inne elementy decyzji. W ocenie SKO, organ wydający decyzję nie miał podstaw do określenia terminu podłączenia oraz obowiązku poinformowania urzędu miasta o fakcie podłączenia się. Na podstawie tego stwierdzono, że rozstrzygnięcie pierwszego organu dotknięte jest
wadą powodującą konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego.
Z wydaną decyzją nie zgodził się
właściciel i zwrócił się z skargą do WSA
w Opolu, w której zażądał uchylenia
decyzji i zasądzenia kosztów postępowania. Po raz kolejny zarzucił naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości, art. 77 k.p.a. oraz 107 §
3 k.p.a. Po raz kolejny zarzucił również
niedbalstwo w przeprowadzeniu postępowania oraz stwierdził, że w jego
mniemaniu na organie ciąży obowiązek
wszechstronnego wyjaśnienia sprawy.
WSA w Opolu po zbadaniu sprawy
uznał, że skarga nie zasługuje na
uwzględnienie. W uzasadnieniu sąd odniósł się do art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości, nakazującego wydanie decyzji w sprawie i stwierdził, że nie
ma tutaj tzw. luzu decyzyjnego, czyli uznaniowości przy podejmowaniu
decyzji. Podnoszona przez skarżącego
sprawa, że zbiornik bezodpływowy był
opróżniany regularnie nie ma znaczenia prawnego. Podobnie jak brak środków finansowych. Nie ma to wpływu na
obowiązek przyłączenia się, jak również
na podnoszony w skardze fakt braku
technicznych możliwości przyłączenia.
Fakt braku takiej możliwości jest określony na podstawie złożonego wniosku
o wydanie warunków przyłączenia i informacji w nim zawartych. W związku
z tym na znaczeniu traci zarzut zawarty
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w skardze. Sąd natomiast podtrzymał
stanowisko SKO, że organ I instancji naruszył prawo, wyznaczając bez podstawy prawnej termin podłączenia.

Sytuacja materialna
Podsumowując, podłączenie się do
istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe, chyba że zostaną spełnione przesłanki wymienione na początku w art. 5 ust. 2 ustawy. Nie ma na to
wpływu fakt regularnego opróżniania
zbiornika bezodpływowego lub sytuacja materialna i finansowa właściciela
nieruchomości.
Wyraz temu dał również WSA w Poznaniu w wyroku IV SA/Po 4/13, gdzie
między innymi stwierdzono
fakt, że wydanie decyzji na
podstawie art. 5 ust. 7 nie ma
charakteru uznaniowego i nie
zależy od takich okoliczności,
jak sytuacja życiowa czy majątkowa osoby zobowiązanej,
gdyż ustawodawca nie uzależnił przyłączenia nieruchomości do sieci od posiadania
środków finansowych na ten
cel. Organ wydający decyzję
nakazującą przyłączenie musi
uwzględnić wszystkie przesłanki dobrze przeprowadzonego postępowania, czyli: fakt istnienia sieci, możliwość podłączenia się do
niej, brak na nieruchomości przydomowej oczyszczalni ścieków oraz niezrealizowanie przez właściciela faktu przyłączenia się. Wszystkie te przesłanki muszą zaistnieć kumulatywnie.
Wobec powyższego przyłączenie się do sieci, po spełnieniu wszystkich warunków, jest konieczne bez
względu na inne zdanie właściciela
nieruchomości.

Pytania i odpowiedzi
Co w przypadku, gdy w decyzji wójta nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
nie można wskazać terminu wykonania obowiązku? Czy egzekwowanie wykonania obowiązku następuje
z dniem jej uprawomocnienia?
W momencie, kiedy decyzja
staje się ostateczna, staje się decyzją

wykonalną, czyli następują przesłanki do podjęcia działań z tytułu zastosowania środków egzekucyjnych. Jest
to następstwem art. 5 ust. 7 u.c.p.g.
W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa
w ust. 1–4, wójt (burmistrz, prezydent
miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. Należy więc przyjąć, że przesłankami, od których spełnienia ustawodawca uzależnił dopuszczalność i obowiązek wydania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej są: istnienie takiej sieci, możliwość przyłączenia do niej nieruchomości, brak wyposażenia nieruchomości w przydomową

oczyszczalnię ścieków oraz niezrealizowanie przez właścicieli nieruchomości obowiązku przyłączenia. Przesłanki te muszą zaistnieć kumulatywnie,
a organ administracji publicznej winien
ich zaistnienie zbadać i wskazać w jej
uzasadnieniu.
Jak ujął to dr Tomasz Jędrzejewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (nr sprawy 46/DOR/2014),
jeżeli decyzja stanie się ostateczna,
a więc nie będzie już od niej służyło, w myśl art. 16 § 1 k.p.a., odwołanie
w administracyjnym toku instancji, należy ustalić, czy jest ona wykonalna, tj.
czy w przypadku niewykonania jej dobrowolnie możliwe jest przymusowe jej
wykonanie, a w szczególności, od którego momentu jest to możliwe. Termin,
jako klauzula dodatkowa aktu administracyjnego, jest jednym z typowych
elementów dodatkowych (nie podstawowych) tej formy działania organu

administracji publicznej, jednak jego
umieszczenie w decyzji jest możliwe
tylko w przypadku istnienia wyraźnej
podstawy ustawowej. Jeżeli taka podstawa istnieje, to skutki nadejścia ustalonego terminu występują z mocy prawa. Ponieważ przepisy u.c.p.g. nie zawierają unormowań stanowiących dla
organu podstawy do określenia w drodze decyzji, wydanej w trybie jej art. 5
ust. 7, terminu wykonania obowiązku,
ustalenie terminu przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nie może nastąpić w tej decyzji,
gdyż stanowiłoby to rozstrzygnięcie
wydane bez podstawy prawnej skutkujące jego nieważnością. W takim przypadku należy przyjąć, że wykonalność tej decyzji należy ustalić na podstawie ogólnych przepisów, tj. kodeksu postępowania administracyjnego, stanowiącego podstawę procesową
decyzji nakazującej podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 k.p.a., przed
upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje
wykonanie decyzji. Oznacza to,
że decyzja staje się wykonalna w dniu,
w którym staje się ostateczna. Należy podkreślić, że przepisy k.p.a. posługują się pojęciem ostateczności decyzji, a nie jej prawomocności. Zgodnie
z art. 269 k.p.a. decyzje określone w innych przepisach prawnych jako prawomocne uważa się za ostateczne, chyba że z przepisów tych wynika, że dotyczą one takiej decyzji, która została utrzymana w mocy w postępowaniu sądowym bądź też nie została zaskarżona w tym postępowaniu z powodu upływu terminu do wniesienia skargi. Przytoczony przepis daje podstawę
do przyjęcia, że decyzja prawomocna
to taka, która nie może być przedmiotem skargi do sądu administracyjnego.
Stąd też pojęcia ostateczności i prawomocności decyzji nie powinny być stosowane zamiennie. W przedmiotowej
sprawie oznacza to, że podjęcie czynności zmierzających do zastosowania
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środków egzekucyjnych powinno następować od momentu, w którym decyzja stała się ostateczna. Potwierdzeniem takiego stanowiska jest również
przepis art. 61 § 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
który stanowi, że wniesienie skargi do
sądu administracyjnego na decyzję administracyjną nie wstrzymuje jej wykonania. Nie ma jednak oczywiście przeszkód, aby w decyzji nakazującej wykonanie tego obowiązku pouczyć stronę
o przepisach prawa regulujących kwestię jej wykonalności, a więc terminu,
w który stanie się ona podstawą egzekucji administracyjnej.
Czy postępowania prowadzone w oparciu o kodeks
wykroczeń, w zakresie wykonywania obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, uzależnione są od decyzji wójta o nałożeniu obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci? Czy też postępowania te
mogą być prowadzone równolegle, niezależnie od decyzji administracyjnych?
Tutaj jedno i drugie
postępowanie może się toczyć
równolegle, gdyż ukaranie mandatem
karnym na podstawie kodeksu wykroczeń za brak przyłączenia się do sieci nie jest uzależnione od postępowania administracyjnego w tej kwestii. Ma
to odniesienie do art. 10 ust. 2 u.c.p.g.:
„Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, a więc również
obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
podlega karze grzywny”. W zawartym
pytaniu wykroczenie polega na niewykonywaniu obowiązku, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 u.c.p.g. i ta okoliczność
raczej nie budzi wątpliwości. Do wyjaśnienia pozostaje ustalenie stosunku
decyzji administracyjnej wydawanej
w związku z niewykonaniem obowiązku do sankcji orzekanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Obowiązek przyłączenia nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa
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i jego niewykonywanie stanowi wykroczenie, czyli podstawa do ukarania zaistniała od momentu, w którym zostały
stworzone techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej, a właściciel nieruchomości został o tym fakcie powiadomiony. Bezczynność właściciela nieruchomości w postaci niezłożenia wniosku o przyłączenie oznacza, że znamiona wykroczenia zostały wyczerpane,
a tym samym działający na podstawie
§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MSWiA
w sprawie wykroczeń, za które strażnicy gminni są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w związku z art. 10 ust. 2 u.c.p.g.,

strażnicy gminni mogą taką sankcję zastosować. W opisanej sytuacji nie ma
znaczenia wydanie przez właściwy organ decyzji administracyjnej nakazującej wykonanie obowiązku, nawet biorąc pod uwagę, że wykonanie tej decyzji ma gwarantować egzekucja administracyjna. Dlatego że w postępowaniu
w sprawach o wykroczenia stosowane
są sankcje karne, a w administracyjnym
postępowaniu egzekucyjnym stosuje
się środki egzekucyjne. Mimo że obie
te instytucje stanowią formy przymusu państwowego, to różny cel ich zastosowania pozwala na ich łączne stosowanie. Jest to jedna z zasad postępowania egzekucyjnego w administracji, której istotę wyraża art. 16 ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (u.p.e.a.) stanowiąc, że zastosowanie środka egzekucyjnego
w postępowaniu egzekucyjnym nie
stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary
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w postępowaniu karnym, w sprawach
o wykroczenia lub dyscyplinarnym za
niewykonanie obowiązku.
Na podstawie ww. przesłanek pojawia się kolejne pytanie o to, jak egzekwować od właściciela nieruchomości obowiązek przyłączenia jej do
sieci kanalizacyjnej, jeżeli przepisy
nie pozwalają na określenie terminu wykonania tego obowiązku w decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do sieci?
Ponieważ zgodnie z art. 5 ust. 9
u.c.p.g. wykonanie decyzji, wydanej na
podstawie art. 5 ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów u.p.e.a., zgodnie
z art. 6 § 1 u.p.e.a. wierzyciel
ma obowiązek podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, a więc powinien upomnieć zobowiązanego, wystawić tytuł wykonawczy i skierować go wraz z wnioskiem
o wszczęcie egzekucji do właściwego organu egzekucyjnego. W tym przypadku zostanie wszczęta z urzędu, gdyż
na podstawie art. 5 § 1 pkt 1
u.p.e.a. oraz art. 20 § 1 pkt 2
u.p.e.a. wierzyciel, czyli wójt
(burmistrz lub prezydent miasta), jako
organ wydający decyzję w pierwszej
instancji, jest jednocześnie – jako właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego – organem egzekucyjnym.
W takim przypadku zgodnie z art. 26
§ 4 u.p.e.a. organ egzekucyjny przystępuje do egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego. Ponieważ obowiązek objęty
tytułem wykonawczym, a wynikający
z ostatecznej decyzji wydanej w trybie
art. 5 ust. 7 u.c.p.g., jest obowiązkiem
o charakterze niepieniężnym, jego
przymusowe wykonanie jest praktycznie możliwe przy użyciu dwóch środków egzekucyjnych, tj. grzywny w celu
przymuszenia i wykonania zastępczego, tak jak to opisał Wojciech Radecki
w komentarzu do ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Autor: Andrzej Pichet
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Z ebrania sprawozdawczo - wyborcze wszystkich
jednostek OSP L ipnica W ielka

foto: Bronek Kowalczyk

W dniach 13.02. oraz 14.02 odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze wszystkich czterech jednostek OSP naszej gminy. Podczas tych zebrań zostały wybrane nowe zarządy poszczególnych jednostek. Na poszczególnych spo-

tkaniach obecni byli również Poseł na Sejm RP Edward Siarka - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Jan Kuczkowicz - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, podinsp. Marek Szczepański - Komendant Komisariatu Policji w Jabłonce, Wójtowie słowackich gmin wraz z przedstawicielami swoich jednostek strażackich, Wójt Gminy Lipnica
Wielka Bogusław Jazowski, Zastępca Wójta Gminy Władysław Pilch, przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP, Radni gminni, sołtysi, osoby wspierające nasze straże oraz
oczywiście druhowie i druhny poszczególnych jednostek.
Do podniosłego wydarzenia doszło podczas zebrania w Murowanicy. Tam nastąpiło uroczyste podpisanie umowy
o współpracy między gminami Lipnica Wielka (PL) oraz Sihelné (SK) przez Starostę Sihelnego Ľubomíra Pitáka oraz Wójta
Gminy Lipnica Wielka Bogusława Jerzego Jazowskiego; druga

umowa dotyczyła współpracy pomiędzy jednostkami strażackimi tych gmin, a podpisali ją: Jozef Majkút - Prezes DHZ Sihelné oraz Franciszek Pindziak - Prezes Gminny OSP Lipnica Wielka.
Poniżej przedstawiamy składy osobowe nowowybranych
zarządów poszczególnych jednostek:
OSP Lipnica Wielka – Centrun dn.13.02.2016 r.
Zarząd: prezes - Janiczak Tadeusz, naczelnik – Krzyś Mirosław, z-ca naczelnika – Wojtusiak Tomasz, skarbnik - Lichosyt Eugeniusz, sekretarz - Michalak Patryk, gospodarz - Kowalczyk Bronisław; Komisja Rewizyjna: przewodniczący –
Grucel Tomasz, sekretarz - Lichosyt Mateusz, członek - Jurczak Stanisław
OSP Lipnica Wielka – Murowanica dn. 13.02.2016 r.
Zarząd: prezes - Pindziak Franciszek, naczelnik - Machaj
Jan, skarbnik - Plaszczak Ignacy, sekretarz - Janowiak Jan, gospodarz - Pajkos Piotr; Komisja Rewizyjna: przewodniczący
- Janowiak Wendelin, sekretarz - Pajkos Jan, członek - Surowczyk Antoni
OSP Lipnica Wielka – Przywarówka dn. 14.02.2016 r.
Zarząd: prezes - Krzamarz Wiktor, naczelnik - Karkoszka
Józef, skarbnik - Styrcuła Jan, sekretarz - Łowas Marek, kronikarz - Łowas Artur, gospodarz - Kramarz Janusz; Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Machajda Jan, sekretarz - Bandyk
Zdzisław, członek - Skoczyk Zbigniew
OSP Kiczory dn. 14.02.2016 r.
Zarząd: prezes - Kowalczyk Henryk, naczelnik - Antałczyk
Dawid, skarbnik - Węgrzyn Przemysław, sekretarz - Broda Mateusz, gospodarz – Limanówka Wojciech; Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Stechura Franciszek, sekretarz - Stachulak Piotr, członek - Karkoszka Szymon
Nowowybranym zarządom życzymy wielu sukcesów,
owocnej, dobrej i zgodnej pracy oraz współpracy w honorowej służbie społecznej.

Z wycza je wielkopostne dla T elewiz ji T ygodnika P odhalańskiego
Dwa lata temu Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej skierowało Telewizję Tygodnika Podhalańskiego do Zespołu „Orawianie im. Heródka” z którym nagrywano zwyczaje bożonarodzeniowe. Materiał ten można było oglądać w to
Boże Narodzenie w Telewizji Kraków oraz Polonia. W tym roku
pozostałe grupy działające w naszej gminie (Zespół Orawskie
Dzieci, Zespół Ziemia Orawska oraz para z Orawskiej Grupy Teatralnej) zaprezentowały w dniu 11 marca, dla tej samej telewizji, zwyczaje związane z Wielkim Postem. Pokazano proces wykonania palmy wielkanocnej, malowania jajek, zwyczaje dotyczące pierwszego wiosennego wyjazdu do pola,

gry na wielkopostnej piscołce, Śmiertecki czy palenia Judasza. Wszystkie scenki zostały opatrzone komentarzem etnograficznym. Niestety nie zdążyliśmy nagrać wszystkich zaplanowanych scen bowiem wielkopostnych zwyczajów na Orawie jest bardzo dużo, ale myślę że pokazaliśmy istotniejsze
z nich. Niestety o wielu z tych zwyczajów mało kto już pamięta... a warto! Niedługo będzie można oglądać efekt tych nagrań w internecie oraz w wymienionych powyżej stacjach telewizyjnych. Dziękuje się wszystkim bardzo za zaangażowanie, organizacje, dyscyplinę i poświęcenie!!!
K.K.
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W alka o K rzy wań i Z dar
rządów Czechosłowackiego i Polskiego
w myśl protokółu z dnia 18 marca 1925
r. w Pradze.
Obecni:
Za Rzeczpospolitą Polskę: Dr. Walery Goetel, komisarz Rządu, st. ref. M. R.
P.; R. Gryglaszewski, kierownik techniczny; Leopold Gnusiński, kierownik ekspozytury Star. Spisko-Orawskiego w Jabłonce; Jan Białoń, wójt gminy Lipnica
Wielka i Konstanty Janowiak, zast. nacz.
gminy Lipnica Wielka.

odcięcie od niej granicą pewnych obszarów, które przed podziałem Spisza
i Orawy między Polskę a Czechosłowację, stanowiły podstawę jej życia, znalazła się w trudnym położeniu, a przyszłość gospodarcza Lipnicy Wielkiej zależna się stała albo od zmiany częściowej granicy, albo od wprowadzenia
w życie takich umów granicznych, któreby mieszkańcom Lipnicy pozwalały
bez żadnych trudności na korzystanie
ze swobodnego przechodzenia granicy
i użytkowania gruntów poza granicą leżących. W tym też kierunku skierowane
zostały wysiłki naszych posłów i działaczy politycznych. W rezultacie tego
w dniu 17 czerwca odbyła się w Lipnicy Wielkiej konferencja przedstawicieli
zainteresowanych gmin. Protokół z tej
konferencji brzmi następująco:
PROTOKÓŁ
spisany dnia 17 czerwca 1925
roku w Lipnicy Wielkiej.
Przedmiotem jest spisanie życzeń
gminy Lipnica Wielka, w sprawie ułatwień w gospodarczym ruchu granicznym, na podstawie umowy komisarzów

Za Republikę Czechosłowacką: Inż.
J. Roussek, zast. komisarza Rządu; radca min. kpt. Havlíček Adolf; Orsag Józef, starosta w Trzcianie; Dr. W . Vlossak,
zast. starosty w Trzcianie; dypl. agronom Jerzy Stehlik, przydzielony komisarz dla spraw rolnictwa; inż. Andrzej
Havuljak, zast. państwa Orawskiego;
Jan Slovik, naczelnik gminy Rabczyce; Maciej Hajducik, naczelnik gminy
Zubrohlava; Maciej Buc, nacz. gm. Bobrów; Józef Szuzina, nacz. gin. Osada;
Stefan Merer, nacz. gm. Trzciana; Józef
Pienczak, nacz. gm. Polhora.
Zastępcy gminy Lipnica Dolna proszą o umożliwienie im użytkowania
łąki nad Krywaniem Polońskim, takie
jak to użytkowali przed wojną, tj. koszenie i zwożenie siana do swoich stodół bez żadnych przeszkód. Łąka ta jest
własnością gminy Lipnica Dolna. Również proszą o swobodny wypas bydła
na tej łące, w takiej ilości, jak wymaga tego potrzeba gminy. Proszą dalej,
aby wymiar podatku gruntowego od
Łąki nad Krywaniem Polańskiem, tzn.
niżny Krywań, przypadał do podatków

foto: Grzegorz Rzepiszczak

W Lipnicy Wielkiej 17 czerwca 1925
roku odbyła się międzynarodowa konferencja w sprawie granicznych roszczeń wsi Lipnica Wielka. Mieszkańcy
domagali się ułatwień w przekraczaniu
granicy polsko-czechosłowackiej oraz
powrotu obszarów wcielonych bezprawnie do Czechosłowacji, a pozostających od dawien w katastrze wsi Lipnica Dolna, Wielka.
Jak na Spiszu Jurgów i inne gminy, tak na Orawie Lipnica Wielka przez
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opłacanych Polsce a wysokość wymiaru
była oznaczona na podstawie dawnego
szacunku katastralnego.
Proszą dalej, ażeby zabezpieczony
był po wieczne czasy, swobodny ruch
przechodniów przez granicę na łąkę,
dla wszystkich obywateli gminy Lipnica
Wielka, dla uprawiania gospodarstwa
bez przepustek.
Proszą, aby prawo takiego samego
przechodu zabezpieczono i dla dzierżawców tej łąki. Proszą, aby powyższe
swobodne przekraczanie granicy obejmowało także i wszystkie gospodarskie
sprzęty, wozy, konie, woły itd. potrzebne dla gospodarstwa.
Proszą, aby powyższe udogodnienia były zabezpieczone bez względu
na stosunki między obu państwami —
a w szczególności bez względu na przepisy weterynaryjne oraz ażeby udogodnienia te nie pociągały za sobą żadnych
kosztów tak dla gminy jak i dla poszczególnych obywateli.
Co do lasu tzw. Zdzar, proszą
o takie same jak co do wyżej zaznaczonej łąki, swobodnego gospodarowania
w nim, z dodatkiem swobodnego wywozu drzewa we wszystkich formach.
Las ten jest własnością gminy Lipnica Wielka. Proszą również, ażeby gajowi mogli bez żadnych przeszkód i bez
przepustek wykonywać swój urząd na
obszarze tego lasu. Również proszą
o swobodny wypas bydła gminnego
na obszarze lasu. Proszą dalej o wolny
i swobodny zakup siana, zboża i ziemniaków w Czechosłowacji bez żadnych opłat celnych i wwóz tego siana
do Polski, dla swoich potrzeb. Proszą
o możność odbierania i przeprowadzania przez granicę bydła, które wskutek
zbłąkania się przeszło na drugą stronę
— w krótkiej drodze i bez opłat, a tak
samo w razie kradzieży bydła. Proszą
o umożliwienie mieszkańcom gminy
Lipnica Dolna, przekraczania swobodnego granicy, dla zarobkowania w Czechosłowacji, a szczególnie murarzom,
bednarzom, tkaczom i innym rzemieślnikom — oraz o możność sprzedawania swoich wyrobów Czechosłowacji.
Dodatkowy spis mieszkańców Lipnicy Dolnej, mających grunta po drugiej
stronie granicy, przez gminę Lipnica
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Dolna, podany komisji granicznej przez Starostwo Spisko-Orawskie. Poszczególni gospodarze proszą o umożliwienie im przemiału zboża w młynach czechosłowackich, najbliżej granicy położonych. Proszą o umożliwienie i zabezpieczenie im swobodnego dostępu do wody także w czechosłowackim pasie granicznym leżącej, tak dla pojenia bydła, jak
i celów gospodarskich. Proszą, aby dla paszenia bydła i wykonywania gospodarki, wolno im było mieć swobodny dostęp
do samej granicy bez względu na pas graniczny 50-metrowy,
bez przepustek. Proszą w końcu, ażeby w razie zakupienia lub
wydzierżawienia przez Lipnicę Dolną od państwa Orawskiego w Czechosłowacji pastwisk na Babiej Górze — wszystkie
udogodnienia statutu granicznego według powyższych życzeń były rozciągnięte na zakupione lub wydzierżawione tereny. O to samo proszą w razie zakupienia lub wydzierżawienia pastwisk. Proszą dalej o swobodne przekraczanie granicy
w sprawach wkładek bankowych. Proszą, aby w razie uzyskania przez gminę Lipnica Wielka lub jej poszczególnych obywateli pastwisk na terytorium Czechosłowackim możność
swobodnego przepędu bydła była zabezpieczona, a także
pobytu bydła na terytorium czechosłowackim przez czas paszenia, a także paszenia i statków. Protokół podpisano.
Oficjalny list mieszkańców Lipnicy Wielkiej do Polsko-Czechosłowackiej Komisji Granicznej.
Szanowni Panowie,
przyjechaliście sprawdzić ostatecznie granice między
obu sąsiednimi i zaprzyjaźnionymi państwami.
Gmina Lipnica Wielka, witając Was na swoim gruncie,
zwraca się do Was, Szanownych Państwa z gorącą prośbą: Nie
sprzeciwiając się interesom gospodarczym i politycznym obu
Państw prosi Was, Szanowni Panowie o nieznaczne poprawki, dla jej jednak interesów mające ogromne znaczenie, a nie
chce, aby kiedyś dzieci jej narzekały na niedbałość rodziców.
Hodowla bydła, chociaż mizerna, stanowi obecnie jedyny jej dorobek, drobna sprzedaż produktów nabiału, również
przychówek ratuje tutejszą ludność w ostatecznych wypadkach. Przednówek lub nagła potrzeba grosza na najniezbędniejsze wydatki, jak wypadek rodzinny lub danina podatkowa, znajduje w tem źródle swe potrzeby. Ponieważ jednak
wieś sama, nie ma odpowiednich pastwisk, stosunkowo do
ilości mieszkańców, na mocy długoletnich dzierżaw, korzystała zawsze dotąd z łąk państwa Orawskiego, w zamian za
rozmaite udogodnienia, choćby pozwolenie stałego przewozu drzewa z Babiej Góry drogami lipnickimi.
Po drugie Lipnica Wielka posiada 52 morgów lasu Zdar,
w katastrze bobrowskim; przy wyznaczaniu nowych granic uwzględniono interesy innych gmin, jak Rabczyc i Stanicy, wykreślając ich własności z katastru Lipnicy Wielkiej, natomiast własność Lipnicy Wielkiej pozostawiono w katastrze
Bobrowa. Gmina Lipnica Wielka prosi więc Szanownych panów: 1) O wyłączenie z katastru Bobrowa 52 morgów lasu
Zdar, własności Lipnicy Wielkiej i przyłączenia do katastru
własnego gminy, jak to zrobiono z własnościami Rabczyc, Slanicy i Obsady.
Opr. Robert Kowalczyk

D rewniane domki ,
laleczki , wiersze
i wspomnienia P ana
E ugeniusza …
Czy znacie takiego człowieka? Czy wiecie, że nasz piękny
zabytkowy kościół stoi nie tylko na placu w Centrum Lipnicy
Wielkiej ale i na szafie w domu Pana Eugeniusza??? Czy wiecie
że w swojej szufladzie skrywa ponad 140 wierszy o tematyce
sobie bliskiej, naszej... o swoich odczuciach i przeżyciach na
orawskiej ziemi…? a czy wiecie, że w swoim warsztacie koło
domu nie jest sam – towarzyszą mu m.in. Piotr Borowy, Heródek, pasterze orawscy... jego rzeźby…? - to miejsce nazywa
żartobliwie „muzeum”.

foto: Bronek Kowalczyk
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Człowiek skromny, mający niezwykłą chęć dzielenia się
swoją pasją z innymi... niepozorny, ale niebywale bogaty
w talenty i wiedzę...
Bohaterem jest Pan Eugeniusz Pastwa – urodzony
w Lipnicy Wielkiej 30.01.1933 roku – syn Emila i Herminy z domu Wilczak. 4,5-letnią naukę w szkole, w klasie słowackiej przerwała wojna... wspomina iż w tym czasie jego życie dwukrotnie było bezpośrednio zagrożone w wyniku walk
frontowych...
Po wojnie, pan Eugeniusz, w ciężkich czasach zaznał co
to głód i bieda... ale na szczęście i to się skończyło, bowiem
w dorosłym życiu podjął pracę w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” jako brakarz. Prowadził również przez krótki okres, w latach 1956-1960 koło lipnickie Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” – tam odegrali z kolegami przedstawienie
„Górali Karpackich”.
Jego pasję rzeźbiarską widać w całej okolicy domu –
w ogrodzie rzeźbione przez Pana Eugeniusza krasnale, na werandzie u powały wielki samolot zrobiony dla wnuka na wzór
samolotu bombowego - „latającej fortecy” B-17, który rozbił
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się w okolicy Podczerwonego w 1944
roku, dla córki zrobiony co dopiero
kwietnik, na wzór takiego „z internetu”, „kwiotecki” - ozdoby balkonu, góral
z ciupagą broniący wejścia do domu,
itd., itp. ...
Co powiemy o zamiłowaniach
Pana Eugeniusza?
Rzeźbione laleczki... podstawowymi elementami pracy pana Eugeniusza jest nożyk, „rajśpla” (wg „Słownika Gwary Orawskiej” Józefa Kąsia RAJŚPLA to to samo co HAŚPLA – gruboziarnisty pilnik do zdzierania, piłowania powierzchni czegoś, stosowany głównie
w stolarstwie oraz do czyszczenia kopyta
końskiego w czasie kucia konia) oraz siekierka; 60% rzeźby jest wykonane siekierką w drzewie lipowym; najtrudniej
dla naszego artysty wykonać „papule”
(twarz). Jego pierwszą rzeźbą był pajac
ruszający rękami, na wzór pajaca, którego widział na dachu jednego domu
w Chochołowie. Nikt nie uczył go tego
rzemiosła – do wszystkiego doszedł
sam. Zaczął rzeźbić po przejściu na
emeryturę, w wieku ok. 70 lat. Laleczek
zrobił ok. 40, z czego połowę porozdawał ludziom, w zamian czasem ktoś się
odwdzięczył: „cekuladą, 3 buziakami...”.
Wśród jego laleczek są np. muzykanci orawscy, Piotr Borowy, Karol Wójciak
„Heródek”, marynarz, pasterze, wojskowi i inne... ustawione paradnie w warsztacie czekają na odwiedziny ludzi podziwiających pasje Pana Eugeniusza.
Drewniane domki... orawskich
domków drewnianych zrobił ok. 50,
z czego jak się można domyśleć większość porozdawał; jest i kościół nasz
lipnicki i dzwonniczka loretańska,
a wszystko wykonane z niezwykłą precyzją i dbaniem o najdrobniejsze szczegóły; wszystkie domki są ozdobione
drobiazgami przez wnuczkę. Artysta
nasz przedstawia świat dawnej orawskiej architektury, a patrzy się na to
z bólem serca, bowiem tak piękne i niesamowite budownictwo odeszło z naszego współczesnego otoczenia bezpowrotnie; nasi przodkowie to był nie
byle kto, że coś tak wspaniałego potrafił stworzyć; i tu nasuwa się moja dygresja; w mojej rozmowie, niedawnej,
ze znanym architektem wyraził się on
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o naszym regionalnym budownictwie orawskim, iż jest (było raczej, chyba że coś
z tym zrobimy) to budownictwo, które bardzo łatwo można dostosować do dzisiejszych potrzeb architektonicznych, uwspółcześnić z zachowaniem stylu – dlatego
tym bardziej jest to bolesne...
Poezja i artykuły – autor ponad 140 wierszy, które przeważnie są tzw. wierszami szufladkowymi, które nigdy światła dziennego nie zobaczyły; Pan Eugeniusz
lubi jednak tworzyć – już przygotowuje się na Konkurs Literacki im. Piotra Borowego - jest jego stałym uczestnikiem; pisze odkąd powstały „Gminne Nowiny” (1994
rok); tematyka wierszy jest bardzo różnorodna – właściwie wszystkie tematy są poruszane; spisane ma również przez siebie teksty przyśpiewek orawskich zbieranych
na weselach, spotkaniach itp.; pan Eugeniusz jest również autorem wspomnień
z dawnych czasów, kilka jego artykułów i wierszy było już w przeszłości publikowanych w Gminnych Nowinach; do pisania namówił go śp. dr Emil Kowalczyk; z ubolewaniem wspomina także brak swego kolegi śp. Karola Fitaka – z którym na tematy „dawne, historyczne” przegadał często długie godziny zatracając się w poczuciu
czasu;
Wspaniały, skromny człowiek wielu pasji, z niezwykłym darem gawędziarstwa –
nic tylko odwiedzać i czerpać z tego niebywałego bogactwa.
Karolina Kowalczyk

L iceum i T echnikum
na „III K iermaszu S zkół
P onadgimnaz jalnych ” w J abłonce
Na
kiermaszu
zorganizowanym
w dniu 17.03 dla gimnazjalistów z gminy
Lipnica Wielka i Jabłonka swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało 12 szkół
z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego. Nasi uczniowie,
podobnie jak w poprzednich
latach,
godnie i na wysokim
poziomie przedstawili ofertę naszych
szkół.
Przygotowania do prezentacji trwały już od dłuższego czasu. Uczniowie wykazywali się wielką pomysłowością i dużym zaangażowaniem. Zwracali uwagę na wiele istotnych elementów życia szkoły, które w codziennym działaniu są czasami niezauważalne. Podkreślali atmosferę szkolną i podejście nauczycieli do ich codziennych spraw.
Przygotowany przez uczniów film promujący szkolę został przyjęty przez młodzież gimnazjalną z wielkim entuzjazmem. Całość w sposób profesjonalny poprowadzili Gabrysia i Sławek. Nasze stoisko zdecydowanie wyróżniało się wśród innych
szkół. Młodzież ubrana w koszulki z logiem szkoły przyciągnęła wielu gimnazjalistów a „żywa” poziomka i poziomica, w które wcielili się Michał i Seweryn stały się
atrakcją kiermaszu. Nad całością przygotowań czuwał zespół nauczycieli pod kierunkiem pani Bożeny Marcinek.
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K onferenc ja naukowa

„W pły w nowoczesnych technologii
na rozwój dziecka ”
- L ipnica W ielka 14.03.2016 r .
W dniu 14 marca 2016 r.
w gościnnych murach Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej odbyła się konferencja naukowa wraz z warsztatami
dla nauczycieli i rodziców, poświęcona
roli czynników zewnętrznych na rozwój
dziecka.
Spotkanie to zostało zainicjowane
przez dyrekcję i logopedę ZSO w Lipnicy Wielkiej – Szkołę Podstawową nr
2 im. J. i E. Mików we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Rabce Zdroju oraz Stowarzyszeniem
Pomocy Dzieciom z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju w Tenczynie.
Wykłady prowadzone były przez
znakomite osobowości: prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
dr hab. Martę Korendo, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Rabce Zdroju mgr Jadwigę Maciążek.
Warsztaty prowadzone były przez
wieloletniego pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rabce
Zdroju – logopedę mgr Agnieszkę Balę
oraz prezes Stowarzyszenia mgr Iwonę
Kowalcze – Filar.
Swoją obecnością zaszczycili nas
przedstawiciele Kuratorium Oświaty –
starszy Wizytator mgr Marzena Bąk oraz
wizytator mgr Maria Zielińska, przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka – pan Mariusz Wnenk, lekarz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej - pani
Wanda Piwowarczyk, dyrektorzy szkół,
nauczyciele oraz rodzice naszej, a także
sąsiednich gmin.
Konferencja rozpoczęła się o godz.
12.00 uroczystym powitaniem zaproszonych gości przez dyrektora ZSO mgr
inż. Jana Kuligę oraz wicedyrektor SP2
mgr Elżbietę Mikłusiak.
Pierwszy wykład wygłosiła dr hab.
Marta Korendo „Współczesne sposoby

stymulacji rozwoju. Szanse i zagrożenia”,
w którym zaakcentowała, jak ważny
dla rozwoju dziecka jest kontakt z drugim człowiekiem. Dzięki niemu rozwija się mózg dziecka, a zwłaszcza jego

część czołowa. Dziecko uczy się języka z wypowiedzi intencjonalnych, czyli
tylko i wyłącznie od drugiej osoby, a nie
z komputera czy telewizji.
Kolejny
wykład
prowadzony przez mgr Jadwigę Maciążek
dotyczył
roli
rodziców
w rozwoju dziecka. Pani dyrektor
uświadomiła wszystkim obecnym, że
więź emocjonalną z dzieckiem budujemy tylko wtedy, gdy: dajemy mu swój czas
i uwagę, jasno stawiamy granice, jesteśmy konsekwentni, realizujemy dane
dziecku obietnice, jesteśmy cierpliwi,
dajemy bezwarunkową miłość, dostrzegamy dobre strony dziecka i mówimy mu o tym. Swoje wystąpienie pani
dyrektor zakończyła mottem „Rodzicu daj przykład a nie wykład” oraz cytatem prof. Tadeusza Gadacza „Wychowanie to wspólna wędrówka wychowawcy

i wychowanka ku horyzontowi prawdy,
dobra i piękna”.
Po tej części konferencji nastąpiła przerwa kawowa. Wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców i nauczycieli SP2 oraz mieli możliwość zapoznania się i nabycia różnorodnych pomocy
dydaktycznych.
Po półgodzinnej przerwie, około
godziny 14.00, wykład rozpoczęła ponownie dr hab. Marta Korendo. Dotyczył on wpływu wysokich technologii
na rozwój poznawczy dziecka. Pani profesor podkreślała, jak ważny dla rozwoju dziecka jest całkowity brak kontaktu
z wysokimi technologiami. Niemówiące dziecko, nawet mające cztery lata,
nie ma prawa dotykać wysokich technologii. Gry komputerowe, także edukacyjne, uderzają w płaty czołowe, niszcząc je. Dziecko zamiast rozwoju, robi
krok w tył. Podstawową zasadą prawidłowego rozwoju jest polimodalne poznanie świata, czyli za pomocą wszystkich zmysłów.
W drugiej części konferencji rozpoczęły się warsztaty dla nauczycieli
i rodziców.
Warsztaty dla nauczycieli pt.
„Dziecko poddane stymulacji wysokimi technologiami” poprowadziła mgr
Agnieszka Bala. Przekazała ona nauczycielom cenne wskazówki dotyczące
pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju w wyniku stymulacji wysokimi technologiami oraz sposobów prowadzenia
rozmowy z rodzicami tych dzieci.
Natomiast warsztaty dla rodziców
zatytułowane; „Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój dziecka” były prowadzone przez mgr Iwonę Kowalcze –
Filar i miały one na celu uzmysłowienie
rodzicom, jak ważną i odpowiedzialną
rolę pełnią w życiu swojej pociechy.
Konferencja ta cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Wykłady jak i warsztaty spotkały się z uznaniem uczestników i gości.
Dziękujemy wszystkim organizatorom, a szczególnie moderatorowi całego przedsięwzięcia logopedzie mgr
Agacie Skoczyk, prelegentom i słuchaczom za tak liczne przybycie.
Beata Pakos
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W ydarzenia przedszkolne
W ostatnim czasie w Publicznym Przedszkolu w Kiczorach
odbyło się wiele istotnych wydarzeń i uroczystości, począwszy od przybycia wyczekiwanego przez wszystkie dzieci gościa, św. Mikołaja. Przybył on do przedszkola 4. grudnia, wraz

z obstawą aniołów i diabełka. Dzieci przygotowały na jego
przyjście liczne wiersze i piosenki. W zamian za to, św. Mikołaj
obdarował wszystkie dzieci prezentami i obiecał, że jeśli będą
grzeczne to wróci za rok.
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„B rama do nieba
jest ciasna …”
Spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej
Piąty stycznia 2016 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe dla zaproszonych gości oraz rodziców naszych uczniów.
Zgromadzeni mogli na nowo przeżyć historię narodzenia
Pana Jezusa w czasie zaprezentowanych jasełek oraz przełamać się białym opłatkiem, znakiem pokoju i miłości.
Na początku wszystkich gości przywitała pani dyrektor
Danuta Pastorczyk oraz zaprosiła do obejrzenia jasełek. Świąteczne spotkanie uświetnili swoją obecnością: Ks. ProboszczAndrzej Pawlak, Wójt Gminy Lipnica Wielka – Bogusław Jazowski, Dyrektor ZSO- Jan Kuliga, Dyrektor LO i TechnikumFranciszek Sojka, Sołtys Murowanicy- Franciszek Pindziak,
Państwo Maria i Andrzej Janowiakowie, Pani Janina Wnęk,
Pani Maria Michalak, muzyka orawska pod kierunkiem p. E.
Karkoszki, nauczyciele oraz rodzice uczniów.

Idzie dobry święty,
Uśmiecha się w koło,
Grzecznym dzieciom biją
serduszka wesoło.
Niesie w dużym worku
Słodyczy bez liku,
Pełno dzisiaj wszędzie
Radości i krzyku.
21. grudnia 2015r. w przedszkolu odbyły się uroczyste Jasełka połączone z Kiermaszem Bożonarodzeniowym, na którym można było nabyć różnego rodzaju ozdoby, ręcznie robione, związane ze świętami Bożego Narodzenia. Wspólne
kolędowanie oraz inscenizacja dzieci utworzyły wspaniałą
atmosferę i pozwoliły rozpocząć przeżywanie Świąt Bożego
Narodzenia.
Kolejnym wydarzeniem była uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka, która odbyła się w tłusty czwartek, 04. 02.
2016r. Przedszkolaki cieszyły się z licznego przybycia swoich
babć i dziadziusiów, zaś przybyli goście gromkimi brawami
oklaskiwali szczere wierszyki, życzenia i piosenki. Po części artystycznej przygotowanej przez dzieci i nauczycielki, rodzice
zaprosili seniorów na wspólny rodzinny poczęstunek, w którym nie zabrakło tradycyjnego w tym dniu pączka.

Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli

Katarzyna Bandyk
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Tegoroczne jasełka kryły się pod hasłem „Brama do nieba jest ciasna”. Uczniowie kl. IV-VI pod kierunkiem nauczycieli:
mgr Danuty Pastorczyk, mgr Danuty Sojki oraz mgr Anny
Mikłusiak przedstawili niezwykły i nietypowy spektakl bożonarodzeniowy. Przedstawienie zostało podzielone na dwie
części, w pierwszej ukazano historię narodzin Jezusa Chrystusa, druga zaś, przedstawiała próbę przejścia ludzi przez bramę do nieba. W pierwszej odsłonie zobaczono scenę zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, do której przybywa Archanioł Gabriel obwieszczający radosną nowinę. Kolejna scena
ukazała Nawiedzenie Św. Elżbiety przez Maryję. Zaś trzeci akt
przedstawił wątpiącego Józefa, który nie wiedział co zrobić
z własnymi myślami. Na swojej drodze spotyka anioła, który
mówi mu, że ma wziąć Maryję do siebie, gdyż to co się w niej
poczęło pochodzi z Ducha Świętego. Ostatni akt tej części przedstawia Narodzenie Jezusa, do którego przychodzą
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z darami pasterze oraz mędrcy ze wschodu. Syn Boży przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich ludzi, aby wszystkim otworzyć bramę do nieba. Dlatego myślą przewodnią drugiej części jasełek była rozmowa
kwalifikacyjna do nieba, którą przeprowadził św. Piotr. Przesłaniem jasełek było przypomnienie, że każdy człowiek bez względu na wiek, wykształcenie czy zawód, powołany jest do ŚWIĘTOŚCI. Zarówno uczeń
w szkole, siostra zakonna odmawiająca brewiarz i różaniec, ksiądz budujący kościół,
nauczycielka ucząca dzieci w szkole, pielęgniarka opiekująca się chorymi, biznesmen zarządzający firmą czy człowiek ubogi
nie posiadający żadnych bogactw materialnych. Oni wszyscy poprzez swoją codzienną pracę przybliżają się do NIEBA, gdy wykonują ją w pokorze, z radością i miłością
dla dobra bliźnich.
Po rozmowie Św. Piotr postanawia zesłać wszystkich ludzi na ziemię, gdzie muszą lepiej przygotować się na spotkanie
z Jezusem. Na zakończenie wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę- „Jezusa Narodzonego” oraz „Znak pokoju”.
Ciekawy scenariusz z głębokim przesłaniem, odniesienie do współczesnych sytuacji, piękna dekoracja i kostiumy oraz kolędy pozwoliły jeszcze raz na wprowadzenie
nastroju Bożego Narodzenia.
Po przedstawieniu nadszedł czas na
życzenia, które skierowała do wszystkich
przybyłych p. Dyrektor. Następnie zaproszeni goście zabierali głos, nawiązując do
obejrzanych jasełek. Wszyscy jednogłośnie
powtarzali, że było to bardzo interesujące
przedstawienie dające dużo do myślenia.
Potem nastąpiło przełamanie się białym opłatkiem i składanie życzeń. Następnie wszyscy mogli zasiąść do stołu i posilić się staropolską kwaśnicą. Spotkanie
przebiegło w bardzo miłej i serdecznej
atmosferze.
W niedzielę 10.01.2016 w kościele pw.
Św. Jadwigi Królowej w Murowanicy dzięki
życzliwości ks. Proboszcza A. Pawlaka, jasełka przedstawialiśmy dla parafian. Wszyscy
byli pod ogromnym wrażeniem występów
uczniów i głębokiego przesłania, które zawierały jasełka.
„Całe niebo dziś życzy wszystkim tu
zgromadzonym, aby każdy się znalazł
wśród Błogosławionych”.
Anna Mikłusiak

nowiny samorządowe

S troim się , ino c y dobrze ???
Orawski strój, oczywiście ten odległy, tradycyjny, dawny, z czarno-białych fotografii jest jednym z najpiękniejszych strojów regionalnych. Kobieta, mężczyzna wyglądają w nich
dostojnie,
majestatycznie,
szlachetnie… Dlaczego więc w dzisiejszych czasach nie dążymy do ideału,
a wręcz można powiedzieć zmierzamy
w antyideał? Przeraża
mnie obecna kondycja stroju orawskiego
i uważam, że nadszedł
czas, iż należy o tym
zacząć grzmieć, bo na
spokojne mówienie
jest już za późno.
Dlaczego
wykładnikiem kobiecego stroju orawskiego
ma być „tybet”, którego obecność można zauważyć dopiero
w latach późniejszych
XX wieku? Upowszechnił się w Małopolsce w latach 20. XX w. i przyjął się on w większości małopolskich
strojów ludowych ale absolutnie nie
może być punktem odniesienia stroju orawskiego, a na pewno nie jego
wczesnych wersji. Dlaczego tak mało
osób sięga do źródeł, próbuje badać
i doceniać naszą Orawskość w stroju
regionalnym?
Dlaczego posiadamy tak wielki kompleks, iż sięgamy do okolicznych regionów, tam delektując się
pięknem odzienia i profanując nasze,
orawskie – wprowadzając to, co niezgodne z regionem. Powiem tak! Niepotrzebnie! Można udowodnić, iż na
przestrzeni dziejów to właśnie z naszego odzienia czerpały inne okoliczne regiony, bowiem patrząc na stare fotografie można potocznym językiem powiedzieć „WOW”!
Oczywiście na strój „folklowy”, tylko inspirowany regionem można sobie pozwolić, ale do tego potrzebna
jest niezwykła dojrzałość i znajomość
regionalnego stroju orawskiego. To,

co teraz jest noszone u nas w tzw. stylu „folk” nie ma nic wspólnego z orawską tradycją. Ostatnio niezwykle popularne pasy u kobiet, haftowane kolorowo bluzki i spódnice, „kostki” na
kapeluszu u mężczyzn, zwyczajne
obuwie do stroju, rozpuszczone włosy u kobiet w przypadku „stroju” - na
pewno na korzyść nie
działają. W którą stronę to idzie???
Jestem też zdania,
że strój może ewoluować pod wpływem
czasu, ale niestety
my tego nie wykorzystujemy, bowiem nie
czerpiemy ze swej rodzimej tradycji. Ostatnimi laty z przerażeniem obserwuję podczas różnych uroczystości, np. bierzmowanie, wszelakie procesje itd... – jest hasło – ubieramy stroje orawskie – i na
palcach można policzyć osoby, które
by ten strój miały. Co mamy??? Wydaje nam się że strój orawski? Otóż nie!!!
Rewię mody, podkreślanie kształtów
w nieokreślonym regionalnie stylu, wymyślne i prowokacyjne fryzury, spódnice mini, bluzki z dekoltem,
buty na obcasach do stroju, pomalowane paznokcie???.
I tu jest punkt wyjścia. Trzeba pamiętać, że strój miał podkreślać kobiecość, męskość - ale był pełen prostoty i skromności. Tak jak kultura ludowa, z której się wywodzimy. I to jest
i była nasza siła, nasz atut. I o tym nie
możemy zapomnieć.
Mam nadzieję, iż ten artykuł pozwoli przypomnieć o jego charakterystyce, walorach i podstawowych
cechach.
Koniecznie! Tradycyjny strój ludowy regionu Orawy trzeba wziąć pod
lupę bo co niektórzy mają problem
z zauważeniem Jego piękna.
(Karolina Kowalczyk)
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S ukces
uczennic
z K iczor
Jak co roku, uczennice ze
Szkoły Podstawowej im. Bł Jana
Pawła II w Kiczorach wzięły udział
w XVI Konkursie Twórczości Kazimierza
Przerwy-Tetmajera
i Twórców Podhala zorganizowanym przez Gimnazjum w Ludźmierzu dnia 4 marca 2016r. To
wielkie święto ludźmierskiej
szkoły, które co roku gromadzi
młodych recytatorów z terenu
Podhala, Spisza i Orawy. Podobnie jak w zeszłym roku szkolnym,
nasza szkoła udowodniła, że jej
uczniowie posiadają nietuzinkowe talenty gawędziarskie. Tym
razem jednak dziewczyny z VI
klasy przeszły same siebie. Znana w naszej gminie gawędziarka Gabriela Pakos zdobyła I miejsce za gawędę „Józefinka” Roberta Kowalczyka. Dziewczynka po
raz kolejny stanęła na wysokości zadania zachwycając publiczność i komisję oceniającą swoją
charyzmą. Niektórych wzruszyła do łez. Kolejną uczestniczką
konkursu reprezentującą naszą
szkołę była Natalia Jasica, która
wykazała się talentem recytatorskim przedstawiając utwór gwarowy autorstwa poetki Wandy
Czubernatowej, zdobywając wyróżnienie. Jest to niebywały zaszczyt dla naszej szkoły biorąc
pod uwagę sam fakt, że w kategorii, w której wystąpiły Gabrysia z Natalią, była najliczniejsza
grupa uczestników. Sukces ten
przyniósł nam satysfakcję i zmotywował do dalszego opiewania
naszej wspaniałej gwary. W przyszłym roku szkolnym również
zgłosimy swój udział w tymże
konkursie nie skrywając nadziei
na znalezienie się po raz kolejny
na podium.
W. Machaj

19

K olędowanie na rzecz misji
w L ipnic y W ielkiej
Zwyczaj misyjnego kolędowania w okresie Bożego Narodzenia, w parafii św. Łukasza
Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej na Orawie ma już kilkunastoletnią tradycję.
W sobotę, w uroczystość św. Szczepana, 26 grudnia o godz. 10.00 w kościele parafialnym i w kaplicach we Mszy Św. z rozesłaniem uczestniczyli licznie zgromadzeni kolędnicy
w strojach misyjnych. Uroczystego Błogosławieństwa udzielił im ks. Krzysztof Korba. „Mali
misjonarze” czynnie włączyli się w oprawę liturgiczną: przygotowali czytanie, psalm i modlitwę wiernych. W procesji z darami, które tradycyjnie poprowadziła kolędnicza gwiazda, złożyli pięć kolorowych serc umieszczonych na jednym dużym sercu jako symbol składanej w Najświętszym Sercu Zbawiciela modlitw, zanoszonych w intencji rówieśników ze

wszystkich kontynentów. W darze ołtarza ofiarowali także chleb i wino.
W poniedziałek 28 grudnia, wyruszyli oni na kolędniczy szlak: w Przywarówce, w Skoczykach, w Kiczorach i w Centrum. Każda z 20 grup przygotowana pod kierunkiem katechetów, oprócz śpiewanych przez kolęd, przygotowała krótki montaż nawiązujący do aktualnych potrzeb misyjnych Kościoła. Dzieci i młodzież z dużym zaangażowaniem przygotowywały swe stroje, uczyły się ról mini-jasełek i z właściwym sobie entuzjazmem, chętnie
i radośnie kolędowały mimo kapryśnej, deszczowej aury.
Kolędnicy misyjni odwiedzali rodziny naszej parafii, dzieląc się radością z narodzenia Syna Bożego. W kolędowaniu brały udział dzieci z czterech szkół podstawowych oraz
młodzież z tutejszego gimnazjum. Grupa kolędnicza liczyła 154 osoby: 115 dzieci ze szkół
podstawowych i 39 osób z tutejszego gimnazjum; tzn. o ok. 15 osób więcej niż w roku
ubiegłym. Pod opieką katechetów: ks. Krzysztofa Jarosza, p. Melanii Węgrzyn i s. Miriam
Tometczak grupy kolędowały we wszystkich sołectwach naszej parafii.
W ten sposób Kolędnicy Misyjni włączyli się w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, wspierając materialnie w tym roku swych rówieśników z Madagaskaru. Dzieło to rokrocznie
przygotowuje potrzebne materiały, promujące akcję, a uczestniczące w kolędowaniu
dzieci przez cały rok otrzymują z Wydziału Misyjnego Kurii miesięcznik „Echo Afryki”.
Łączna suma tegorocznych ofiar to około 15 tys. 700 zł (także większa niż w ub. roku)
- została przekazana przez ks. proboszcza Jerzego Bargiela do Wydziału Misyjnego w Krakowie. Dzieląc się swymi wrażeniami, dzieci podkreślały wielką życzliwość i hojność ofiarodawców, z jaką byli przyjmowani w domach „mali apostołowie misji”. Tradycyjnie, w nagrodę pojechali w marcu na Misterium Paschalne przygotowywane przez aktorów z Nowego Targu na scenie tamtejszego Domu Kultury.
s. Miriam T. albertynka
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S zczegółowe informac je w tabeli :
Nazwa szkoły, ilość osób biorących udział
Liczba osób Liczba grup Katecheta odpowiedzialny
Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Kiczorach, klasy: IV-VI 15
2
Ks. Krzysztof Jarosz
11 Gimnazjum im. Piotra Borowego, kl.: ID - 4
Szk. Podst. Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Centrum, klasy: II –VI
47
7
S. Miriam Tometczak ZSAPU
- 40 Gimnazjum im. P. Borowego, kl.: I - 7
Szk. Podst. Nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Skoczykach, klasy: III
–VI - 41
50
6
S. Miriam Tometczak ZSAPU
z Gimnazjum im. P. Borowego, kl.; I,II - 9
Szk. Podst. Nr 4 im. dr Emila Kowalczyka w Przywarówce, klasy: IV
42
5
P. Melania Węgrzyn
–VI - 23 Gimnazjum im. P. Borowego, kl.: I,II,III - 19
Łącznie: - ze szkół podstawowych: 115 - z gimnazjum: 39
154

C entrum - L ista K olędników M isyjnych ze S zkoły P odstawowej N r 2
(40 osób ), z G imnaz jum (7 osób ). Ł ącznie : 47 osób .
Szkoła Podst. - Klasa I
1 Joniak Maja
2 Krzyś Ewelina
Klasa II
3 Daniel Karolina
4 Kidoń Gabriela
5 Klapisz Joanna
6 Kowalczyk Oliwia
7 Lach Wiktor
8 Lichosyt Anna
9 Rzepiszczak Łukasz
Klasa III
10 Brząkała Julia
11 Habas Justyna
12 Marszałek Magdalena
13 Wontorczyk Nadia
Klasa IV
14 Bandyk Katarzyna

15 Fischer Kuba
16 Janowiak Anita
17 Karkoszka Bartosz
18 Karlak Weronika
19 Klapisz Karolina
20 Lichosyt-Ogrodny Daria
21 Łaciak Norbert
22 Marszałek Artur
23 Marszałek Kamil
24 Polaczek Gerard
25 Wojdyła Paweł
Klasa V
26 Bublewicz Julianna
27 Habas Zuzanna
28 Harkabuzik Magdalena
29 Jasiura Jakub
30 Kowalczyk Jan
31 Krzyś Justyna

32 Witek Kacper
33 Wnęk Konrad
34 Żurek Kamil
Klasa VI
35 Karlak Natalia
36 Karlak Paweł
37 Kramarz Kamil
38 Lach Martyna
39 Wojdyła Jakub
40 Żurek Alicja
Gimnazjum - Klasa I
41 Majcherczyk Adrian
42 Marszałek Łukasz
43 Owsiak Marcin
44 Rzepiszczak Kacper
45 Wojdyła Szymon
46 Wyrostek Klaudia
47 Żurek Dominika

K iczory - L ista K olędników M isyjnych ze S zkoły P odstawowej (11 osób ),
z G imnaz jum (4 osoby ). Ł ącznie : 15 osób
Szkoła Podst. - Klasa IV
1 Kanior Gabriela
2 Michalak Dawid
Klasa V
3 Daniel Patrycja
4 Karkoszka Klaudia
Klasa VI

5 Flaszyńska Katarzyna
6 Pakos Gabriela
7 Wilk - Juraszek Izabela
Klasa VI (cd)
8 Wilk - Juraszek Justyna
9 Wilk - Juraszek Katarzyna
10 Wilk - Juraszek Małgorzata

11 Wilk - Juraszek Zuzanna
Gimnazjum - Klasa ID
12 Bartos Justyna
13 Karkoszka Krystyna
14 Mentel Wanessa
15 Surowczyk Roksana
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S koczyki - L ista K olędników M isyjnych ze S zkoły P odstawowej N r 3
(41 osób ), z G imnaz jum (9 osób ). Ł ącznie : 50 osób
Szkoła Podst. - Klasa II
1 Kościelak Hubert
2 Kramaraz Jan
3 Miciniak Mateusz
4 Wójciak Damian
Klasa III
5 Kramarz Małgorzata
6 Kułach Anna
7 Lichosyt Natalia
8 Łowas Mateusz
9 Wątorczyk Patryk
10 Zając Stanisław
Klasa IV
11 Barszcz Oliwia
12 Hrustek Bartłomiej
13 Michalak Klaudia
14 Wątorczyk Dominika
15 Wójciak Łukasz
16 Wójciak Weronika

Klasa V
17 Dunaj Jesica
18 Kocur Dawid
19 Kościelak Kacper
20 Kwak Wioletta
21 Łowas Norbert
22 Miciniak Agata
23 Miciniak Helena
24 Smreczak Karolina
25 Węgrzyn Dominik
Klasa VI
26 Brzana Wiktoria
27 Dunaj Kewin
28 Hrustek Karol
29 Kłósek Justyna
30 Kobroń Michał
31 Kramarz Mateusz
32 Lichosyt Paweł
33 Łowas Bartłomiej

Przywarówka - Lista Kolędników
Misyjnych ze Szkoły Podstawowej Nr
4 (23 osoby), z Gimnazjum (19 osób).
Łącznie: 42 osoby
Szkoła Podst. - Klasa IV
1 Bandyk Amelia
2 Pawlak Celina
3 Pochopień Aleksandra
4 Styruła Karolina
5 Warzeszak Amelia
Klasa V
6 Antałczyk Jakub
7 Bandyk Magdalena
8 Bandyk Mateusz
9 Brenkus Maciej
10 Karkoszka Robert
11 Pawlikowska Izabela
12 Smoliński Jan
13 Styruła Dominik
14 Wojtusiak Krystian
15 Węgrzyn Ewelina
Klasa VI
16 Bandyk Katarzyna
17 Bandyk Przemysław
18 Brenkus Jakub
19 Brenkus Wojciech
20 Jasiura Eryk

Klasa VI (cd)
21 Kościelak Weronika
22 Pawlikowska Natalia
23 Symalczyk Aleksandra
Gimnazjum - Klasa: I, II, III.
24 Bandyk Adrian
25 Bandyk Aleksandra
26 Bandyk Anna
27 Bandyk Beata
28 Bandyk Natalia
29 Fitak Malwina
30 Gwiżdż Natalia
31 Jasiura Weronika
32 Kościelak Paulina
33 Kubisiak Alicja
34 Kubisiak Magdalena
35 Kucek Krzysztof
36 Lichosyt-Ogrodny Natalia
37 Moniak Magdalena
38 Ogórek Karolina
39 Pawlak Ewelina
40 Sroka Weronika
41 Styruła Joanna
42 Wengrzyn Julia
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34 Łowas Izabela
35 Miciniak Darius
36 Smreczak Paulina
37 Spyrka Adam
38 Stopiak-Głuch Żaneta
39 Szlachta Olga
40 Pierwoła Joanna
41 Wykręt Kamil
Gimnazjum - Klasa I
42 Bandyk Natalia
43 Gąbarczyk Sylwia
44 Stopiak Klaudia
45 Stopiak-Głuch Arletta
46 Wątorczyk Zuzanna
47 Węgrzyn Klaudia
48 Wontorczyk Karolina
49 Zając Anna
Gimnazjum - Klasa II
50 Kocur Andżelika

K olędnic y misyjni
na M isterium
P aschalnym
W niedzielę 6 marca br. Kolędnicy Misyjni
z Parafii św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej uczestniczyli w Misterium Paschalnym w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Udział w przedstawieniu
był nagrodą za trud misyjnego kolędowania na rzecz
rówieśników z Madagaskaru w dniu 28 grudnia ub.
r. W wyjeździe wzięło w nim udział 150 dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum wraz
z opiekunami. Wszyscy wyruszyli czterema autokarami z parkingu w Centrum o godz. 16.45. Dołączyli do nich także inni chętni, którzy również pragnęli obejrzeć spektakl, wystawiany tradycyjnie co roku
przez mieszkańców Nowego Targu. Tym razem fabuła scenariusza ukazała w sposób bardzo interesujący, na tle najważniejszych wydarzeń paschalnych,
zestawienie dwóch postaci: Piotra Apostoła i Szymona z Cyreny. Udział w Misterium pomógł w duchowym przygotowaniu do Paschalnego Triduum i był
okazją do weryfikacji własnych postaw i świadectwa
wiary w kontekście przeżywanego obecnie Nadzwyczajnego Jubileuszu Bożego Miłosierdzia oraz 1050
Rocznicy Chrztu Polski.
s. Miriam T. albertynka
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P ielgrzymka do W łoch
w Ś więt ym R oku M iłosierdzia
W dniu 13.04.2016 z Parafii Św. Jadwigi Królowej z Lipnicy Wielkiej – Murowanica wyrusza pielgrzymka autokarowa do Włoch. Organizatorem pielgrzymki jest ks. proboszcz Andrzej Pawlak. Program pielgrzymki jest bardzo
bogaty i przedstawia się następująco.
W dniu wyjazdu pielgrzymi i parafianie
wspólnie
będą uczestniczyć
we Mszy Św. i modlić się w intencji
pielgrzymujących.
Następnie wyruszą w podróż do
Włoch.
14.04.2016
(czwartek) Loreto. W pierwszym
dniu pobytu we
Włoszech zatrzymamy się w Santa Casa di Loreto, czyli Papieskim Sanktuarium
Większym Świętego Domu Madonny z Loreto.
Głównym punktem sanktuarium
loretańskiego jest Święty Domek. Wg
tradycji jest to część domu z Nazaretu,
w którym Maryja urodziła się, wychowała i gdzie doświadczyła zwiastowania. W tym domu mieszkał w dzieciństwie Jezus Chrystus. I to właśnie w tym
wyjątkowym miejscu będziemy uczestniczyć we Mszy świętej.
15.04.2016 (piątek) Monoppello,
San Giovanni Rotondo, Monte San Angelo. Drugi dzień lipnickiej pielgrzymki
rozpoczniemy od nawiedzenia Sanktuarium Świętego Oblicza w Monoppello w Abruzji. W sanktuarium tym przechowywana jest od ponad 500 lat jedyna w swoim rodzaju relikwia, jaką jest
„Chusta Św. Weroniki”, na której odcisnęło się oblicze idącego Drogą Krzyżową Jezusa. Po Mszy św. pielgrzymi

udadzą się do San Giovanni Rotondo
– Sanktuarium Św. Ojca Pio z Pietrelciny, gdzie przez 52 lata realizował posłanie miłości. Do księdza -stygmatyka
pielgrzymowano, aby otrzymać od niego wstawiennictwo u Boga. Zwiedzimy Kościół Antyczny, gdzie Św. Ojciec
Pio otrzymał stygmaty w 1938r, Bazylikę Matki Bożej Łaskawej oraz nowe
Sanktuarium
gdzie w pięknej
kaplicy znajduje
się grób Św.Ojca
Pio. W godzinach
popołudniowych
pojedziemy
do
Monte San Angelo,
oddalonego
o 20 km od San
Giovani Rotondo,
gdzie nawiedzimy
Sanktuarium Archanioła Michała. Jest to najsłynniejsze w Kościele
katolickim sanktuarium ku czci Michała Archanioła,
wzniesione na górze Gargano. Grota, w której objawiał
się Archanioł na Monte Gargano nosi
nazwę Groty Św. Archanioła i cieszy się
tytułem Niebiańskiej Bazyliki, gdyż jako
jedyna świątynia na świecie nie została
nigdy poświęcona ludzką ręką.
16.04 (sobota) Pompeje, Pietrelcina. W czwartym dniu naszego pielgrzymowania udamy się do „miasta
odkrytego z popiołów” – Pompei, które w 79r.n.e. zostało zniszczone przez
erupcję Wezuwiusza. Zwiedzimy tutaj wykopaliska starożytnego miasta
oraz Bazylikę Królowej Różańca Świętego w Pompejach. Do tego Sanktuarium dwukrotnie pielgrzymował Święty Jan Paweł II. Następnie udamy się do
Pietrelciny – miejsca urodzenia Św. Ojca
Pio. Idąc śladami Świętego zwiedzimy

jego dom rodzinny, kościół w którym
został ochrzczony i inne miejsca związane z jego życiem.
17.04 (niedziela) Rzym, Watykan.
Kolejny dzień zaczniemy od Mszy Św.
w Bazylice Św. Pawła za Murami, jednej z czterech bazylik papieskich. Jest
to jeden z najwspanialszych kościołów rzymskich. W Bazylice znajduje się
„Święta Brama” otwierana z okazji jubileuszu roku świętego. Przed południem
przejdziemy spacerkiem do Watykanu
aby wziąć udział w modlitwie Anioł Pański na Placu Świętego Piotra z udziałem
Papieża Franciszka. Popołudnie spędzimy na zwiedzaniu zabytków „Wiecznego Miasta” – Rzymu.
18.04 (poniedziałek)Rzym, Cascia.
W szóstym dniu pielgrzymowanie rozpoczniemy od Mszy Św. przy grobie
Św. Jana Pawła II i zwiedzania Watykanu. Popołudniu udamy się do miasta
Św. Rity – do Casci. Tu nawiedzimy kościół gdzie do dnia dzisiejszego złożone jest w kryształowym sarkofagu jej
nienaruszone ciało. Święta Rita to najpopularniejsza święta od kilu stuleci, to
Święta od spraw beznadziejnych. Święta Rita jest też opisywana jako mistyczka. W czasie życia zakonnego otrzymała jeden stygmat cierpienia Jezusa –
otwartą ranę na czole po cierniu z korony. Nosiła go przez piętnaście lat, a na
tę pamiątkę powstała po jej śmierci tradycja odprawiania piętnastu czwartków św. Rity. Rana na czole zakonnicy wydawała okropny zapach i nie mogła opuszczać swojej celi. Ale podobno
raz, kiedy Rita chciała udać się na pielgrzymkę do Rzymu, rana zaczęła wydawać zapach róż.
19.04 (wtorek) Asyż, Chiusi Della Verna. Ostatni dzień naszego pielgrzymowania to nawiedzenie Bazyliki
w Asyżu, w której znajduje się grób Św.
Franciszka i wspólna modlitwa podczas
Mszy Św. Wraz z przewodnikiem zwiedzimy Asyż – piękne średniowieczne
miasto. Następnie pojedziemy do Santa Maria degli Angeli, która jest relikwiarzem małego kościółka Porzjunkuli, w pobliżu którego zmarł Św. Franciszek. Późnym popołudniem wyjeżdżamy w kierunku Polski i planujemy kolejną pielgrzymkę.
Marta Stopiak
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XXIII G minny P rzegląd M łodych
R ec y tatorów i G awędziarzy
im . P iotra B orowego

foto: Bronek Kowalczyk

Protokół
z XXIII Gminnego Przeglądu Młodych
Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej
spisany w dniu 18.12.2015
Komisja w składzie:
1. Robert Kowalczyk – przew.
2. Anna Cymerman (ocena szkół
ponadgimnazjalnych)
3. Karolina Kowalczyk
4. Stanisława Kucek
5. Jan Kuliga
6. Danuta Paplaczyk
7. Franciszek Pindziak
8. Bogusława Wziątek (ocena szkół
podstawowych)
postanowiła nagrodzić poszczególne
osoby:
KATEGORIA POEZJA MŁODSI
- Szkoła Podstawowa I-III
1 m-ce Oliwia Surowczyk - SP 4 kl.
2 m-ce Piotr Janowiak - SP 1 kl. II B
3 m-ce Ewelina Żegleń - SP 3 kl. III
I wyróżnienie – Magdalenia Marszałek
– SP 2 kl. III
WYRÓŻNIENIA
(w kolejności występowania):
Magdalena Janowiak SP 1 kl. II B
Kinga Magiera SP 2 kl. III
Gabriela Mahajda – SP 4 kl.
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WYRÓŻNIENIA SPECJALNE:
Julia Bryniarska – SP 4, kl. 0
Radosław Brenkus – SP 4, kl. 0
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Oliwia Surowczyk i Piotr
Janowiak
KATEGORIA GAWĘDA MŁODSI
- Szkoła Podstawowa I-III
1 m-ce Joanna Klapisz - SP 2 kl. III
2 m-ce Małgorzata Kramarz - SP 3 kl. III
3 m-ce Julia Łowas - SP 3 kl. II
3 m-ce Oliwia Karkoszka – SP Kiczory kl. III
WYRÓŻNIENIA
(w kolejności występowania):
Martyna Ziemiańczyk – SP1 kl. I
Izabela Harkabuzik - SP 1 kl. III
Natalia Lichosyt - SP 3 kl. III
Joanna Bandyk - SP 4 kl. I
Szymon Gombarczyk – SP 4 kl. I
Julia Jasica – SP Kiczory kl. I
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Joanna Klapisz i Małgorzata
Kramarz
KATEGORIA POEZJA STARSI
- Szkoła Podstawowa IV-IV
1 m-ce Anastazja Wnenk - SP 1 kl. V
1 m-ce Eryk Jasiura - SP 4 kl. VI
2 m-ce Helena Miciniak - SP 3 kl. V
3 m-ce Paweł Kuliga - SP 1 kl. IV
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WYRÓŻNIENIA
(w kolejności występowania):
Justyna Krzyś - SP 2 kl. V
Bartosz Karkoszka - SP 2 kl. IV
Dominika Wątorczyk - SP 3 kl. IV
Jakub Brenkus – SP 4 kl.
Natalia Jasica – SP Kiczory kl. VI
Katarzyna Wilk-Juraszek – SP Kiczory kl. VI
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Anastazja Wnenk i Eryk Jasiura
KATEGORIA GAWĘDA STARSI
- Szkoła Podstawowa IV-VI
1 m-ce Gabriela Pakos - SP Kiczory kl. VI
2 m-ce Bartłomiej Hrustek - SP 3 kl. IV
3 m-ce Dariusz Michalak - SP 1 kl. V
I wyróżnienie Agata Miciniak - SP 3 kl. V
I wyróżnienie Martyna Lichosyt-Ogrodny – SP 4 kl. V
I wyróżnienie Aleksandra Pochopień
– SP 4 kl.
WYRÓŻNIENIA
(w kolejności występowania):
Jadwiga Karlak - SP 1 kl. IV
Olimpia Scechura - SP 2 kl. V
Konrad Wnenk – SP 2 kl. V
Magdalena Karnafel – SP Kiczory kl.IV
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Gabriela Pakos i Bartłomiej
Hrustek.
Nauczyciele
przygotowujący uczniów w tych kategoriach
wiekowych:
SP 1: mgr Elżbieta Kuliga, mgr Anna
Mikłusiak, mgr Danuta Pastorczyk;
SP 2: mgr Anna Cymerman, mgr

Krystyna Kuliga, mgr Elżbieta Mikłusiak, mgr Barbara
Omylak;
SP 3: mgr Emilia Karlak, mgr
Alicja Karnafel; mgr Stefania
Kucek
SP 4: mgr Janina Karkoszka,
mgr Anna Kramarz, mgr Aniela
Lach, mgr Lucyna Łowas, mgr
Beata Rudnicka;
SP Kiczory: mgr Maria Flaszczyńska, mgr Wioletta Machaj,
mgr Maria Polańska-Nowak;
KATEGORIA POEZJA
- GIMNAZJUM
1 m-ce Karolina Orawiec - kl. III A
1 m-ce Judyta Matera – kl. II A
2 m-ce Kinga Janowiak - kl. I C
2 m-ce Alicja Kubisiak – kl. III B
3 m-ce Natalia Gwiżdż - kl. I B
3 m-ce Justyna Ziemiańczyk –
kl. I A
3 m-ce Natalia Lichosyt-Ogrodny – kl. III B
WYRÓŻNIENIA
(w kolejności występowania):
Weronika Jasiura – kl. I B
Krystyna Karkoszka – kl. I D
Reprezentacja grupy w Białym
Dunajcu: Karolina Orawiec i Judyta Matera
KATEGORIA GAWĘDA
- GIMNAZJUM
1 m-ce Natalia Bandyk - kl. I C
2 m-ce Natalia Murzańska - kl. III
A
3 m-ce Sabina Surowczyk- kl. II A
WYRÓŻNIENIA
(w kolejności występowania):
Patrycja Wójciak – kl. II A
Kacper Rzepiszczak - kl. I A
Łukasz Marszałek - kl. I A
Reprezentacja grupy w Białym
Dunajcu: Natalia Bandyk i Natalia Murzańska
Nauczyciele przygotowujący
uczniów w tej kategorii wiekowej:mgr Anna Cymerman, mgr
Anna Kramarz i mgr Bogusława Wziątek

nowiny samorządowe
KATEGORIA POEZJA
- LICEUM / TECHNIKUM
1 m-ce - nie przyznano
2 m-ce – Karolina Wnęk - kl. II A
2 m-ce - Aleksandra Pażucha - kl.
II B
Reprezentacja grupy w Białym
Dunajcu: Karolina Wnęk i Aleksandra Pażucha
KATEGORIA GAWĘDA
- LICEUM / TECHNIKUM
1 m-ce Gabriela Karkoszka - kl. II
B
2 m-ce nie przyznano
3 m-ce nie przyznano
WYRÓŻNIENIE:
Michał Gwiżdż – kl. II C
Reprezentacja grupy w Białym
Dunajcu: Gabriela Karkoszka,
warunkowo Michał Gwiżdż
Nauczyciele przygotowujący
uczniów w tej kategorii wiekowej: mgr Emilia Karlak, mgr Bożena Marcinek
Dodatkowo nagrodzeni za napisanie własnych tekstów na
przegląd:
1. Agata Miciniak – SP 3
2. Martyna Lichosyt-Ogrodny SP 4
3. Aleksandra Pochopień – SP 4
Uwagi komisji:
Komisja dziękuje uczestnikom,
nauczycielom
przygotowującym oraz rodzicom za niebywały wkład w przygotowanie dzieci do konkursu. Wysoki poziom
(szczególnie w grupie Szkoła
Podstawowa – Gawędziarze starsi) przysporzył problemu z wyłonieniem zwycięzców, ale jest to
obowiązek konieczny.
Bardzo ważne jest aby osoba recytująca dobrze rozumiała mówiony przez siebie tekst, ponieważ odbiór tak powiedzianego tekstu jest właściwy. Należy
wczuć się w tekst i zwrócić uwagę na to, co się mówi i do kogo
się mówi. Żeby dobrze powiedzieć i wyczuć tekst należy się
go przede wszystkim dobrze

nauczyć, zrozumieć i wczuć w tematykę.
Przypomina się aby nie recytować zbyt śpiewnie, nienaturalnie, za szybko, bowiem zatraca to naturalną gwarę i odbiór utworu. Ważne jest by głos nie był
zbyt wykrzyczany, aby słuchało się go z przyjemnością, zwrócić należy uwagę na zbytnią nadinterpretację. Jeszcze zdarzają się przypadki nie do końca dobrze dobranych tekstów, ale coraz mniej. Natomiast
z przykrością zauważa się iż do naszej gwary coraz
częściej wplatane są słowa literackie; należy zwrócić szczególną uwagę i baczenie na czystość gwary!!!
Z radością nagradzamy dodatkowo przygotowanie
własnych wierszy lub gawęd.
Organizatorzy: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminna
Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej.

P rzygoda
-

z rękodziełem
bombki choinkowe

W dniu 12 grudnia w sali Domu Ludowego zorganizowano kolejne warsztaty rękodzieła dla osób
chętnych z naszej gminy.

Tym razem tematem przewodnim była bombka regionalna z racji okołoświątecznego okresu.
W warsztatach wzięło udział ok. 20 osób, a prowadzone były przez wspaniałe Panie ze Stowarzyszenia
Gospodyń w Podwilku. Wszystkie osoby nabyły kolejnych wartościowych umiejętności rękodzielniczych.
Ale przede wszystkim można było pobyć w miłej atmosferze, wzorem dawnych ludzi, kiedy wiele takich
prac robiono wspólnie co wpływało na poczucie jedności i przyjaźni... w dzisiejszych czasach trochę nam
tego brakuje....
Organizatorami warsztatów byli Wójt Gminy Lipnica Wielka oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy
Wielkiej; do zobaczenia na kolejnych warsztatach.
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foto: Stowarzyszenia Gospodyń w Podwilku
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J ubileuszowy P rzegląd
R ec y tatorów i G awędziarzy
im . A ndrzeja S kupnia – F lorka
w B iałym D una jcu

W dniu 14 stycznia br. laureaci XXIII
Gminnego Konkursu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej wyjechali do Białego Dunajca aby wziąć udział w Wojewódzkim Przeglądzie Recytatorów
i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia
– Florka.
Jak co roku po przyjeździe na miejsce grupa dzieci i młodzieży otrzymała
od organizatorów pamiątkowe plakietki po czym udała się na śniadanie.
W obecnym 2016 roku konkurs
ten miał niezwykle podniosły charakter, jako że świętowano jego XXXX Jubileusz. Dyrektor ZSPiG Nr 2 w Białym
Dunajcu Bogusław Blicharski, dokonał
powitania przybyłych gości, a wśród
nich Grzegorza Barana – Małopolskiego Wicekuratora Oświaty, Panią Bożenę Bryl – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Jana Andrzeja Nowaka – Wójta Gminy Biały Dunajec, Józefę Wrzesień – wieloletnią dyrektor szkoły i organizatorkę przeglądu, jurorów, nauczycieli, sponsorów,
opiekunów, dzieci i młodzież. W skład
oceniającej jury wchodzili: dr Anna
Mlekodaj, dr Barbara Zgama, Katarzyna Chowaniec-Trebunia, Aniela Bafia,
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Marianna Łukaszczyk, Zofia Roj-Mrozicka, Maria Stoch, Zofia Mieszczak, Beata Zalot, Halina Para, Stanisława Wiercioch, Benedykt Kafel, Bronisław Chowaniec-Lejczyk, Andrzej Czernik.
W dalszej części uczniowie Zespołu
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2
przedstawili zebranym na auli program
artystyczny wzbogacony prezentacją
multimedialną dotyczącą historii Przeglądu na przestrzeni czterdziestu lat
oraz bogatą biografię Andrzeja Skupnia-Florka ludowego poety Podhala.
Wśród znanych nieżyjących już postaci,
które poprzez swoją pracę na rzecz regionalizmu wpisały się w historię Przeglądu przypomniano postaci m.in. prof.
Józefa Bubaka, Andrzeja Kudasika, Andrzeja Trebunię, dr Emila Kowalczyka, który pełnił przez wiele lat funkcję
przewodniczącego Jury. W okresie 40lat nagrodzono ponad 3000 finalistów,
z czego najwięcej z Białego Dunajca,
Lipnicy Wielkiej i Zakopanego.
Wieloosobowe jury skupiające
znawców folkloru i gwary pracowało
w czterech komisjach dokonując oceny prezentowanych przez uczestników
(146 osób) tekstów poezji i gawęd.
W trakcie konkursu dla obecnych
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na auli tańce i śpiewy ludowe zaprezentował Zespół Regionalny „Białodunajcanie” oraz wystąpiły przedszkolaki należące do Zespołu „Górolicki” z Suchego wdzięcznie śpiewając pastorałki.
Zebrani także mieli okazję obejrzeć bogatą wystawę obrazów pn. „Malarstwo
na szkle” autorstwa Jadwigi Łukaszczyk
oraz płaskorzeźby wykonane przez Tadeusza Franosza, artystę plastyka z Białego Dunajca. Uwagę przyciągały stroje ludowe zaprojektowane i wykonane
przez znanego projektanta regionalnej mody podhalańskiej Andrzeja Siekierkę. Oprawę muzyczną imprezy zapewniła muzyka góralska z Białego Dunajca w składzie: Andrzej Polak, Marek
Orawiec, Michał Chyc, Piotr Polak. Organizatorzy zapewnili wszystkim recytatorom i gawędziarzom nagrody
uczestnictwa.
Kiedy zakończono przesłuchania komisje udały się na naradę celem
sporządzenia protokołu a uczestnicy
w tym czasie mogli posilić się smacznym obiadem.
Pełni emocji czekaliśmy na werdykt
jury, który ogłosiła przewodnicząca komisji dr Anna Mlekodaj.
Smreki i wyróżnienia uczestników Gminy Lipnica Wielka:
Recytatorzy I – III: Piotr Janowiak
SP 1 - wyróżnienie
Gawędziarze I – III: Małgorzata
Kramarz SP 3 - wyróżnienie
Gawędziarze IV – VI: Bartłomiej
Hrustek SP 3 - II miejsce Srebrny smrek,
Gabriela Pakos SP Kiczory - wyróżnienie
Recytatorzy Gimnazjum: Karolina
Orawiec - III miejsce Brązowy Smrek
Gawędziarze Gimnazjum: Natalia
Murzańska - wyróżnienie
Recytatorzy Liceum: Karolina
Wnęk - wyróżnienie
Po ogłoszeniu wyników, odbiorze nagród i zrobieniu pamiątkowych
zdjęć, szczęśliwie dotarliśmy do domu.
Wszystkim uczniom należą się serdeczne podziękowania i wielkie brawa za podjęcie trudu i wzięcie udziału
w tym konkursie. Myślę, że wróciliście
bogatsi w doświadczenie i nowe wrażenia szczególnie ci uczniowie, którzy
w eliminacjach tych wzięli udział po raz
pierwszy.
(S.K.)
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M edal P amiątkowy P odhala
dla Z espołu „O rawianie ” im . H eródka

W dniu 12 stycznia 2016 w auli
Szkoły Muzycznej w Nowym Targu odbyło się coroczne Spotkanie Noworoczne Starosty Nowotarskiego. Podczas
tego spotkania tradycyjnie wręczane
są Medale Pamiątkowe Podhala. W tym
roku na wniosek Wójta Gminy Lipnica
Wielka Bogusława Jerzego Jazowskiego oraz Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury w Lipnicy Wielkiej Karoliny Kowalczyk, medal otrzymał z racji Jubileuszu 40-lecia Zespół Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej - Przywarówki
kierowany przez Eugeniusza Karkoszkę.
Wniosek o Medal przegłosowali Radni Powiatowi, których reprezentantem
z naszego regionu jest Pan Franciszek
Sojka.
Poza zespołem „Orawianie” Medale otrzymali: Julian Kowalczyk, Wiejski Dom Kultury w Krempachach oraz
Anna i Jacek Krakowiakowie.
W części artystycznej przed publicznością zaprezentowali się wokaliści z Pracowni Muzycznej Triolki, zespół
„Orawianie” im. Heródka z Lipnicy Wielkiej i grupa z Krempach.
Zespół Regionalny „Orawianie”
im. Heródka z Lipnicy Wielkiej powołany został w 1973 r. przez nieżyjącego już dziś dr Emila Kowalczyka znanego poetę i regionalistę, rodowitego
Orawianina. Pierwsze lata działalności
zespołu to przede wszystkim występy
na szkolnej scenie, które dały początek istniejącej już od 40 lat grupie ludzi

promujących swą twórczością autentyczną kulturę Polskiej Orawy. Zespół
swój repertuar opiera na tradycyjnych
zabawach pasterskich i dziecięcych
oraz tańcach i przyśpiewkach, pokazując widzom zwyczaje ludowe i tradycje swojego regionu. Zespół liczy dziś
około sześćdziesięcioro dzieci, które są
szkolone w dwóch kategoriach: młodzików i starszych.
Grupa ma w swym dorobku liczne
sukcesy, jakie od początku swej działalności osiąga na festiwalach i konkursach w Polsce i poza jej granicami.
Wspominając tylko te z ostatnich lat należy wymienić:
• II miejsce na Konkursie Muzyk Podhalańskich im. Florka Skupnia w Nowym Targu w 2013 r. oraz I miejsce na
w 2014 r.,
• Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Zembrzydowicach w 2013 r.,
• I miejsce na Festiwalu Zagłębie i Sąsiedzi w Dąbrowie Górniczej w 2013 r.
i 2014 r.,
• Nagroda Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na Bydgoskich Impresjach Muzycznych w 2013 r.,
• I miejsce dla grupy śpiewaczej na Sabałowych Bajaniach w 2014 r.,
• II miejsce na festiwalu Folklor Świata
w Zduńskiej Woli w 2014 r.,
• Odznakę Honorową Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” z 2014

K oncert
dla M artusi !
Dnia 12 grudnia 2015 roku w Domu
Kultury odbył się Koncert dla Marty zorganizowany przez rodziców, uczniów
i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr
3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy
Wielkiej.
Przygotowania do imprezy uczniowie zaczęli od przynoszenia do szkoły
różnych maskotek i przyborów szkolnych oraz ozdób choinkowych. Rodzice
uczniów wszystkie te przedmioty pięknie zapakowali i przygotowali loterię
fantową, która miała miejsce podczas
koncertu. Zaproszeni goście zaczęli pojawiać się na sali już od godziny 15.30.
Podczas oczekiwania na program artystyczny chętni mogli zakupić losy oraz
częstować się ciastami i napojami przygotowanymi przez głównych organizatorów czyli Radę Rodziców na czele z jej przewodniczącą panią Małgorzatą Karaś. Koncert rozpoczął się o godzinie 16.00. Konferansjerka Małgorzata Paplaczyk, która jest absolwentką SP
Nr 3 przywitała wszystkich przybyłych,
szczególnie Pana Wójta Bogusława Jazowskiego, Dyrektora ZSO Jana Kuligę,
Dyrektor SP Nr 3 Ewę Rószczkę, wszystkich Nauczycieli, Rodziców, uczniów,
przyjaciół i sympatyków chorej Martusi.
Po przypomnieniu celu niniejszego
koncertu, czyli daru dla chorej Marty, p.
Małgorzata poprosiła o zabranie głosu
Pana Wójta, a następnie rodzica chorej
Marty. Wielką niespodzianką oraz radością było przywitanie na tym koncercie
samej chorej Martusi, która była pełna
wzruszeń i radości oraz cierpliwie znosiła ciężar swej choroby.
Po części oficjalnej przyszedł czas
na występy lipnickich artystów. Jako
pierwsza wystąpiła Schola Exodus i Diakonia pod kierownictwem ks. Krzysztofa Jarosza, która zaprezentowała wiele
pięknych religijnych piosenek, „porywając za sobą” publiczność. Następnie
koleżanki i koledzy z klasy drugiej zaśpiewali kilka piosenek specjalnie przygotowanych na ten koncert.
Niespodziewanie pojawił się też na
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foto: Sonia Ponicka

scenie pan Eugeniusz Karkoszka ze swoja kapelą, zachwycając wszystkich pięknym orawskim śpiewem i muzyką.
Na zakończenie wystąpił „Zespół Niespodzianka” w osobach: Katarzyna Domalik, Małgorzata Paplaczyk, Adam Grucel. Urzekli wszystkich pięknym wykonaniem nastrojowych
piosenek religijnych. Ostatnim utworem była Barka, w wykonanie której włączyła się cała widownia.
Ten uroczy wieczór dostarczył wszystkim wiele wzruszeń,
ale też i wiele radości, a przede wszystkim otworzył wiele serc
na potrzeby drugiego człowieka. Mamy nadzieję, że takie
koncerty będą jeszcze miały miejsce w naszej miejscowości.
Wszystkim dziękujemy za każdy gest dobrej woli,
a w szczególności artystom występującym na scenie. Oczywiście największe podziękowania należą się organizatorom, bez
których koncert nie mógłby się odbyć.
Ewa Rószczka

foto: Bronek Kowalczyk

W ieczór K olęd
oraz 10- lecie działalności
O rkiestry D ętej pod przewodnictwem
M ariana S ułkowskiego

W dniu 23 stycznia 2016 roku w sali
Domu Ludowego odbył się tradycyjny Wieczór Kolęd Strażackiej Orkiestry
Dętej w Lipnicy Wielkiej. Impreza tegoroczna miała wyjątkowy charakter
bowiem obchodzono również Jubileusz 10-lecia działalności Orkiestry pod
przewodnictwem Kapelmistrza Mariana Sułkowskiego.
Koncert orkiestry wysłuchali licznie
przybyli goście (m.in. Ksiądz Proboszcz
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Jerzy Bargiel, Ksiądz Andrzej Lichosyt,
Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław
Jazowski, Radny Powiatowy Franciszek
Sojka, sołtysi i byli sołtysi: Andrzej Janowiak, Ludwik Młynarczyk, Franciszek
Pindziak, Franciszek Łazarczyk i Franciszek Janowiak; Prezes Związku Podhalan - oddział lipnicki - Elżbieta Mikłusiak, Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury Karolina Kowalczyk oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Stanisława Kucek, rodzice, byli członkowie, sponsorzy i sympatycy orkiestry).
W części artystycznej usłyszeliśmy
znane kolędy oraz suitę na orkiestrę.
Wśród przemawiających głos zabrali i dziękowali za pracę Kapelmistrzowi oraz całej orkiestrze: Wójt Gminy
Bogusław Jazowski, Ksiądz Proboszcz
Jerzy Bargiel oraz Radny Powiatowy
Franciszek Sojka. Następnie Pan Kapelmistrz podziękował członkom, których
zastał, gdy przyszedł do Lipnicy i grają w orkiestrze do dziś dnia. Są to: Józef Karkoszka, Emil Karlak, Bronisław
Kowalczyk, Eugeniusz Lichosyt, Czesław Mucha, Piotr Mucha, Tomasz Pniaczek, Aleksander Węgrzyn. Sami członkowie orkiestry przygotowali dla Kapelmistrza prezent oraz zagrali symboliczne „Sto lat”. Była również niespodzianka w wykonaniu najmłodszych członków orkiestry - żywa szopeczka. Można było także oglądnąć wystawę fotograficzną, dokumentującą 10-cio letnią
działalność orkiestry pod kierownictwem Pana Mariana a każdy gość otrzymał specjalnie wydany na tę okazję folder okolicznościowy. Na koniec nie zabrakło kapeli regionalnej, przy której
śpiewały wszystkie stoliki gości, a do
zabawy grał zespół złożony z członków
orkiestry (Izabela i Łukasz Bandyk, Joachim i Jakub Kucek, Damian Michalak
i Adam Grucel). Wszyscy bawili się do
wczesnych godzin porannych ;) Jak zawsze atmosfera była domowa i wesoła.
Do zobaczenia za rok.
(K.K.)
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„K u chwale t ych , co wiedzieli ,
jak cię kochać O jczyzno …”
N arodowy D zień P amięci Ż ołnierzy
W yklęt ych w L ipnic y W ielkiej

Od wielu lat Liceum i Gimnazjum
w ZSO w Lipnicy Wielkiej organizuje
uroczystości patriotyczne poświęcone
wydarzeniom historycznym. W ostatnich latach były to nowatorskie przedsięwzięcia upamiętniające ważne rocznice: 150 rocznicę wybuchu Powstania
Styczniowego, 70 rocznicę Powstania
Warszawskiego, 75 rocznicę utworzenia
struktur Polskiego Państwa Podziemnego, akademie poświęcone zbrodni
katyńskiej i katastrofie smoleńskiej.
Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w naszych szkołach, dnia 1 marca były
kontynuacją tych działań. Uroczystości
te zostały przygotowane przez Bogusławę i Krzysztofa Wziątków, na podstawie autorskich scenariuszy.
Program akademii odsłaniał jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej pomijanych i zakłamywanych
wydarzeń w XX-wiecznej historii naszej Ojczyzny. Żołnierze Wyklęci, zwani także niezłomnymi nie złożyli broni
po 1945 roku, prowadzili nierówną walkę z nową sowiecką okupacją i komunistyczną władzą tzw. Polski Ludowej. Komuniści nie tylko skazywali na śmierć

tych niezłomnych bohaterów, ale chcieli wymazać ich z pamięci Polaków.
Występ uczniów wzbogaciły filmy,
prezentacje multimedialne, zdjęcia archiwalne i pieśni, a także wspomnienia
uczestników tamtych dramatycznych
wydarzeń.
Scenariusz dostępny jest na gminnej stronie internetowej gminy.
W akademii wzięli udział uczniowie
gimnazjum: Katarzyna Smoleń, Michał
Wziątek, Adam Mastela i liceum: Krystyna Kuliga, Karolina Wnęk, Dominika Kobylska, Maria Kupczyk, Seweryn Kuliga,
Tomasz Lach i Dominik Karkoszka.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczniom liceum i gimnazjum biorącym udział w przygotowaniu uroczystości za zaangażowanie. Wasza dojrzała i twórcza postawa jest wyrazem patriotyzmu i przywiązania do
wartości narodowych.
Krzysztof Wziątek
Akademia dla uczniów Gimnazjum i Liceum odbyła się w dniu 01 marca, natomiast dla mieszkańców naszej gminy, wraz z dyskusją, w dniu 06.03.2016
roku.

P rzyśli my tu
po kolyndzie
Okres Świąteczny na Orawie, to
jak zwyczaj każe czas wielkiego kolędowania. Tak więc z dniem 26 grudnia 2015r., zespół „Orawianie” również udał się po kolędzie. Rozpoczęliśmy od Parafii św. Stefana w Lipnicy
Małej wraz z grupą śpiewaczą, z grupą kolędników z turoniem oraz muzyką. Było to nasze pierwsze kolędowanie u naszych sąsiadów w Małej
Lipnicy.
Naszą kolędę zanieśliśmy również do „swoich”. I tak: w Nowy Rok
zakolędowaliśmy w kaplicy w Przywarówce, a już 3 stycznia w kościele
parafialnym św. Łukasza Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej i w parafii św. Królowej Jadwigi w Murowanicy.
Parafianie z wielką przyjemnością wysłuchali Orawskich pastorałek, a nasi kolędnicy bardzo zaciekawili wiernych w kościele. Zespół nie próżnował przez cały okres
świąteczny.
17 stycznia zakolędowaliśmy
także poza granicami Orawy. Na zaproszenie naszego byłego ks. proboszcza Zbigniewa Zięby udaliśmy się do parafii św. Jana Kantego
w Krakowie. W tej przepięknej parafii
zespół prezentował się aż na trzech
mszach św. „Orawianie” uczestniczyli w ich oprawach a po mszach prezentowali swój świąteczny program.
Zostaliśmy tam owacyjnie przyjęci i bardzo mile ugoszczeni. Czuliśmy się jak u siebie w domu, za co
serdecznie dziękujemy. Podsumowując, wszystkie nasze kolędowania były bardzo owocne i przyniosły
ludziom dużo radości, a pieniądze
które zarobiliśmy przy okazji przeznaczymy min. na reperację naszych
strojów.
Dominika Żywczak
– członek zespołu Orawianie.
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Zdj. Sonia Ponicka

II miejsce: Magdalena Bandyk (kl.
V) i Ewelina Bandyk (kl. IV) SP 4; Patrycja Michalak (kl. II) i Kamil Michalak (kl.
0) SP 3; Julia Bandyk (kl. II) i Tomasz Bandyk (kl. 0) SP 4

XIII G minny K onkurs S zopek
– O rawskie B etlejemy
i O zdób B ożonarodzeniowych
Protokół z XIII Gminnego Konkursu Szopek – Orawskie Betlejemy
i Ozdób Bożonarodzeniowych
Spisany w dniu 22.12.2015
W Konkursie oceniono 26 szopek
i 2 ozdoby bożonarodzeniowe w pięciu
kategoriach wiekowych:
I kategoria – szkoły podstawowe
kl. 0 - III - 10 szopek + 2 bombki
II kategoria – szkoły podstawowe
kl. IV – VI - 8 szopek
III kategoria – gimnazjum - brak
IV kategoria – dorośli – 2 szopki
V kategoria - prace zbiorowe - 6
szopek
Komisja w składzie:
Monika Tlałka – przewodniczący;
Artysta
Monika Klapisz – członek
Karolina Kowalczyk – członek, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Lipnicy Wielkiej
Stanisława Kucek – członek, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej
dokonała
oceny
przyznając
miejsca:
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SZOPKI
SZKOŁY PODSTAWOWE kl. 0 - III
I miejsce: Kevin Mansfeld kl. I SP Kiczory, Adrian Wojtusiak kl. III SP 4, Sara
Figa kl. III SP Kiczory, Julia Pawlak kl. 0
SP 1
II miejsce: Maja Kiełczewska kl. I SP
Kiczory, Małgorzata Gnida kl. I SP Kiczory, Samuel Karkoszka kl. I SP Kiczory, Julia Jasica kl. I SP Kiczory, Kewin Jendruś
kl. III SP 4, Maksymilian Klima kl. 0 SP
Kiczory
SZKOŁY PODSTAWOWE kl. IV – VI
I miejsce: Krystian Wojtusiak kl. V
SP 4, Alaksandra Pochopień kl. IV SP 4,
Jakub Brenkus kl. VI SP 4, Eryk Jasiura kl.
VI SP 4, Maciej Brenkus kl. V SP 4, Katarzyna Bandyk kl. VI SP 4
II miejsce: Weronika Karlak kl. IV SP
2, Justyna Kłósek kl. V SP 3
DOROŚLI
I miejsce: Łucja Bandyk, Mariola
Bandyk
PRACE WSPÓLNE
I miejsce: Amelia Michalak (kl. I)
i Kacper Michalak (kl. 0) SP 3; Joanna
Klapisz (kl. II) i Karolina Klapisz (kl.IV) SP
2; Publiczne Przedszkole w Kiczorach

OZDOBY BOŻONARODZENIOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE kl. 0 – III
I miejsce: Karolina Dunaj kl. II SP 2
oraz Karolina Dunaj (kl. II) i Andrzej Dunaj (kl 0) SP 2
Komisja bardzo się cieszy z faktu dużej ilości szopek w tym roku; liczba wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami. Szczególnie duża ilość prac
wpłynęła do nas ze Szkoły Podstawowej Nr 4 (gdzie tradycja wykonywania
szopek od lat jest mocna) ale również
ze Szkoły Podstawowej w Kiczorach
(licznie w tym roku reprezentowanej –
to bardzo cieszy i jest godne naśladowania i kontynuowania).
Zauważa się z roku na rok, że te szopeczki, ale i ozdoby bożonarodzeniowe
wykonywane są z coraz to większą precyzją, dbając o naturalność materiałów
i samodzielność elementów. Jesteśmy
pod wielkim wrażeniem talentów naszych dzieci, ale i osób dorosłych. Konkurs ten jest o tyle piękny, że jednoczy rodziny, ponieważ widać, że prace
wykonywane są rodzinie, gromadząc
przy miłej i wspólnej pracy. Niewątpliwie jest to integracyjny element prorodzinny, który nas bardzo cieszy. Mamy
wielkie talenty w naszej miejscowości i w tym konkursie to niezwykle się
uwydatnia.
Ocenę obniżały elementy sztuczne, a i tak komisja miała niezwykłą trudność w wyłonieniu najlepszych prac.
W wyniku wysokiej jakości prac nagrodziliśmy wysoko wszystkie szopki, bo
na to zasługują.
Dla uczestników przewidziano nagrody ufundowane przez Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną – organizatorów konkursu. Dla
dzieci szkolnych przewidziano nagrody
rzeczowe, które zostaną przekazane do
szkół, natomiast dla szopek dorosłzch
przewidziano nagrody finansowe do
odbioru w Kasie Urzędu Gminy.
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Z espół O rawianie i O rawska G rupa T eatralna
na K arnawale G óralskim w B ukowinie T atrzańskiej
W tym roku odbył się już 44 Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej - przegląd grup kolędniczych, tańca góralskiego oraz zbójnickiego. W ramach tej imprezy każdego dnia prezentował się inny region - pokazując co piękne dla danej grupy etnograficznej. W drugi dzień karnawału - 5 lutego - zorganizowano Dzień Orawski, w ramach którego Orawska Grupa
Teatralna im. dra Emila Kowalczyka zaprezentowała fragment
inscenizacji Wolorze opisujący zwyczaje związane z wypasem
wołów na Orawie, a Zespół Orawianie im. Heródka z Lipnicy
Wielkiej - Przywarówki, barwnie i żywiołowo zaprezentował
taniec, śpiew i muzykę regionu. Kilka słów „promocyjnych”
o naszym regionie przepowiedział do ludzi Jan Świdroń.
Foto: Wojciech Kubina (Bukowiańskie Centrum Kultury)

„B a jkowa K raina ”

17 stycznia 2016 roku dzieci wraz z paniami
z Prywatnego Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” przygotowały spotkanie Jasełkowe.
Panie wychowawczynie i dzieci przygotowały
niestandardowe przedstawienie dla swoich rodzin.
W tym przedstawieniu obok typowych postaci jasełkowych takich jak Józef, Maryja, pastuszkowie
czy aniołki wystąpiły postaci z tradycyjnych bajek,
m.in: Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Calineczka, Dziewczynka z zapałkami czy Pinokio. W scenariuszu nie
zabrakło również nawiązania do tradycji regionalnych, dzieci śpiewały pastorałki, „Pasły się owiecki” oraz „Ej maluśki”. Wydarzeniu temu towarzyszyły niezwykłe emocje, ponieważ było to pierwsze tak poważne wystąpienie dzieci. Mimo ogromnej tremy dzieci poradziły sobie na scenie bardzo
dobrze prezentując swoje umiejętności muzyczne
i teatralne, czego dowodem były owacje na stojąco. Było to niezwykle ważne i potrzebne wydarzenie integrujące całą społeczność Przedszkola.
Patrycja Kudzia

I miejsce na P osiadach
T eatralnych dla O rawskiej
G rupy T eatralnej
Miło nam poinformować, że Orawska Grupa Teatralna ze spektaklem
„Myśli Piotra Borowego” w reżyserii i wg scenariusza Roberta Kowalczyka, zajęła I miejsce na Posiadach Teatralnych na Orawie.
Komisja tak
napisała o spektaklu:
MYŚLI
PIOTRA BOROWEGO (reż. Robert Kowalczyk)
Orawskiej Grupy
Teatralnej z Lipnicy Wielkiej i Jabłonki, pow. nowotarski – to czysty formalnie, poetycki spektakl będący apoteozą wyjątkowej postaci regionu. Skromność, oszczędność środków i dyscyplina aktorskiego wyrazu są największym jego atutem.
Posiady odbyły się w Jabłonce w dniach 5-6 marca 2016 roku. Jednocześnie grupa wywalczyła sobie kwalifikacje do dalszego etapu - Międzywojewódzkiego Sejmiku Teatrów w Bukowinie Tatrzańskiej. Co warte
podkreślenia, w przeglądzie wzięło udział 16 grup (288 osób), z 7 powiatów woj. małopolskiego.
Premiera spektaklu miała miejsce 28 lutego w Lipnicy Wielkiej.
W przedstawieniu występują: Bronisław Bandyk, Franciszek i Michał Janowiak, Karolina Kowalczyk, Eugeniusz Lichosyt, Ewa Magiera, Franciszek Pindziak, Patryk Rudnicki, Jan Świdroń, Eugeniusz Węgrzyn oraz Kapela i Zespół Regionalny Zespołu Ziemia Orawska 		
K.K.
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W dniu 24 stycznia, tj. niedziela, Orawska Grupa Teatralna
na zaproszenie Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach koło Krakowa, zakolędowała z Turoniem, dostarczając wielu radości zgromadzonej publiczności. Oprócz naszej
grupy wystąpiły również: Grupa Kolędnicza z Owczar, Pasterze z Koźlicy, Koło Integracji Bibic oraz Herody z Maszkowa
w ramach XVI Powiatowego Przeglądu Grup Kolędniczych.
Nasza grupa pokazała tradycyjne kolędowanie z Turoniem
oraz zagrała kilka pastorałek orawskich. Zostaliśmy bardzo
mile ugoszczeni i ciepło przyjęci.
(K.K.)

W dniu 28 stycznia 2016 roku w ramach ferii w sali
Domu Ludowego zorganizowano spektakl dla dzieci pt.
Zima u Kubusia Puszatka w wykonaniu aktorów ze Studia
Art-Re z Krakowa. W przedstawieniu nasze dzieci mogły
aktywnie uczestniczyć w przebiegu
spektaklu na podstawie
przygód
Kubusia Puchatka
według A. A. Milne. Kubuś budzi
się pewnego ranka i wyczuwa zmiany w przyrodzie.
Postanawia wyruszyć na poszukiwanie zimy. Tymczasem, przyjaciele ze Stumilowego Lasu poczynili już przygotowania do powitania Pani Zimy. Spektakl porusza tematykę zmian zachodzących w przyrodzie, bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Organizatorami przedstawienia byli: Wójt Gminy Lipnica
Wielka, Gminne Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej.
K.K.

N a kolędzie u O jca T adeusza w B aborowie
W dniu 31 stycznia, Orawska Grupa Teatralna wraz z „Muzyką Orawską” zakolędowała na zaproszenie naszego rodaka Ojca
Tadeusza Janowiaka – Karmelity.
Ojciec Tadeusz jest proboszczem w Parafii Narodzenia NMP w Baborowie, a także jak wiedzą Ci, co go znają wielkim miłośnikiem kultury orawskiej. To już tradycja, że w okresie bożonarodzeniowym i letnim grupa z Orawy jedzie w odwiedziny do tego
małego miasteczka w województwie opolskim. Tym razem, podczas Mszy Świętej, zabrzmiały orawskie pastorałki, a po Mszy,
w Domu Katechetycznym, Grupa Teatralna kolędowała z Turoniem. Potem bawiono się wraz z lokalną społecznością. Atmosfera była wyjątkowo rodzinna i pełna dobrej energii. Dziękujemy Ojcze Tadeuszu!!!
K.K.
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K olęda w Z ielonkach - P rzedstawienie dla dzieci
O rawska G rupa T eatralna Z ima u K ubusia P uszatka
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S pektakl „M yśli P iotra B orowego ”,
czyli pomyśl sam
Bożego Narodzenia, lato. Zasadnicza
konstrukcja poszczególnych wątków
powtarza się; jej rdzeniem jest wspomniany zwyczaj – pochód ze śmiertecką przez wieś, kolędowanie z turoniem,
zbieranie ziół, w których element mistyczny jest bardzo ważnym aspektem.

podróż w sferę ascetycznej duchowości
Apostoła Orawy.
W sztuce obserwujemy intensywne przenikanie się światów – mistycznego i realistycznego, lecz nie na zasadzie podróży i powrotów z jednego do
drugiego, ale raczej swoistej hybrydy
tychże sfer.
Historia zaczyna się od końca – od
sceny, w której ks. Ferdynand Machay
namawia Piotra Borowego do spisania
swych refleksji i z wyjątkiem tej sceny do
rzeczywistych obrazów w zasadzie nie
wracamy. Akcja sztuki jest zawieszona
pomiędzy rzeczywistościami, granice
rozmyte, drogę dla narracji wyznaczają charakterystyczne ludowe zwyczaje. Wszystko odbywa się w aurze abstrakcji - Borowy przemieszcza się jakby
w onirycznej wizji, znajdując się coraz
to w innych miejscach: na polanie, hali,
własnym domu, czy też w odmiennych
porach czasu – wczesna wiosna, okres

W drugiej części sceny element ten odrywa się i pozostaje z Borowym „sam na
sam”, wzbudzając w bohaterze refleksję i formułowanie wniosków w postaci prostych myśli. Zaznaczone było również to, iż Borowy był niejako tylko redaktorem usłyszanej mądrości, np. od
pasterzy pasących woły. Czerpie z folkloru, obyczaju ludu orawskiego, ze zwykłej obserwacji świata, a jego inspiracje
są zarówno pozytywne jak i negatywne
– przeraża go zabobon i brak szukania
przez ludzi Boga, ubolewa nad pychą,
butną wiarą we własne siły i osiągnięcia, zaślepieniem przez rozpustę.
To świetnie pokazuje, że z jednej
strony nie był skonfrontowaną do otoczenia jednostką, myślicielem stwarzającym własną filozofię, lecz człowiekiem, który żyje w symbiozie kulturowej i duchowej z otaczającymi go ludźmi, ale też dziedzictwem wiary i folkloru z drugiej. To obok podkreślenia
roli autorefleksji i samokrytyki w życiu

foto: Bronek Kowalczyk

Dramat w wykonaniu Orawskiej
Grupy Teatralnej im. Dr. Emila Kowalczyka w reżyserii pana Roberta Kowalczyka zapewnił Lipnickiej publiczności
złożoną, poruszającą się w sferze wielu zabiegów sztuki dramatopisarskiej
i pouczającą, skłaniającą do refleksji

duchowym Borowego chyba najjaskrawszy aspekt sztuki.
Można wysnuć wniosek, że proste słowa Piotra Borowego paradoksalnie nie dają prostych odpowiedzi. Są
jakby wiekiem od głębokiej studni zasilanej źródłem wiary i folkloru i aby zrozumieć ich sens kryjący się za lakonicznymi sformułowaniami, musimy z niej
zaczerpnąć. Choć z drugiej strony możemy je po prostu przyjąć i odrzucić
postulat dzisiejszego świata głoszący
mus uzasadniania każdego swego poglądu, tłumaczenia się z pojedynczego słowa, bronienia tego, co dla nas naturalne. Tym samym spektakl przypomniał nam starą dobrą prawdę – często najprostsze odpowiedzi są tymi
najwłaściwszymi.
Na koniec stwierdźmy z satysfakcją, że przez całą sztukę przebijał obraz Borowego jako człowieka żyjącego wśród ludzi i dla ludzi, dlatego i my
dziś powinniśmy o nim pamiętać, zgłębiać jego ascetyczną postawę – dramat
przyczynił się właśnie do tego, aby ciekawa postać Piotra Borowego na powrót zagościła wśród Orawian – w ich
sercach i umysłach.
Łukasz Mikłusiak

MYŚLI
PIOTRA
BOROWEGO
PREMIERA
28.02.2016
SCENARIUSZ I REŻYSERIA:
ROBERT KOWALCZYK
Występują:
Bronisław Bandyk,
Franciszek i Michał Janowiak,
Karolina Kowalczyk,
Eugeniusz Lichosyt,
Ewa Magiera,
Franciszek Pindziak,
Patryk Rudnicki,
Jan Świdroń,
Eugeniusz Węgrzyn
oraz
Kapela i Zespół Regionalny
Zespołu Ziemia Orawska
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P owiatowe I grzyska M łodzieży S zkolnej w S zachach
oraz jak się zaczęła przygoda J oasi B andyk
z szachami ...
Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej
W dniu 4.12.2015 w Nowym Targu, rozegrane zostały Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach. Na
starcie turnieju stanęły drużyny z Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej, Rabki, Spytkowic, Krościenka, Szczawnicy, Nowego Targu, Rdzawki, Klikuszowej. Naszą
gminę reprezentowała szkoła podstawowa nr 4 im. dr. Emila Kowalczyka.
W grupie chłopców startowało 39
zawodników, w grupie dziewczyn 9 zawodniczek. Ogromną niespodziankę
sprawił Jakub Brenkus wygrywając rywalizacje chłopców, 2 i 3 miejsce zajęli bracia Marek i Krzysiek Pniaczkowie,
na 4 miejscu był Maciej Brenkus. 8 miejsce Mateusza Bandyk w tak doborowej
stawce to też sukces. Turniej dziewczynek wygrała najmłodsza uczestniczka,
Joanna Bandyk co było dużym zaskoczeniem dla organizatora i sędziego,
gdyż rywalizowała z koleżankami o 4
i 5 lat starszymi. Klasyfikacje drużynową wygrała Rabka, drugie miejsce przypadło Sp 4 w Lipnicy Wielkiej. Rywalizację drużynową wygrała Rabka tylko dlatego, że miała w swoim składzie
13 zawodników. przeciwko czwórce
naszych orłów. Mówią tak: Jak się sam
nie pochwalisz to cię nikt nie pochwali, dlatego muszę zaznaczyć że miejsca
w czołowej 10 zajęło pięciu moich wychowanków: 1. Jakub Brenkus, 2. Marek Pniaczek, 3. Krzysztof Pniaczek, 4.
Maciej Brenkus, 8. Mateusz Bandyk, co
chyba dobrze świadczy o mojej wcześniejszej pracy w szkole. Gratulujemy
sukcesu i życzymy wytrwałości w tej
mało widowiskowej i trudnej dyscyplinie sportu.
W.B.
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Joasia odnosi sukcesy we wspaniałym tempie. Jej siostra, Mariola, na prośbę
podjęła się próby napisania, jak to się u Joasi zaczęło, ta cała przygoda z szachami.
Dziękujemy bardzo Marioli, każdemu przedszkolakowi życzymy tak owocnej pracy
realizującej własne talenty, a samej Joasi i Jej tacie (trenerowi) dziękujemy za piękną wizytówkę naszej gminy oraz życzymy jeszcze wielu, wielu sukcesów. Niech postawa Joasi będzie przykładem do naśladowania dla każdego.

T ak się to zaczęło !!!
Joanna Bandyk swoją karierę szachową zaczęła w listopadzie 2013 roku,
mając zaledwie 5 lat. Asia lubiła przyglądać się jak tata - wielki pasjonat szachów,
gra z jej bratem Sebastianem. Tata widząc fascynację Asi królewską grą, zaczął
ją wprowadzać powoli w świat szachów.
Pierwszy turniej Asia grała w Myślenicach 2013 roku, zdobywając 5 z 7 możliwych punktów co dało jej 1 miejsce
wśród dziewczyn. W miarę możliwości
tata tak organizował swój czas, aby jak
najwięcej poświęcić go zafascynowanej
Asi i wspierać ją w rozwoju szachowym.
Wiele turniejów, codzienna praktyka szachowa, w formie rozwiązywania zadań
lub gry ze starszymi kuzynami: Maćkiem,
Mateuszem i Kubą. Codziennie Joasia gra
też 2 partie przez internet. Pod nieobecność taty Joasia trenuje codziennie z bratem
Sebastianem przez 30 min. a raz w miesiącu korzysta z konsultacji z trenerem klasy FIDE (Trener międzynarodowy) Aleksander Kachur. Jak widzimy na pasmo sukcesów składa się ciężka i systematyczna praca przez około 2 godziny dziennie. Początki były trudne gdyż Asia bardzo przeżywała każdą partię, były to albo radosne podskoki albo łzy w oczach po porażce. Aby ją zmotywować do każdej wygranej partii
była przypisana niespodzianka w formie słodyczy, basenów, ew. inne atrakcje. Asia
obecnie ma II kategorię szachową i prawdopodobnie jest jedyną 7 letnią dziewczynką w Polsce mającą tak wysoki ranking krajowy. Asia jednak nie spoczywa na
laurach i nieustannie pogłębia swoją wiedzę szachową. Do największych sukcesów
Joasi należy, zaliczyć 4 miejsce w Mistrzostwach Polski Przedszkolaków (dzieci 6 letnie), jak również 2 miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Siedmiolatków.
Plany na najbliższą przyszłość to start w Pucharze Polski 8-latków, gdzie zajęcie czołowej lokaty daje przepustkę do Mistrzostw Europy.
Widząc ogromne zaangażowanie Asi dyrekcja SP 4 postanowiła wziąć udział
w projekcie Edukacja przez Szachy w Szkole. W ramach projektu są prowadzone zajęcia szachowe raz w tygodniu dla uczniów pierwszej klasy.
M.B.
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W 2015 roku odeszli
od nas …
Życie to czas, w którym szukamy Boga.
Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
Wieczność to czas, w którym Go posiadamy
		 (św. Franciszek Salezy)

1. Krystyna Kwak
2. Ignacy Lach
3. Franciszek Owsiak
4. Jan Moniak
5. Stefan Karkoszka
6. Jan Jazowski
7. Karol Klozyk
8. Henryk Lach
9. Antoni Janowiak
10. Maria Dziubek
11. Tadeusz Lasak
12. Jan Plaszczak
13. Józefina Warzecha
14. Jan Oskwarek
15. Jan Rolnik
16. Eugeniusz Jasiura
17. Małgorzata Jazowska
18. Krystyna Osika
19. Franciszek Kubacka
20. Justyna Jazowska
21. Antoni Michalak
22. Wilma Kramarz
23. Andrzej Brzana
24. Karol Karlak
25. Eugeniusz Janowiak
26. Bronisława Kudzia
27. Józef Dziubek
28. Wendelin Kudzia
29. Maria Gombarczyk
30. Augustyna Węgrzyn
31. Karolina Bandyk
32. Karol Michalak
33. Katarzyna Stefko
34. Karol Pniaczek
35. Krystyna Bandyk
36. Joanna Karkoszka
37. Antoni Kupczyk
38. Zofia Kidoń
39. Karolina Bandyk
40. Hermina Pakos
41. Albin Żurek
42. Tadeusz Garaj
43. Wincenty Michalak

żyła 49 lat
żył 74 lata
żył 56 lat
żył 61 lat
żył 73 lata
żył 66 lat
żył 82 lata
żył 59 lat
żył 90 lat
żyła 83 lata
żył 51 lat
żył 57 lat
żyła 88 lat
żył 80 lat
żył 92 lata
żył 62 lata
żyła 91 lat
żyła 85 lat
żył 77 lat
żyła 88 lat
żył 68 lat
żyła 74 lata
żył 77 lat
żył 73 lata
żył 50 lat
żyła 73 lata
żył 40 lat
żył 65 lat
żyła 84 lata
żyła 74 lata
żyła 87 lat
żył 81 lat
żyła 43 lata
żył 92 lata
żyła 48 lat
żyła 90 lat
żył 67 lat
żyła 61 lat
żyła 91 lat
żyła 79 lat
żył 80 lat
żył 59 lat
żył 59 lat

Dobry Jezu a nasz Panie
daj Im wieczne spoczywanie.

U dany egzamin
orawskich
karateków !
Po regularnych treningach nadszedł czas na zaprezentowanie swojej wiedzy oraz umiejętności karate podczas egzaminu na stopnie kyu
w Seido Karate. Seido Karate to ogólny rozwój fizyczny, cierpliwość, wiara
w siebie i szacunek do innych osób.
Seido jest tradycyjnym stylem karate, w którym jego założyciel - Kaicho
T. Nakamura przekazuje wszystko to
co nauczył się o sztukach walki przez

ponad 45 lat praktyki. Jednym z celów Seido jest rozwijanie mocnego
ciała co wpływa pozytywnie na zdrowie, pewność siebie i samopoczucie.
Poza rozwojem umiejętności fizycznych, Seido dąży do rozwoju moralności i charakteru.
Egzamin dla członków Uczniowskiego Klubu Sportowego Seido Karate Orawa prowadzonego przez senpai Damiana Kulawiaka odbył się na
hali sportowej w Lipnicy Wielkiej dnia
19.02.2016. Do egzaminu przystąpiło 48 kandydatów ubiegających się
o pierwszy lub kolejny stopnień kyu.
Warto zauważyć, że klub poszerza
swoją działalność promując karate na
Orawie ponieważ do ośrodków w Lipnicy Wielkiej oraz Lipnicy Małej dołączyła również Zubrzyca Dolna oraz
Podwilk. Po raz pierwszy do egzaminu przystąpiło 34 karateków chcących
uzyskać biały pas (10 kyu). Sensei Roman Kruszecki - egzaminator - wspominał swój pierwszy egzamin i podkreślił, że biały pas jest najważniejszy.
To od niego rozpoczyna się przygoda
z karate.
Członkowie UKS Seido Karte

Orawa pod kierownictwem senpai
Damiana Kulawiaka zdając pomyślnie
egzamin zdobyli następujące stopnie
(i kolory pasów):
5 KYU (żółty pas z naszywką):
Karkoszka Andrzej, Kuliga Seweryn,
Kramarz Sebastian, Rzepiszczak Jan,
Kramarz Kacper
6 KYU (żółty pas): Piotrowski Andrzej, Ponicka Katarzyna
8 KYU (niebieski pas): Scechura
Tomasz, Stopiak Natalia, Węglarz Justyna, Węglarz Karolina, Węglarz Kacper, Wontorczyk Justyna, Wontorczyk
Sylwia
10 KYU (biały pas): Kulawiak Justyna, Kulawiak Przemysław, Głoski
Kamil, Pieronek Patrycja, Firszt Michał, Szarlej Adam, Chmura Zuzanna, Rzepiszczak Łukasz, Brząkała Julia, Jabłoński Jakub, Węgrzyn Weronika, Karkoszka Bartosz, Kidoń Mikołaj, Klima Maksymilian, Kramarz Oliwia, Lichosyt Szymon, Mansfeld Kevin, Owsiak Gabrysia, Bombol Bartłomiej, Polaczek Gerard, Polaczek Lidia,
Płaczek Dariusz, Kowalczyk Mikołaj,
Kardaś Dawid, Burda Jakub, Burda Julia, Chełminiak Wojciech, Diurczak Daniel, Dyrda Joachim, Joniak Jakub, Joniak Paweł, Lichosyt Piotr, Kott Artur,
Utrata Kacper
Powyższa długa lista karateków
wskazuje, że Seido Karate jest dla
wszystkich – zarówno dzieci i młodzieży jak i dla dorosłych, rodziców.
Nigdy nie jest za późno by rozpocząć
swoją przygodę z karate.
Egzamin był wymagający i skrupulatny, po nim zdający byli wyraźnie
zmęczeni, ale również pełni satysfakcji ze zdanego egzaminu. Młodzi karatecy ubiegający się o biały pas po
skończonym egzaminie oprócz trenerowi i egzaminatorowi podziękowali przede wszystkim swoim rodzicom – pierwszym i najważniejszym
nauczycielom w życiu - którzy pomimo wielu obowiązków znajdują czas
by przywozić swoje pociechy na treningi karate.
Gratulujemy wszystkim karatekom zdanego egzaminu i życzymy samych sukcesów w dalszym
samodoskonaleniu!
OSU!
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C hary tat y wny T urniej P iłki
N ożnej „Ł ączy nas piłka ”
- G ramy dla M art y

W sobotę 20.02.2016 na hali sportowej w Lipnicy Wielkiej, miał miejsce
CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „ŁĄCZY NAS PIŁKA” GRAMY DLA
MARTY. Była to druga impreza sportowa o tej nazwie, ale pierwsza o tak
szczytnym celu. Ideą całego przedsięwzięcia było wsparcie leczenia dziewczynki z Gminy Lipnica Wielka, zmagającej się z poważną chorobą.
Wydarzenie rozpoczęło się Mszą
św. w intencji Marty, następnie kibice

i piłkarze udali się na halę sportową,
gdzie przeprowadzono rozgrywki.
W turnieju udział wzięło 8 zespołów; Nauczyciele, Policja, Rodzice z Zubrzycy Dolnej, TS Patroni, Wieczni Studenci, Gimnazjum, Dawid Dunaj Team
i Juniorki Babia Góra.
Rozgrywki przebiegały w atmosferze przyjaźni i atrakcyjnej dla oka
gry, w której nie zabrakło pięknych
bramek i jeszcze piękniejszych interwencji bramkarzy. Wszystkie zespoły

35
otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a dla najlepszych były upominki
indywidualne w postaci statuetek króla
strzelców, najlepszego bramkarza oraz
najlepszego zawodnika. Łącznie rozegrano 18 meczy w systemie mieszanym.
W organizacji imprezy pomagali rodzice ze Szkoły Podstawowej numer 3
w Skoczykach, wolontariusze z Gimnazjum im. Piotra Borowego oraz wielu ludzi dobrego serca, którzy znaleźli chwilę wolnego czasu i pomogli w tak ważnej sprawie.
Podziękowania dla wszystkich piłkarzy, kibiców, wolontariuszy (uczniów
i rodziców), za wsparcie, a także dla Dyrektora ZSO Jana Kuligi oraz pana Wójta
Bogusława Jazowskiego, którzy współfinansowali zakup nagród oraz posiłków
dla uczestników CHARYTATYWNEGO
TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ „ŁĄCZY NAS
PIŁKA” GRAMY DLA MARTY. Turniej ten
pokazał, iż wielu ludzi potrafi się utożsamiać z cierpieniem i problemami innych
za co CHWAŁA PANU!
Organizatorami
wspomnianego
turnieju byli….. WSZYSCY LUDZIE DOBREGO SERCA!!!

Tomasz Kramarz

L icealiada P owiatowa w siatkówce - L ipnica najlepsza
Nasi siatkarze kolejny raz zdominowali rozgrywki
o mistrzostwo powiatu wygrywając 7 kolejnych meczów
w dwóch turniejach. Po trzech zwycięstwach w eliminacjach ośrodka Rabki-Zdrój, rozgrywanych w naszej hali,
gdzie pokonali ZS z Jabłonki, ZSO Rabka, i ZDZ w Czarnym Dunajcu wygrali kolejne cztery mecze rozgrywane
w Krościenku w finale powiatowym. Bilans setów to 14:4.
Najlepszym zawodnikiem obydwu rozgrywanych turniejów został Patryk Zahora uczeń naszego technikum.
W finale powiatowym pokonali kolejno: w grupie
I LO z Nowego Targu 2:1, ZSiP z Krościenka 2:0, w półfinale ZST z Nowego Targu 2:1 i w finale ZSO Nr 2 z Nowego Targu 2:0.
Skład naszej drużyny: kapitan Patryk Zahora, Łukasz
Cieluch, Kamil Gwiżdż, Krzysztof Hreśka, Patryk Kwiek,
Piotr Łuka oraz rozgrywający Adrian Majda i Libero Michał Gwiżdż. Drużyna prowadzona przez Wojciech Janiszewskiego obroniła tytuł zdobywając w bieżącym roku
ponownie mistrzostwo powiatu nowotarskiego potwierdzając tym samym swą dominację na szczeblu powiatu
w ostatnich dwóch latach.
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K olejny etap L icealiady
w piłce siatkowej chłopców
- etap rejonowy

XVIII G minny T urniej
T enisa S tołowego
S eniorów

W dniu 16 marca w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej rozegraliśmy Rejonową Licealiadę w piłce siatkowej chłopców. W zawodach wzięły udział drużyny, które wygrały rywalizacje na szczeblu swoich powiatów. Powiat myślenicki reprezentował Zespół Szkół
Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach, który jest jedną
z największych szkół w województwie, powiat tatrzański reprezentował ZSB „Budowlanka” z Zakopanego, a powiat suski,
gospodarz Zespół Szkół Ogólnokształcących. Awans do zawodów na szczeblu wojewódzkim uzyskiwał tylko zwycięzca
zawodów. Niestety w pierwszym meczu nasza drużyna praktycznie pogrzebała szanse awansu przegrywając po zaciętym
meczu 2 do 1 z ZSET z Myślenic, kolejne mecze wygrane zdecydowanie po 2 do 0 z „Budowlanką” i gospodarzami turnieju ZSO w Suchej Beskidzkiej pozwoliły na zajęcie „tylko” drugiego miejsca w półfinale wojewódzkim. Losy awansu mogli jeszcze na naszą korzyść odwrócić gospodarze lecz również po bardzo zaciętym meczu przegrali z ZSTE z Myślenic 2
do 1. Najlepszym zawodnikiem turnieju jednogłośnie wybrano Patryka Zahorę ucznia naszego technikum. Gratulujemy
zwycięzcom i naszym, którzy zaprezentowali się bardzo dobrze. Kto wie, może gdyby nie chwilowa „zadyszka” ponownie
wzięlibyśmy udział w finale wojewódzkim, który w tym roku
rozegrany zostanie w Myślenicach.
Kolejność turnieju:
Zespół Szkół Techniczno Ekonomicznych w Myślenicach 6 pkt.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej 5pkt.
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej 4 pkt.
Zespół Szkół Budowlanych z Zakopanego 3pkt.
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W dniu 6 lutego 2016 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnicy Wielkiej - Skoczykach odbył się XVIII Gminny Turniej Tenisa Stołowego Seniorów. Mecze wzbudziły wiele emocji i....
niespodzianek... Miejsca liderów zostały zmienione w porównaniu do lat poprzednich. Inicjatorem turnieju od samego początku jest Radny Krzysztof Wziątek, a organizatorami
Wójt Gminy Lipnica Wielka oraz Gminne Centrum Kultury. Puchary oraz dyplomy dla uczestników wręczył Wójt Gminy Bogusław Jerzy Jazowski. Dziękujemy wszystkim za sportowe
emocje i zapraszamy za rok, ale już teraz należy trenować formę i technikę;)

Poniżej przedstawiamy wyniki oraz galerię z turnieju.
Wyniki z XVIII Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego Seniorów o Nagrodę Wójta Gminy Lipnica Wielka 06.02.2016 r.

Kategoria 17 – 30 lat
I miejsce – Adam Pniaczek
II miejsce – Mateusz Kowalczyk
III miejsce – Kamil Pniaczek
IV miejsce – Krzysztof Moniak
V miejsce – Sławomir Kwak
VI miejsce – Bartłomiej Węgrzyn
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Kategoria powyżej 30 lat
I miejsce – Stanisław Hola
II miejsce – Piotr Kowalczyk
III miejsce – Andrzej Piotrowski
IV miejsce – Paweł Michalak
V miejsce – Tomasz Pniaczek
VI miejsce – Wojciech Zahora

