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Wielkanoc
u Jasia
Krokuski zakwitły
Przylecioł bocianek
Do kosołki idzie
bielućki baranek
Za barankiem widzym
jojko z ćekolady
jaaaaz mi ślinka leci
nie wiym cy dom rady...
A za niymi jojka
na twardo warzone
w cebulkowyk skórkak
piyknie ufarbione

Ż

Ale mi tu pochnie
nie wydzierzym zaroz
chlebuś i kiełbaska
zjodbyk syćko naroz
Ale mi nie wolno
Ojej! Wielkie Nieba!
Nojpierwi w kościele
poświyńcić to trzeba
Ciesyć się Jezuskiym
Co niesie nadzieje
Odradzo w nas dobro
do dzieci sie śmieje!

Życzymy wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
by Wielkanoc umocniła wiarę, podniosła na duchu
i napełniła Państwa serca radością. Aby w czas Święta Paschy
w Państwa sercach, rodzinach i domach zagościła radość,
spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia.
Mariusz Wnenk

Bogusław Jerzy Jazowski
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„Krzyż jest światłem;
szczęśliwy, kto mu odda serce
i dostanie łaskę miłowania”
św. Brat Albert

Uwielbiając wraz ze św. Bratem Albertem i całym Kościołem Chrystusa Zmartwychwstałego,
śpiewając radosne Alleluja, zasiądźmy do stołu i dzielmy się święconym jajkiem – znakiem nowego
życia. Życzmy sobie wzajemnego szczęścia, które rodzi się ze światła Krzyża i ufnego oddania
serca Panu Jezusowi żyjącemu pośród nas w Eucharystii.
Niech Chrystus Zmartwychwstały umacnia każdą rodzinę i małżonków naszej parafii, każdego
chorego, cierpiącego, samotnego, każde dziecko i całą młodzież miłością, która przezwycięża
grzech, cierpienie, śmierć i prowadzi do pełni życia.
Umocnieni Chrystusowym zwycięstwem nad grzechem i śmiercią trwajmy w radości
wielkanocnej Paschy naszego Zbawiciela w roku Pańskim 2017.
Niech rodziny staną się bliskie Chrystusowi i czerpią prawdziwą miłość dla swojego życia
małżeńskiego, rodzinnego, społecznego i parafialnego.
Tej radości i miłości wielkanocnej życzą
duszpasterze Parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej:
Ks. Proboszcz Jerzy Bargiel
Ks. wikariusz Krzysztof Jarosz
Ks. wikariusz Krzysztof Korba

N

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych
z radosnym „Alleluja”
życzy ks. Andrzej Pawlak,
Proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej
w Lipnicy Wielkiej Murowanicy
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U roczystość 25- lecia samorządu gminy L ipnica W ielka

Sojka, Zastępca Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego – pan Janusz Fujak, Starostowie zaprzyjaźnionych wsi ze
Słowacji: Starosta Zubrohlavy – pan Pavol Bugel, Starosta Bobrova – Anton Grobarčik, Starosta Klína – Štefan Pěnák, Proboszcz Parafii pw Św. Królowej Jadwigi – ks. Andrzej Pawlak,
siostry zakonne Albertynki wraz z Siostrą Przełożoną Benigną
Karnafel, Kierownik SPZOZ-u – dr Jan Grygierczyk, dyrektorzy
lipnickich szkół, byli i obecni Radni, Sołtysi, byli i obecni pracownicy Urzędu Gminy oraz sponsorzy imprez gminnych. Imprezę uświetniła Muzyka Lipnicka.
Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem pana Wójta – Bogusława Jerzego Jazowskiego, który powitał wszystkich gości i podziękował za przybycie. A następnie zaprosił do wspólnego obejrzenia filmu połączonego z pokazem

slajdów, obrazujących zmiany, jakie występowały w okresie
25 lat w gminie Lipnica Wielka.
Po projekcji pan Wójt wraz z Sekretarz Gminy panią Danutą Paplaczyk, Skarbnikiem – panem Januszem Pakosem i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – panią Bożeną Solawą wręczył podziękowania wraz z pamiątkowymi statuetkami, a także jubileuszowy kalendarz wszystkim przybyłym gościom.
Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w działalności
Gminy Lipnica Wielka przekazali m.in. pan Poseł Edward Siarka, pan Starosta Nowotarski Krzysztof Faber, Starostowie zaprzyjaźnionych gmin ze Słowacji oraz przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego – pan Janusz Fujak, pan Prezes
Banku Spółdzielczego w Jabłonce oraz ks. Proboszcz Andrzej
Pawlak. Listy gratulacyjne nadesłali: pan Nadleśniczy Roman

foto: Bronek Kowalczyk

W dniu 25 lutego 2017 roku w Lipnicy Wielkiej odbyła się uroczystość 25-lecia samorządu Gminy Lipnica Wielka.
O godz. 18:00 w Domu Ludowym zgromadzili się zaproszeni goście, między innymi: były Wójt – pan Mariusz Murzyniak,
były Zastępca Wójta – Ignacy Mikłusiak, Poseł na Sejm RP –
pan Edward Siarka, Starosta Nowotarski – pan Krzysztof Faber, Radni Powiatowi – pan Julian Stopka oraz pan Franciszek

Latoń oraz pan Prezes GS „Sch” w Jabłonce Tadeusz Pakos.
Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Orawskiej
Grupy Teatralnej, obchodzącej jubileusz 10-lecia swojej działalności, z przedstawieniem pt.: „W Karcmie u Strausski”.
Na zakończenie uroczystości Wójt zaprosił wszystkich zebranych gości na mały poczęstunek.
J.E.

O bwieszczenie wojewody małopolskiego
dot . sprawy scalenia z dnia 2 marca 2017
Na podstawie art. 54 § 4 w związku z art. 33 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), zawiadamiam, że dnia 25 stycznia 2017r. do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Krakowie została przekazana skarga na postanowienie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 listopada
2016r., znak WS-VI.7511.9.2016.AP, na mocy którego uchylił postanowienie Starosty Nowotarskiego z dnia 1 lipca 2016r. znak
SLW.661.27.2016 i przekazał sprawę scalenia gruntów wsi Lipnica Wielka gm. Lipnica Wielka do ponownego rozpatrzenia
przez organ I instancji, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
W myśl art. 33 §1a ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.
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W ażna informac ja w sprawie scalenia !!!
informac ja dot ycząca załatwiania spraw scaleniowych
( dot . obrotu nieruchomościami i prawa budowlanego )
Powołując się na art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece tworzący domniemanie prawa
własności z rzeczywistym stanem prawnym oraz art. 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane uprawniające do zabudowy nieruchomość gruntową, jeżeli wnioskodawca wykaże
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami, zostały ustalone następujące zasady rozpatrywania
wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę na terenie objętym scaleniem gruntów wsi Lipnica Wielka:
- wnioskodawcą o udzielenie pozwolenia na budowę
może być każdy, kto jako prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wskaże jeden z tytułów, zgodnie
z wzorem opublikowanym jako załącznik do rozporządzenia
z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowę
lub rozbiórkę, według stanu własności wynikającego z aktualnej księgi wieczystej;
- Projekt zagospodarowania terenu będzie sporządzony
na mapie do celów projektowych, w której treści będzie widoczny stan poscaleniowy oraz przedscaleniowy;
- Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub
zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu ustaleni zgodnie z ewidencją poscaleniową
i aktualną na dzień rozstrzygania księgą wieczystą;
- w celu ograniczenia ilości postępowań nadzwyczajnych,
właściciele nieruchomości według ewidencji przedscaleniowej, będą informowani o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, bez uznania ich za stronę postępowania;
- Zgodnie z zasadą dwuinstancyjności wszelkie odwołania związane z prowadzonymi sprawami będą rozstrzygane

przez Wojewodę Małopolskiego;
- Wnioskodawca – w toku postępowania administracyjnego – będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, czy
względem nieruchomości objętych wnioskiem o udzielenie
pozwolenia na budowę toczą się, w dacie jego złożenia, jakiegokolwiek postępowania dotyczące uzgodnienia treści księgi
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
- W decyzjach o pozwoleniu na budowę będzie umieszczona klauzula informująca, że decyzja o pozwoleniu na budowę została udzielona wnioskodawcy, który wykazał się prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
zgodnie ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej aktualnym na dzień wydawania decyzji.
W kontekście powyższego, Starosta polecił wydawanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów z klauzulą „Niniejszy dokument służy za podstawę wpisu do księgi wieczystej”
oraz zamieszczoną informacją o uchyleniu przez Sąd decyzji
w sprawie scalenia gruntów.
Powyższe ustalenia stanowią wytyczne do wniosków
składanych od dnia 24 marca 2017 r. Przez analogię do powyższych ustaleń mają być prowadzone także inne postępowania, w których występuje konieczność potwierdzenia stanu
własności, w odniesieniu do terenu wsi Lipnica Wielka.
W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających
zmianę ustalonego sposobu postępowania, zostaną wydane
nowe wytyczne.
ISTOTNE:
Założenie ksiąg wieczystych według stanu po scaleniu
powoduje, że osoby wpisane w dziele II mogą dokonywać
czynności prawnych. Zgodnie z ustaleniami spotkania z dnia
21 marca 2017 r. może być dokonywany obrót nieruchomościami wsi Lipnica Wielka oraz Starosta może wydawać wypisy z rejestru gruntów z klauzulą „Niniejszy dokument służy za
podstawę wpisu do księgi wieczystej”.
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U chwały R ady G miny L ipnica W ielka
Lp.

Numer
Uchwały

Data

1

XXIII/ 130/ 2017

09 luty 2017

2

XXIII/ 131/ 2017

09 luty 2017

3

XXIII/ 132/ 2017

09 luty 2017

4

XXIII/ 133/ 2017

09 luty 2017

5

XXIII/ 134/ 2017

09 luty 2017

6

XXIII/ 135/ 2017

09 luty 2017

7

XXIV/ 136/ 2017

22 luty 2017

8

XXV/ 137/ 2017

02 marca 2017

9

XXV/ 138/ 2017

02 marca 2017

10

XXV/ 139/ 2017

02 marca 2017

11

XXVI/ 140/ 2017

29 marca 2017

12

XXVI/ 141/ 2017

29 marca 2017

13

XXVI/ 142/ 2017

29 marca 2017

14

XXVI/ 143/ 2017

29 marca 2017

15

XXVI/ 144/ 2017

29 marca 2017

16

XXVI/ 145/ 2017

29 marca 2017

17

XXVI/ 146/ 2017

29 marca 2017

18

XXVI/ 147/ 2017

29 marca 2017

19

XXVI/ 148/ 2017

29 marca 2017

20

XXVI/ 149/ 2017

29 marca 2017

21
22
23
24

XXVI/ 150/ 2017
XXVI/ 151/ 2017
XXVI/ 152/ 2017
XXVI/ 153/ 2017

29 marca 2017
29 marca 2017
29 marca 2017
29 marca 2017

25

XXVI/ 154/ 2017

29 marca 2017

Gminne Nowiny nr 1 (821)/2017

W sprawie

SESJA XXIII -LUTY 2017
Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Lipnica Wielka
Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka na 2017
rok
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
w budynku gminnym w Lipnicy Wielkiej
Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lipnica Wielka na lata 2017-2021
Zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2017 rok
Zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia
za inkaso należności pieniężnych z tytułu podatku rolnego, podatku od
nieruchomości oraz podatku leśnego.
SESJA XXIV -LUTY 2017
Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
SESJA XXV-MARZEC 2017
Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ w Lipnicy Wielkiej za
2016 rok
Zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
Zmiany uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej gminy – Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Lipnicy Wielkiej
SESJA XXVI - MARZEC 2017
Rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na rzecz Stowarzyszenia
ORAWA- NASZA MAŁA OJCZYZNA
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na cele rolne
Określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
podstawowych posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolu, szkołach i innych formach wychowania
przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka
Określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka oraz określenia
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminnego Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich
bezdomności na terenie Gminy Lipnica Wielka w roku 2017”
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części dz. 9541 (wg starej
ew. dz. 23169) na rzecz Pana Mirosława Smolenia
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części dz. 9541 (wg starej
ew. dz. 23169) na rzecz Pana Jacka Piwowarczyk
Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia
Wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części dz. 14786
Niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku
Zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2017 rok
Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe
Oprac. G.B.
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W izy ta rodaków
z W ęgier w L ipnic y
W ielkiej

foto: Bronek Kowalczyk

Dnia 23.12.2016 r. Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej odwiedziła delegacja z miasta Ózd na Węgrzech.
Burmistrzem tego miasta jest pochodzący z Lipnicy
Wielkiej Dávid Janiczak. Razem z burmistrzem w wizycie wziął udział jego ojciec, pochodzący z Lipnicy
Wielkiej - Centrum, który był również tłumaczem węgiersko – polskim. Podczas wizyty omawiano różne
kwestie, w tym również nawiązanie wspólnych kon-

taktów, głównie kulturowych. W przyszłości powinno to zaowocować podpisaniem obustronnej umowy o współpracy pomiędzy Lipnicą Wielką, a miastem Ózd na Węgrzech.
Miasteczko Ózd na Węgrzech liczy ponad 33 tys.
mieszkańców, ma powierzchnię 91,56 km². Gmina
współpracuje z 3 gminami partnerskimi w Rumunii, jedną na Wegrzech, z gminą Rimavská Sobota na Słowacji
oraz z naszym polskim miastem Chorzowem.
G.B.

Z ebranie sprawozdawcze
ochotniczych
straży pożarnych
G miny L ipnica W ielka

foto: Bronek Kowalczyk
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W dniu 18 marca 2017 roku w Domu Wczasowym Orawa odbyło się wspólne Walne Zebranie Ochotniczych Straży Pożarnych
gminy Lipnica Wielka. Były to zebrania sprawozdawcze, które muszą się odbyć każdego roku. Na spotkaniu obecne były także jednostki ze Słowacji wraz ze Starostami, Prezes Zarządu Powiatowego druh Jan Kuczkowicz, Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jazowski oraz Jego Zastępca Władysław Pilch, Przewodniczący Rady
Gminy Mariusz Wnenk, Sekretarz Gminy Danuta Paplaczyk, Ksiądz
Proboszcz Andrzej Pawlak, Dyrektorzy Szkół, Dyrektor GCK oraz
radni i goście honorowi.
Zebranie sprawnie poprowadził Prezes Gminny OSP druh
Franciszek Pindziak.
Podczas spotkania z okazji 25-lecia Samorządu Gminy Lipnica
Wielka Wójt Gminy Bogusław Jazowski wręczył okolicznościowe
podziękowania wszystkim druhom za ich wkład w rozwój i ofiarną służbę na rzecz naszej gminy. Wyświetlono również dwa filmy – z okazji 25-lecia gminy oraz wspomnienia z działalności naszych OSP.
Bronisław Kowalczyk

S iłownie zewnętrzne w L ipnic y W ielkiej
W ostatnim czasie Gmina Lipnica Wielka po promocyjnej cenie zakupiła pięć
siłowni zewnętrznych typu TRAINER. W skład każdego urządzenia wchodzą: wahadło, biegacz i twister. Siłownie te zostały zamontowane w miejscach dostępnych
dla mieszkańców. W każdym sołectwie zamontowano jedną taką siłownię; w Murowanicy obok remizy OSP, w Centrum przed Domem Ludowym, natomiast w sołectwach: Skoczyki, Przywarówka i wsi Kiczory obok szkół podstawowych.
Przyrządy te służą do wykonywania ćwiczeń aktywizujących dolne partie ciała, wpływające korzystnie na zmysł równowagi oraz utratę tkanki tłuszczowej.
Wzmacnia mięśnie pasa biodrowego.
Urządzenie przeznaczone jest dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników
powyżej 140 cm wzrostu. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do ćwiczeń powinien zapoznać się z instrukcją obsługi, która widnieje na każdym z nich. D. P.
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Osoby zmarłe w 2016 roku
Bóg jest większy od wszystkich dotykających nas
trudności. W Jezusie pokonał wszelki grzech i śmierć.
1. Emil Jasica 		
żył 66 lat
2. Ignacy Wojtyczek
żył 86 lat
3. Ludwik Węgrzyn
żył 83 lata
4. Karol Janowiak
żył 89 lat
5. Albin Skoczyk 		
żył 60 lat
6. Roman Guziak 		
żył 34 lata
7. Feliks Bartos 		
żył 76 lat
8. Karol Stefko 		
żył 74 lat
9. Małgorzata Bandyk
żyła 56 lat
10. Karol Pakos 		
żył 90 lat
11. Ludwina Kubisiak
żyła 83 lata
12. Zofia Kuliga 		
żyła 65 lat
13. Irena Smreczak
żyła 68 lat
14. Jan Rzepiszczak
żył 66 lat
15. Stanisław Bandyk
żył 77 lat
16. Grażyna Solarz
żyła 50 lat
17. Augustyn Szpak
żył 77 lat
18. Jan Juśko 		
żył 82 lata
19. Cecylia Bartos
żył 93 lata
20. Joanna Karnafel
żyła 84 lata
21. Stanisław Wójciak
żył 63 lata
22. Tomasz Mikłusiak
żył 28 lat
23. Emilia Daniel 		
żyła 79 lat

24. Ignacy Michalak
25. Wilma Jazowska
26. Augustyn Fitak
27. Bolesław Magiera
28. Joanna Stopiak
29. Hermina Gawełda
30. Andrzej Smreczak
31. Jan Kuriata 		
32. Andrzej Turek		
33. Łukasz Karnafel
34. Emilia Adamczyk
35. Leszek Jędruś		
36. Halina Rycerz
37. Wilma Michalak
38. Maria Stopiak		
39. Jan Styrcuła		
40. Józefina Kucek
41. Ferdynand Ogórek
42. Tadeusz Magiera
43. Ignacy Michalak
44. Hermina Warzeszak
45. Marek Lichosyt
46. Andrzej Janowiak
47. Jan Martinczak
48. Łukasz Jazowski
49. Augustyna Bandyk
50. Joanna Lach 		
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żył 73 lata
żyła 76 lat
żył 60 lat
żył 82 lata
żyła 92 lata
żyła 79 lat
żył 42 lata
żył 65 lat
żył 76 lat
żył 59 lat
żyła 81 lat
żył 47 lat
żyła 52 lata
żyła 84 lata
żyła 80 lat
żył 68 lat
żyła 91 lat
żył 80 lat
żył 86 lat
żył 69 lat
żyła 86 lat
żył 49 lat
żył 87 lat
żył 70 lat
żył 61 lat
żyła 65 lat
żyła 84 lata
Oprac. B. S.

G rand P rix małopolskich spotkań teatrów amatorskich
4 i 5 marca 2017 roku w Jabłonce odbyła się 5.
edycja Małopolskich Spotkań Teatrów Amatorskich
pod nazwą POSIADY TEATRALNE na Orawie.
Komisja w składzie: Maria BRYLAK-ZAŁUSKA –
etnograf, Jerzy HOJDA – aktor, reżyser, scenarzysta,
Andrzej RÓG – aktor, reżyser, scenarzysta po obejrzeniu i gruntownej ocenie 15 grup (301 osób), z 8
powiatów woj. małopolskiego postanowiła przyznać GRAND PRIX POSIADÓW TEATRALNYCH na
Orawie Orawskiej Grupie Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka za spektakl W KARCMIE U STRAUSSKI w reż. Roberta Kowalczyka
Komisja tak oceniła spektakl: „W KARCMIE
U STRAUSSKI Orawskiej Grupy Teatralnej im. dra Emila Kowalczyka – doskonałe przedstawienie w konwencji teatru ludowego, obracające się wokół niegdysiejszego sporu wójta
orawskiego z wolorzami z Babiej Góry. Żywa akcja, dobre aktorstwo, umiejętne serwowanie emocjonalnych napięć.
Robertowi Kowalczykowi przyznano Honorową Nagrodę im. Henryka Cyganika za dorobek artystyczny w dziedzinie teatru regionalnego, a w szczególności za trafność obserwacji i twórczy wysiłek w ukazywaniu orawskiego żywobycia.
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foto: Jan Ciepliński

dla orawskiej grupy teatralnej oraz honorowa odznaka
H enryka C yganika dla R oberta K owalczyka
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KAMPANIA PROFILAKTYCZNA
„POSTAW NA RODZINĘ
- DOBRZE SIĘ ROZUMIEMY”
I nteligenc ja emoc jonalna
a życiowy sukces

Drogi Rodzicu!
Istnieje związek między poziomem
inteligencji emocjonalnej u dziecka
a odnoszeniem przez niego sukcesu
w różnych dziedzinach życia. Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania emocji własnych i innych osób
oraz właściwego radzenia sobie z nimi.
Na ten typ inteligencji składa się także
m. in. samoświadomość, adekwatna samoocena, samokontrola, zdolność rozumienia innych, wyrażanie własnego zdania, umiejętność współpracy
i adaptacji.
Dzięki inteligencji emocjonalnej
młodzi ludzie potrafią panować nad
sobą i mówić „nie” w sytuacjach, gdy
ktoś proponuje im używki typu alkohol, narkotyki, dopalacze lub ryzykowne zachowania np. gry komputerowe
lub kreowanie siebie „w sieci”. Badania
pokazują, że poziom inteligencji emocjonalnej zależy głównie od postawy
wychowawczej i wsparcia, jakie dziecko otrzymuje od rodziców. Z emocjami
lepiej radzą sobie dzieci rodziców, którzy między innymi:
- potrafią nad sobą panować i są

konsekwentni w działaniu - nie pozwalają dzieciom na wymuszanie, dąsanie się i podnoszenie głosu; pokazują,
że takie zachowanie przynosi efekt odwrotny do zamierzonego
- potrafi rozmawiać o uczuciach
i przeżyciach - nie są nadopiekuńczy,
ale też nie stawiają nadmiernych wymagań, bardziej pozwalają dziecku na
samodzielność
- uczą akceptować własne wady,
wzmacniają zalety np. pochwałą, nagrodą oraz cierpliwie tłumaczą skutki
zachowań
Dzieci zazwyczaj powielają zachowania wyniesione z domu . Często łapią się na tym dopiero w dorosłym życiu, gdy same stają się rodzicami i dostrzegają np. że karcą swoje pociechy
używając tych samych zwrotów i sposobów jakich kiedyś rodzice używali
w stosunku do nich.
Dlatego Drodzy Rodzice ważne
jest stosowanie następujących zasad
w procesie kształtowania umiejętności
rozpoznawania emocji i samokontroli:
- Nigdy nie ukrywajcie swoich
emocji przed dziećmi. Kiedy jest źle,

nie okłamujcie dziecka mówiąc że nic
się nie stało. Nazywajcie emocje i wyjaśniajcie okoliczności, które je wywołały. Nie należy wstydzić się złych emocji, lecz nieumiejętności radzenia sobie
z nimi.
- Nie negujcie uczuć dziecka. Unikajcie stwierdzeń typu „Nie lubię gdy
płaczesz”, „Przestań się dąsać”. Zamiast
tego spróbujcie zrozumieć co doprowadziło dziecko do takiego stanu
i wspólnie poszukujcie rozwiązania.
- Dawajcie dobry przykład. Gdy
zdarzy się wam wybuchnąć, ochłońcie
i powiedzcie dziecku, że zareagowaliście niewłaściwie. Pamiętajcie, że komunikaty tj.: „Ja tak robie, ale tobie nie
wolno” nigdy nie działają. Dziecko uczy
się przez naśladowanie.
- Okazujcie dziecku uczucia. Mówcie ”kochamy cię”, przytulajcie je, nie
unikajcie bliskości. Nawet nastolatki
przed samodzielnym wyjazdem chcą
być przytulone i pożegnane buziakiem.
Pamiętajcie jednak, że dzieci często
wstydzą się okazywania uczuć przy rówieśnikach. Lepiej wiec pożegnalny rytuał załatwić w domu.
- Rozmawiajcie o uczuciach. Pytajcie dziecko, dlaczego jest smutne, co
dzisiaj najbardziej je rozbawiło, dlaczego zezłościło się po telefonie kolegi itd.
Nazywajcie wszystkie uczucia nawet te
negatywne.
Im większą wagę przyłoży się do
świadomych działań wychowawczych,
kształtujących osobowość i charakter
dziecka, tym większa szansa, że w przyszłości wyrosną oni na mądrych i odpowiedzialnych dorosłych, rozwiązujących problemy życiowe bez nałogów
i przemocy.
Opracowała: Agnieszka Stopiak
– pracownik socjalny OPS w Lipnicy
Wielkiej na podstawie materiałów
kampanii „Postaw na rodzinę - Dobrze się rozumiemy”
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K oncert jubileuszowy dziecięcego
zespołu regionalnego „ orawskie
dzieci ” z okaz ji 5- lecia

foto: Bronek Kowalczyk

działalności art yst ycznej

14 stycznia 2017 roku w Domu
Ludowym w Lipnicy Wielkiej odbył
się Koncert Jubileuszowy Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Orawskie
Dzieci” z okazji 5-lecia działalności
artystycznej.
Wszystkich przybywających gości powitała pani dyrektor Elżbieta Mikłusiak oraz rodzice dzieci z zespołu,
którzy częstowali chlebem z miodem
i smalcem oraz kapela orawska w składzie Marcin Kowalczyk, Krzysztof Pieronek, Jonasz Pieronek, Patryk Rudnicki i Mateusz Mastela. Następnie dzieci
podziękowały:
- panu Wójtowi Bogusławowi Jazowskiemu za finansowanie działalności zespołu
- pani Dyrektor Elżbiecie Mikłusiak za wsparcie i pomoc przy pracy zespołu oraz motywację do działania
- pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Karolinie Kowalczyk za
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pomoc w organizacji wyjazdów, za zawsze cenne rady, naukę śpiewu, pisanie
programów
- panu Marcinowi Kowalczykowi za naukę gry na skrzypcach i wspaniałą grę na próbach i wyjazdach
- pani Edycie Mikłusiak za pomoc
przy organizacji wyjazdów i opiekę na
wyjazdach
- panu Robertowi Machajdzie za
wspólną pracę na początku działalności zespołu.
Kolejnym punktem programu był
krótki film podsumowujący działalność
naszego zespołu. Po filmie prowadzący
zaprosili wszystkich na przedstawienie.
Dzieci przygotowały wspaniałe widowisko bożonarodzeniowe, przenosząc widzów w czasy naszych dziadków i pradziadków, czasy pełne ciepła,
radości, dobroci, dbałości o pielęgnowanie tradycji i autentycznych wartości. Przedstawienie umiejscowione było
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w chałupie, w której młode dziewczyny
wraz ze swoją mamą oporządzały dom,
śpiewając przy tym przepiękne orawskie pastorałki, najmłodsze dzieci natomiast bawiły się w swoje ulubione zabawy orawskie. Dom odwiedzili kolędnicy, którzy przedstawili program „Betlejemcy”, a całość zakończyła się wspólną
zabawą taneczną. Sala napełniła się żywiołowym tańcem i ciepłem świątecznej atmosfery. Dzieci zaprezentowały
nie tylko swoje niezwykłe talenty aktorskie, taneczne i śpiewacze, ale również
organizacyjne ponieważ na scenie wystąpiły aż 62 osoby wieku od 5 do 16 lat
Na zakończenie odbył się występ
specjalny dla Orawskich Dzieci przygotowany przez rodziców. Rodzice pokazali, że też potrafią świetnie tańczyć
i nadal ta miłość i pasja do folkloru Orawy w nich jest.
Całość zakończyła się kolędowaniem przy suto zastawionym orawskim
stole przygotowanym przez rodziców.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
obecnym za „kolędę”, którą przeznaczymy na potrzeby dzieci z zespołu.
Dziękuję wszystkim za ciepłe słowa
i docenienie pracy zespołu.
Dziecięcy zespół regionalny Orawskie Dzieci działa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików
w Lipnicy Wielkiej. Zespół został reaktywowany w grudniu 2011 z inicjatywy
pani dyrektor Elżbiety Mikłusiak. Kierownikiem oraz instruktorem zespołu
jest mgr Teresa Baniowska. W zespole działa również grupa śpiewacza prowadzona przez mgr Karolinę Kowalczyk oraz dziecięca kapela prowadzona przez mgra Marcina Kowalczyka.
Zespół w ciągu zaledwie pięciu lat
stał się prężnie działającą jednostką liczącą około 60 członków. Występował
na wielu scenach i uroczystościach.
Zdobył również wiele cennych nagród.
Teresa Baniowska
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O rawski P rzegląd K olędniczy
Ponadto na Pastuszkowe Kolędowanie – Ogólnopolskie Spotkania
Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych w Podegrodziu, które odbędą się w dniach 28-29 stycznia 2017 zakwalifikowano warunkowo laureatów II
miejsca, czyli grupy:
„Betlejemcy” z Lipnicy Wielkiej –
Centrum – Orawskie Dzieci
„Z Turoniem” z Lipnicy Wielkiej –
Przywarówki – Orawianie
Ponadto na Karnawał Góralski
– Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej, który odbędzie się w dniach 9-11 luty
2017 zakwalifikowano „Orawską Grupę
Teatralną”.
Komisja wyraża radość , że tradycje bożonarodzeniowe na ziemi orawskiej wciąż są kontynuowane, a obecność grup dziecięcych daje gwarancję
dalszego rozwoju tej dziedziny kultury.

dla kolędników
z O rawskiej
G rupy
T eatralnej

foto: Bronek Kowalczyk

foto: Bronek Kowalczyk

Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej Orawskiego Przeglądu Kolędniczego, który odbył się
dnia 20.01.2017 w Lipnicy Wielkiej na
Orawie.
Komisja w składzie: mgr Benedykt
Kafel - etnograf; mgr Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta; mgr Jadwiga
Pilch - etnograf, po obejrzeniu i gruntownej ocenie 6 grup kolędniczych
(4 dziecięcych i 2 dorosłych) postanowiła przyznać następujące miejsca
i nagrody:
Kategoria grup dziecięcych
Pierwszego miejsca nie przyznano
Dwa równorzędne drugie miejsca i nagrody w wysokości po 200
zł przyznano grupom:
Orawskie Dzieci z Lipnicy Wielkiej z widowiskiem „Betlejemcy”
Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej „Z Turoniem”

S rebrna R ozeta
G óralska na
K arnawale
G óralskim

równorzędne trzecie miejsca i nagrody w wysokości po
150 zł przyznano grupom:
Orawskie Dzieci z Lipnicy Wielkiej
„Z gwiazdą”
Małolipnicanie z Lipnicy Małej
„Z Turniem”
Dwa

Kategoria grup dorosłych
I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 250 zł przyznano grupie „Orawskiej Grupie Teatralnej” z Turoniem z Lipnicy Wielkiej, Chyżnego, Zubrzycy Dolnej
II miejsce i nagrodę w wysokości 200
zł przyznano grupie „Koliba” z Turoniem z Orawki

Zachęcamy instruktorów i kierowników grup do starań, by poziom merytoryczno-artystyczny widowisk wzrastał, w oparciu o dawne wzorce i przekazy ustne, zgodne z tradycją ziemi
orawskiej.
Z pewnością przyczyniłoby się do
tego organizowanie przeglądu w systemie corocznym, a nie jak dotychczas
co 2 lata.
Dziękujemy organizatorom za
przygotowanie i sprawne przeprowadzenie imprezy.
Na tym protokół zakończono
i podpisano.

W dniach od 9-12.02 w Bukowinie Tatrzańskiej trwał Karnawał Góralski, w ramach którego oceniane były
grupy kolędnicze, pary tańca solowego oraz taniec zbójnicki. Z przyjemnością przekazujemy państwu informację,
iż nasza Orawska Grupa Teatralna, występująca jako grupa kolędnicza „Z Turoniem”, zakwalifikowana do Bukowiny
podczas Orawskiego Przeglądu Kolędniczego, zdobyła Srebrną Rozetę Góralską. O ich talencie i tym, że nikogo nie
zostawią obojętnym nie musimy państwa przekonywać. Serdecznie gratulujemy!!! W tym roku Orawska Grupa Teatralna im. dra Emila Kowalczyka obchodzi Jubileusz 10-lecia swej działalności.
Grupa wystąpiła w składzie: Bronisław
Bandyk, Mateusz Lichosyt, Mateusz Mastela, Patryk Rudnicki, Jan Świdroń oraz
Muzyka: Patryk Frajcorz, Robert Kowalczyk oraz Jonasz Pieronek.
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O statnie występy „O rawian ” im . H eródka
Bardzo pracowite i udane były
ostatnie trzy dni dla „Orawian”. Cztery
występy, w tym dwa konkursowe. Najpierw sobota 28.01 i z samego rana
„Duchowe Nuty” w Czarnym Dunajcu.
Wystąpiła tam nasza dziecięca muzyka, która zdobyła III-cie miejsce oraz solistka Agata Miciniak, która wyśpiewała wyróżnienie. Po południu pojechaliśmy do Podegrodzia na „Pastuszkowe
Kolędowanie”. Jest to konkurs kolędników z całej południowej Polski. Tym
bardziej cieszy fakt, że nasi chłopcy
wśród 33 grup wywalczyli I-wsze miejsce! W niedzielę 29.01 z grupą śpiewaczą i właśnie kolędnikami pojechaliśmy
występować do Sanoka. Tam zostaliśmy bardzo ciepło i owacyjnie przyjęci
przez licznie przybyłą na „Noworoczny

Opłatek” publiczność. No a w poniedziałek odwiedzili nas nasi przyjaciele z Gorzowa Wielkopolskiego, czyli „Mali Gorzowiacy”. Nasze spotkania z nimi zawsze są bardzo wyjątkowe. Jest wtedy bardzo dużo serdeczności, zabawy tańca, śpiewu i różnych innych rzeczy. I zawsze trudno nam się z nimi rozstawać. Tak więc „Orawianie”
występowali już sześć razy i to z sukcesami. A do grudnia daleko.
Eugeniusz Karkoszka

Zwyczaj misyjnego kolędowania
w okresie Bożego Narodzenia, w parafii
św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej na Orawie ma już kilkunastoletnią
tradycję.
W poniedziałek, 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 Jarosz. „Mali misjonarze” przygotowali oprawę liturgiczną: czytanie, psalm
i modlitwę wiernych. We wtorek 27
grudnia, wyruszyli na kolędniczy szlak
pod Babią Górą: w Przywarówce, Skoczykach, Kiczorach i w Centrum. Każda
z 20 grup przygotowana pod kierunkiem katechetów, oprócz śpiewanych
kolęd, przygotowała krótki montaż „Jasełek” nawiązujący do aktualnych potrzeb misyjnych Kościoła. Dzieci i młodzież z zaangażowaniem przygotowywały stroje, uczyły się ról, z entuzjazmem, chętnie i radośnie kolędowały
mimo mroźnej aury. Kolędnicy misyjni odwiedzając rodziny naszej parafii,
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K olędowanie na rzecz misji w L ipnic y W ielkiej

dzielili się radością z narodzenia Syna
Bożego.
W kolędowaniu brały udział dzieci z czterech szkół podstawowych oraz
młodzież z tutejszego gimnazjum. Grupa kolędnicza liczyła 128 osób: 100

dzieci ze szkół podstawowych i 28 osób
z tutejszego gimnazjum. Pod opieką
katechetów: ks. Krzysztofa Jarosza, p.
Melanii Węgrzyn i s. Miriam A. Tometczak grupy kolędowały we wszystkich
sołectwach naszej parafii. Dzieląc się

swymi wrażeniami, dzieci podkreślały wielką życzliwość, z jaką byli przyjmowani w domach „mali apostołowie
misji” i hojność ofiarodawców, która
z roku na rok systematycznie wzrasta.
Łączna suma tegorocznych ofiar była
większa niż w roku ubiegłym i wynosiła ponad 16 tys. 300 zł. Została przekazana do Wydziału Misyjnego w Krakowie. Kolędnicy Misyjni włączyli się
w ten sposób w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, wspierając materialnie w tym
roku swych rówieśników z Tajlandii.
W tegorocznym Archidiecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych
w dniu 21 stycznia 2017 roku w Nowym
Targu w par. św. Jana Pawła II uczestniczyło 1612 dzieci. Wyjazd ok. 100-osobowej grupy lipnickich kolędników był
nagrodą za podjęty trud. Chętnych do
kolędowania i wyjazdu było znacznie
więcej, ale epidemia grypy pokrzyżowała nam w tym roku plany. Po przybyciu na miejsce dwoma autokarami,
otrzymaliśmy charakteryzujące naszą
grupę „Ameryka 1” czerwone gwiazdki,
w których uczestniczyliśmy w Misyjnej
Drodze Kolędników po ulicach Nowego
Targu, pamiątkowe pakiety i kalendarze misyjne na Rok 2017. Uczestniczyliśmy w misyjnej prezentacji, przygotowanej przez dyrektora Wydziału Misyjnego - ks. Tadeusza Dziedzica i klaweriankę - s. Bożenę Najbar.
Szczególnym gościem był ks. bp
Antoni Długosz - autor polskiej Biblii
dla dzieci, wydawca płyt z piosenkami
dla dzieci oraz Kawaler Orderu Uśmiechu. Znany jest z programu katolickiego Ziarno, występuje w Radiu Maryja, telewizji TRWAM, i stacji Religia TV.
Przed Mszą Św. odbył się koncert piosenek ks. biskupa A. Długosza z udziałem
dzieci. W homilii Ks. Biskup przekazał
dzieciom w sposób obrazowy powołanie i posłanie apostołów, a przez nich
ukazał powołanie każdego z nas do różnych zadań w Kościele. Podczas Mszy
Św. schola z naszej parafii, przygotowana przez ks. Krzysztofa Jarosza, zaśpiewała psalm i pieśń na dziękczynienie.
Na program spotkania złożyły się
następujące wydarzenia: koncert z ks.
biskupem Antonim Długoszem, spotkanie z misjonarzem ks. Siby Jorg
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z Indii, film: „Dzieci w krajach misyjnych”, prezentacja zdjęć z kolędowania misyjnego z parafii arch. krakowskiej, Eucharystia, Misyjna Droga Kolędników (dzieci szły
w pochodzie ulicami Nowego Targu do szkół: GM nr 2, SP nr 11 i Zespołu Szkół Technicznych), kuchnia misjonarza, zabawy misyjne (prezentowane przez młodzież, która prowadziła tańce lednickie podczas ŚDM), niespodzianka w postaci prezentacji laserowej o życiu św. Jana Pawła II, ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”, wręczenie nagród, losowanie nagród
z „dłoni dobrych uczynków” i rozesłanie.
W archidiecezji krakowskiej od dwudziestu lat dzieło Kolędników Misyjnych rozwija się w szybkim tempie. Świadczy o tym wciąż wzrastająca liczba dzieci uczestniczących w Archidiecezjalnym Spotkaniu Kolędników oraz zebrane przez nich ofiary
na misje. Dzieło to rokrocznie przygotowuje potrzebne materiały, promujące akcję
a uczestniczące w kolędowaniu dzieci przez cały rok otrzymują z Wydziału Misyjnego Kurii miesięcznik „Echo Afryki”.
s. Miriam A. Tometczak albertynka

S zczegółowe informac je w tabeli :
Nazwa szkoły, ilość osób biorących udział
Szkoła Podstawowa Im. Św. Jana Pawła II w Kiczorach, klasy: IV, V, VI - 7 Gimnazjum im. P. Borowego, kl: I, II, i Szkoła Zawodowa, kl. III - 4
Szk. Podst. Nr 2 Im. Józefiny i Emila Mików
w Centrum, klasy: I, II, III, IV, V, VI - 47 Gimnazjum im. P. Borowego, kl.: I, II, III - 9
Szk. Podst. Nr 3 Im. św. Stanisława Kostki
w Skoczykach, klasy: III, IV, V, VI - 29
z Gimnazjum im. P. Borowego, kl.; I, II - 10
Szk. Podst. Nr 4 Im. dr Emila Kowalczyka
w Przywarówce, klasy: IV, V, VI - 17 Gimnazjum
im. P. Borowego, kl.: I, II, III - 5
Łącznie: ze szkół podstawowych - 100 z gimnazjum i szk. zawod. - 28

Liczba Liczba
Katecheta
osób grup odpowiedzialny
11

2

Ks. Krzysztof
Jarosz

56

8

S. Miriam A. Tometczak ZSAPU

39

6

P. Iwona
Rószczka-Wojdyła

22

4

P. Melania
Węgrzyn

128

20
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UDZIAŁ W KOLĘDOWANIU MISYJNYM
27. 12. 2016 R.
CENTRUM: SP NR 2 I GIMNAZJUM
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nazwisko i imię
SZKOŁA PODST. NR 2
kl. I
Gąbarczyk Paulina
kl. II
Bublewicz Jacek
Florczak Alan
Dziubek Paulina
Joniak Maja
Krzyś Ewelina
Wojtusiak Justyna
kl. III
Baniowski Filip
Daniel Karolina
Dunaj Karolina
Kidoń Gabriela
Klapisz Joanna
Kowalczyk Oliwia
Lichosyt Anna
Magiera Filip
Orawiec Szczepan
Polaczek Hubert
Rzepiszczak Łukasz
Wojdyła Maciej
Wontorczyk Gabriel
kl. IV
Brząkała Julia
Gonciarczyk Wiktoria
Magiera Julia
Marszałek Magdalena
Mastela Arkadiusz
Wontorczyk Nadia
kl. V
Bandyk Katarzyna
Brenkus Piotr

Lp.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56

Nazwisko i imię
SP NR 2 - cd. kl. V
Fischer Kuba
Janowiak Anita
Karkoszka Bartosz
Karlak Paweł
Karlak Weronika
Marszałek Artur
Marszałek Kamil
Michalak Tomasz
Polaczek Gerard
Wojdyła Paweł
kL. VI
Bublewicz Julianna
Harkabuzik Magdalena
Jasiura Jakub
Kowalczyk Jan
Krzyś Justyna
Magiera Magdalena
Witek Kacper
Wnęk Konrad
Żurek Kamil
Gimnazjum
kl. I
Karlak Natalia
Karlak Paweł
Kramarz Kamil
Lach Martyna
Wojdyła Jakub
Żurek Alicja
kl. II
Gąbarczyk Sylwia
Marszałek Łukasz
kl. III
Lichosyt Karolina

KICZORY: SP W KICZORACH I GIMNAZJUM
Lp. Nazwisko i imię
SP W KICZORACH
kl. V
1 Kanior Gabriela
2 Karkoszka Karolina
3 Karnafel Magdalena
kl. VI
4 Daniel Patrycja

GIMNAZJUM - kl. I
5 Flaszczyńska Katarzyna
6 Jasica Natalia
7 Pakos Gabriela
8 Wilk – Juraszek Katarzyna
9 Wilk – Juraszek Zuzanna
GIMNAZJUM - kl. II
10 Surowczyk Roksana
SZKOŁA ZAWOD - kl. III
11 Wilk – Juraszek Maria
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SKOCZYKI: SP NR 3 I GIMNAZJUM
Lp.

Nazwisko i imię

w
kl.

Lp.

Nazwisko i imię

SZKOŁA PODST. NR 3

SZKOŁA PODST. NR 3

kl. III

kl. VI

w
kl.

1 Kramarz Amelia

1

20 Dunaj Jesica

1

2 Kramarz Jan

2

21 Kocur Dawid

2

3 Łowas Julia

3

22 Kościelak Kacper

3

4 Węgrzyn Magdalena

4

23 Kwak Wioletta

4

5 Wójciak Damian

5

24 Łowas Norbert

5

6 Wziątek Maciej

6

25 Miciniak Agata

6

26 Miciniak Helena

7

kl. IV
7 Kramarz Małgorzata

1

27 Pierwoła Małgorzata

8

8 Kułach Anna

2

28 Smreczak Karolina

9

9 Lichosyt Natalia

3

29 Węgrzyn Dominik

10

10 Łowas Mateusz

4

11 Wątorczyk Patryk

5

12 Zając Stanisław

6

kl. V

30 Brzana Wiktoria

kl.
I
1

31 Dunaj Kewin

2

GIMNAZJUM - SKOCZYKI

13 Barszcz Oliwia

1

32 Hrustek Karol

3

14 Hrustek Bartłomiej

2

33 Kłósek Justyna

4

15 Karaś Miłosz

3

34 Łowas Izabela

5

16 Michalak Klaudia

4

35 Miciniak Dariusz

6

17 Wątorczyk Dominika

5

36 Pierwoła Joanna

7

18 Wójciak Łukasz

6

37 Smreczak Paulina

8

19 Wójciak Weronika

7

38 Stopiak-Głuch Żaneta 9
39 Szlachta Olga

10

PRZYWARÓWKA: SP NR 4 I GIMNAZJUM
Lp.

Nazwisko i imię
SZKOŁA PODST. NR 4

SZKOŁA PODST. NR 4
kl. VI

kl. IV

10 Bandyk Mateusz

1

Jendruś Kewin

11 Brenkus Maciej

2

Wojtusiak Adrian

12 Karkoszka Robert

kl. V

13 Lichosyt-Ogrodny Martyna

3

Bandyk Amelia

14 Ponicka Katarzyna

4

Bandyk Klaudia

15 Styruła Dominik

5

Daniel Roksana

16 Węgrzyn Ewelina

6

Pawlak Celina

17 Wojtusiak Krystian

7

Pochopień Aleksandra

8

Smoliński Jan

18 Bandyk Przemysław

9

Styruła Karolina

19 Bandyk Szymon

GIMNAZJUM

20 Brenkus Jakub
21 Brenkus Wojciech
22 Kościelak Weronika
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Komisja w składzie:
1. Robert Kowalczyk – przewodniczący
2. Anna Cymerman (ocena szkół ponadgimnazjalnych)
3. Emilia Karlak (ocena szkół gimnazjalnych)
4. Karolina Kowalczyk
5. Stanisława Kucek
6. Jan Kuliga
7. Franciszek Pindziak
8. Bogusława Wziątek (ocena szkół podstawowych)
postanowiła nagrodzić poszczególne osoby:
KATEGORIA POEZJA MŁODSI - Szkoła Podstawowa 0-III
1 m-ce Martyna Lichosyt - SP 3 kl. II
2 m-ce Martyna Ziemiańczyk - SP 1 kl. II
3 m-ce Oliwia Surowczyk - SP 4 kl. III
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Martyna Lichosyt i Martyna Ziemiańczyk
KATEGORIA GAWĘDA MŁODSI - Szkoła Podstawowa 0-III
1 m-ce Anna Lichosyt- SP 2 kl. III
2 m-ce Julia Łowas - SP 3 kl. III
3 m-ce Magdalena Janowiak - SP 1 kl. III B
3 m-ce Justyna Wojtusiak– SP 2 kl. II
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Anna Lichosyt
i Julia Łowas
KATEGORIA POEZJA STARSI - Szkoła Podstawowa IV-IV
1 m-ce Daria Wilk-Juraszek - SP Kiczory kl. VI
2 m-ce Helena Miciniak - SP 3 kl. VI
3 m-ce Anastazja Wnenk - SP 1 kl. VI
3 m-ce Dominika Wontorcyzk - SP 3 kl. V
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Daria Wilk-Juraszek i Helena Miciniak
KATEGORIA GAWĘDA STARSI - Szkoła Podstawowa IV-VI
1 m-ce Jan Smoliński - SP 4 kl. V
2 m-ce Bartłomiej Hrustek - SP 3 kl. V
3 m-ce Agata Miciniak - SP 3 kl. VI
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Jan Smoliński
i Bartłomiej Hrustek
Nauczyciele przygotowujący uczniów w tych kategoriach
wiekowych:
SP 1: mgr Agnieszka Klozyk, mgr Anna Mikłusiak, mgr Danuta Pastorczyk;
SP 2: mgr Anna Cymerman, mgr Bogumiła Machajda, mgr
Elżbieta Mikłusiak, mgr Barbara Omylak; mgr Jadwiga
Oskwarek
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;

foto: Bronek Kowalczyk

P rotokół z XXIV G minnego P rzeglądu M łodych
R ec y tatorów i G awędziarzy im . P iotra B orowego
w L ipnic y W ielkiej spisany w dniu 10.01.2017

KATEGORIA POEZJA - GIMNAZJUM
1 m-ce Kinga Janowiak - kl. II C
2 m-ce Krystyna Karkoszka – kl. II D
3 m-ce Weronika Jasiura - kl. II B
3 m-ce Katarzyna Flaszczyńska – kl. I C
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Kinga Janowiak
i Krystyna Karkoszka
KATEGORIA GAWĘDA - GIMNAZJUM
1 m-ce Gabriela Pakos - kl. I C
1 m-ce Sabina Surowczyk - kl. III A
2 m-ce Natalia Gwiżdż- kl. II
3 m-ce Judyta Matera- kl. III A
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Gabriela Pakos
i Sabina Surowczyk
Nauczyciele przygotowujący uczniów w tej kategorii wiekowej:mgr Anna Cymerman, mgr Anna Kramarz i mgr Bogusława Wziątek
KATEGORIA POEZJA - LICEUM
1 m-ce - Karolina Orawiec – Technikum Hodowli Koni
w Czernichowie
2 m-ce – Karolina Wnęk - kl. III A
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Karolina Orawiec
i Karolina Wnęk
KATEGORIA GAWĘDA - LICEUM
1 m-ce Kinga Pakos- kl. III A
2 m-ce Kinga Karlak kl. II A
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Kinga Pakos, Kinga
Karlak
Nauczyciele przygotowujący uczniów w tej kategorii wiekowej: mgr Ewa Data, mgr Emilia Karlak, mgr Bożena Marcinek,
Dodatkowo nagrodzeni za napisanie własnych tekstów na
przegląd:
1. Radosław Brenkus – SP 4
2. Martyna Lichosyt-Ogrodny - SP 4
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Uwagi komisji:
Komisja dziękuje uczestnikom, nauczycielom przygotowującym oraz rodzicom za niebywały wkład w przygotowanie dzieci do konkursu. Wysoki poziom przysporzył problemy z wyłonieniem zwycięzców oraz polemikę komisji - 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. Należy także pamiętać że pisownia gwarowa
nie zawsze jest równoznaczna z wymową – tutaj należy słuchać
starszych ludzi (niektóre litery w gwarze nie mają odpowiednika
w alfabecie).
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.
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W ielkanocna pomoc
dla dzieci z domu
dziecka
To już kolejne Święta Wielkanocne i Tydzień Miłosierdzia kiedy Parafia św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej Murowanicy organizuje zbiórkę żywności dla podopiecznych z Domu Dziecka w podkrakowskich Pawlikowicach prowadzonego przez księży ze zgromadzenia Księży Michalitów. Z wychowankami Domu Dziecka i opiekunami Księżmi Michalitami spotkaliśmy się
wspólnie pielgrzymując do Rzymu na kanonizacje św.
Jana Pawła II w roku 2014. Kiedy rozmawialiśmy z młodzieżą, która mieszka w Pawlikowicach w Domu Dziecka, usłyszeliśmy od nich jak wiele zawdzięczają swoim
opiekunom i wychowawcą. Księża Michalici opowiadali o swojej pracy z młodzieżą o codziennych radościach
i trudach związanych z prowadzeniem Domu Dziecka. To wtedy zrodziła się myśl aby nasza parafia pomogła młodzieży tam mieszkającej i od tego czasu dwa
razy w roku organizujemy zbiórkę żywności. Dziękuję
wszystkim, którzy włączają się w akcje niesienia pomocy potrzebującym w tym radosnym okresie Świąt Wielkanocnych i życzę aby Chrystus Zmartwychwstały wam
wszystkim błogosławił.
Ks. Andrzej Pawlak.

W Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, na zakończenie Misji Parafialnych w Parafii św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej licznie
zgromadzeni wierni wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej, po której obył się Przegląd Palm Wielkanocnych. Wszystkie Palmy były
swoistymi arcydziełami, w które włożono niesamowicie dużo pracy. W przeglądzie licznie wzięły udział dzieci, ale również instytucje
– co cieszy nas niezmiernie. Najważniejszy bowiem – element integracyjny – gdzie ludzie wspólnie się spotykają i palmę razem wykonują jest zamierzeniem tego konkursu. W Murowanicy panowała wspaniała atmosfera, wszyscy byli uśmiechnięci, królowały przepiękne regionalne stroje orawskie; a każdy uczestnik został nagrodzony przez komisję w skład której weszli: Ksiądz Proboszcz Andrzej
Pawlak, Wójt Gminy Bogusław Jerzy Jazowski, Sołtys Murowanicy
Franciszek Pindziak oraz Panie z Gminnego Centrum Kultury: Karolina Kowalczyk i Monika Klapisz. Nie zabrakło też orawskich wspaniałych nutek wygranych przez Muzykę Zespołu Orawianie. Cieszymy
się, że Lipnica Wielka podtrzymuje wciąż tak piękną tradycję, że od
małego wciąga się w nią dzieci i że nasi mieszkańcy potrafią z niej
czerpać tyle radości. Organizatorami Przeglądu byli: Proboszcz Parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej – Murowanicy, Wójt
Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej,
Sołtys i Rada Sołecka w Murowanicy.			
(K.K.)
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P rzegląd P alm W ielkanocnych
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E liminac je powiatowe Jak za dawnych lat – skubarki
62. Ogólnopolskiego Konkursu
R ec y tatorskiego

Odbyły się naprawdę. W zimowy wieczór, 18 lutego 2017
roku, zebrali się członkowie Oddziału Górali Orawskich Związku Podhalan, aby przypomnieć dawne zwyki. Gaździna wie-

W dniu 6 marca 2017 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu odbyły się eliminacje powiatowe do 62.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W przeglądzie konkursowym udział wzięło 32. uczestników wyłonionych w toku eliminacji w szkołach ponadgimnazjalnych powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego. Uczestnicy prezentowali się w jednym z czterech turniejów: recytatorskim, wywiedzione ze słowa, teatr jednego aktora oraz poezji śpiewanej. Wśród osób które przeszły do kolejnego, regionalnego
etapu, znalazły się aż dwie osoby z naszej gminy: Karolina
Wnęk - uczennica Liceum w Lipnicy Wielkiej oraz Piotr Matera. Jury obradowało w składzie: Andrzej Rozmus – aktor, Szymon Budzyk – aktor, Ewelina Klocek – aktorka

czoru, Danuta Janowiak z Murowanicy, zapewniła worek pierzy do skubania – zadanie na ten wieczór dla kilkunastu zebranych kobiet, które nie zważając na swoje piękne orawskie stroje, żwawo i z ochotą zabrały się do pracy. Te młodsze
podpytywały, jak to się robi. Piórko do piórka, rosły puchowe kopki, co cieszyło oko gospodyni. Potem, jak każe obyczaj,
przyszli mężczyźni i muzyka. Trzeba było szybko zbierać pióra ze stołów, żeby wśród żartów nie rozprysły się po całej sali.
Gaździna położyła na stołach prawdziwy miód topiony z cukru, pyszne drożdżowe baby i pieczony w domowym piecu
chleb. Po pracy trzeba się posilić! Skubarkowy wieczór upłynął wśród rozmów, wesołych śpiewów i tańców. Jak za dawnych lat…
Anna Cymerman
Robert Kowalczyk

Po wysłuchaniu prezentacji uczestników Jury postanowiło przyznać nagrody i zakwalifikować do eliminacji
rejonowych w Nowym Sączu następujące osoby:
Katarzyna Słowik – I LO w Nowym Targu (turniej
recytatorski)
Izabela Burtan – I LO w Nowym Targu (turniej recytatorski)
Karolina Wnęk – ZSO w Lipnicy Wielkiej (teatr jednego aktora)
Klaudia Budzyk - I LO w Nowym Targu (turniej poezji
śpiewanej)
Natalia Sobolak - ZSE w Nowym Targu (turniej poezji
śpiewanej)
Stanisław Apostoł – kategoria dorośli (turniej recytatorski)
Piotr Matera - kategoria dorośli (turniej recytatorski)
Przyznano także wyróżnienia i nagrody bez kwalifikacji do dalszego etapu, które otrzymali:
Anna Rode – II LO w Rabce Zdroju
Justyna Skwarek – II LO w Rabce Zdroju
Dawid Brynkus - I LO w Nowym Targu
informacja i foto ze strony www.nowytarg24.tv

Królowo Orawsko
Maryjo Bolesno
Paniynko orawsko
W dolinak na wiyrchak
Zywot w Twoik ryncak
Ty naso patrónko
Naso opiekunko
Przesyto ciyrpiyniym
smutkiym umocniyniym

Usłys wielki Boze
Te Maryi zole
Usłys nase śpiywy
Boze litościywy
Królowo Orawsko
Maryjo Bolesno
My zawdy przy Tobie
Na cały Orawie
Królowo Orawsko
Maryjo Bolesno
Nase pociesznie
Nase miyłowanie

Przypomnijmy pełen tekst wiersza autorstwa Roberta Kowalczyka, który coraz częściej, z czego się bardzo cieszymy, jest śpiewany w orawskich Kościołach na nutę
„Wolorze”.
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Tradycyjnie w naszej gminie odbyła się wiosenna akcja sprzątania miejscowości „Bezpieczne Wiosenne Porządki”. W akcję zaangażowały się wszystkie nasze szkoły podstawowe oraz
przedszkolaczki z Przedszkola „Bajkowa Kraina”
w Centrum i Murowanicy - łącznie ok. 370 dzieci. Dzieci kolejny raz udowodniły swą wyższość
nad dorosłymi, troskę o środowisko i wielką dojrzałość i zrozumienie problemu. W dzisiejszych
czasach, kiedy pomimo wychodzenia naprzeciw problemowi śmieci, nadal problem jest poważny i lekceważony, edukacja proekologiczna
wśród dzieci jest rzeczą priorytetową.
Dziękujemy serdecznie za pomoc wszystkim osobom zaangażowanym w akcje, nauczycielom i opiekunom, a szczególnie dzieciom,
których pomoc jest nieoceniona. Dzieci otrzymały pamiątkowe plakietki i słodycze oraz okazały się małymi bohaterami. Myślę że nie trzeba podkreślać że kolejna wiosna i stopniały śnieg odkryły wciąż żywy problem braku dbania o naszą miejscowość i zaśmiecanie jej na dużą skalę.
UCZMY SIĘ OD DZIECI!!!

foto: Bronek Kowalczyk

G awędy - skarby O rawskiej ziemi
Dnia 16 marca 2017 r. w Domu Ludowym odbyło się spotkanie uczniów oraz
nauczycieli Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej z Orawianką i autorką gawęd – panią Ireną Grobarczyk. Gościa powitał wójt naszej gminy – pan Bogusław Jazowski oraz dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej – pani Stanisława Kucek. Pani Irena przeprowadziła dla
obecnych niezwykłą, bo żywą lekcję regionalizmu: mówiła o tematyce gawęd, którą czerpie z obserwacji życia, o konieczności szanowania gwary jako skarbu naszego regionu, o bogactwie mądrości zawartej
w pozornie błahych historiach. Gawędziarka nawiązała doskonały kontakt z widzami, którzy uważnie wsłuchiwali się w czytaną przez pisarkę gawędę. Pani Irena była
mile zaskoczona, gdy usłyszała swoją gawędę w wykonaniu uczennicy gimnazjum, Gabrieli Pakos, o perypetiach związanych z wydawaniem się pewnej orawskiej panny. Jednocześnie pragniemy nadmienić, że Gabrysia w tegorocznym Wojewódzkim Przeglądzie Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. A. Skupnia – Florka w Białym Dunajcu zdobyła jedną z głównych nagród - Brązowego Smreka. Na koniec uczniowie wręczyli naszemu zacnemu Gościowi kwiaty
i podziękowali za miłe spotkanie.
Serdecznie dziękujemy organizatorom spotkania: Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej oraz Bibliotece Szkolnej
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej.
Anna Cymerman
foto: Bronek Kowalczyk
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P rotokół z XIV G minnego konkursu szopek –

Do Konkursu Gminnego zgłoszono
ogółem prac: 20 szopek i 11 ozdób
bożonarodzeniowych
w kategorii:
I kategoria – szkoły podstawowe kl. 0 III - 4 szopki + 8 ozdób
II kategoria – szkoły podstawowe kl. IV
– VI – 7 szopek +1 ozdoba
III kategoria – gimnazjum - nie zgłoszono prac
IV kategoria – dorośli – nie zgłoszono
prac
V kategoria - prace zbiorowe - 9 szopek
+ 2 ozdoby
Komisja w składzie:
1) Janina Karkoszka – przewodnicząca
2) Karolina Kowalczyk – członek
3) Stanisława Kucek – członek
dokonała oceny prac i przyznała następujące miejsca:
SZOPKI
SZKOŁY PODSTAWOWE kl. 0 - III
I miejsce
Piotr Bandyk SP 4 kl. III
Marta Brenkus SP 4 kl. III
Kevin Mansfeld SP Kiczory kl. II
II miejsce
Julia Bandyk (kl. III) i Tomasz Bandyk (kl.
I.) - SP 4
SZKOŁY PODSTAWOWE kl. IV – VI
I miejsce
Mateusz Bandyk SP 4 kl. VI
Krystian Wojtusiak SP 4 kl. VI
Adrian Wojtusiak SP 4 kl. IV
Klaudia Michalak SP 3 kl. V
Sara Figa - SP Kiczory kl. IV
II miejsce
Weronika Karlak SP 2 kl. V
III miejsce
Ewelina Bandyk (kl.V) i Magdalena Bandyk (kl.VI) SP 4
PRACE WSPÓLNE
I miejsce
Publiczne Przedszkole w Kiczorach
Maksymilian Klima (kl.0) Marcela Klima
(mama)

foto: Bronek Kowalczyk

O rawskie betlejemy i ozdób bożonarodzeniowych
spisany w dniu 23.12.2016 r . w L ipnic y W ielkiej

Bartosz Wójciak (kl. II) SP 4 wraz z mamą
Jan Machajda z córkami: Moniką i Beatą
Grupa - Zajęcia Plastyczne w Centrum (Oliwia Praszek, Julia Jazowska, Karolina
Daniel, Lidia Polaczek, Zuzanna Habas,
Julianna Bublewicz, Jacek Bublewicz)
II miejsce
Szkoła Podstawowa w Kiczorach klasa V
Szkoła Podstawowa Nr 4 - klasa V
III miejsce
Jakub Antałczyk (kl.VI), Maja Antałczyk
(kl.III), Zuzanna Antałczyk (kl.I) - SP 4
Łukasz Kadłubek (kl.III), Mateusz Kowalczyk (kl.III), Jakub Karkoszka (kl.III), Paulina Bandyk (kl.III), Błażej Kanior (kl.III) SP Kiczory
OZDOBY BOŻONARODZENIOWE
- INDYWIDUALNE
I miejsce
Gabriel Wontorczyk kl. III SP 2
Karolina Dunaj kl. III SP 2
II miejsce
Zuzanna Antałczyk kl. I SP 4
Paulina Bandyk kl. III SP Kiczory
Andrzej Dunaj kl. II SP 2
Jesica Dunaj - SP 3 kl. VI
OZDOBY BOŻONARODZENIOWE
- WSPÓLNE
I miejsce
Karolina Dunaj i Andrzej Dunaj - SP 2

Joanna Bandyk (SP 4) i Łucja Bandyk
(mama) - 2 prace
Kamila Kramarz (kl.0 „B”), Martyna Wontorczyk (kl.I) - SP 2
Bartosz Janowiak, Kuba Janowiak(kl.III”A”) - SP 1
Komisja składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu, za zaangażowanie się
i wykonanie ciekawych i bardzo pomysłowych artystycznie prac.
Nadal przypomina się o zachowaniu
naturalnych ozdób przy konstruowaniu
szopek, gdyż dodawanie sztucznych
elementów powoduje obniżenie oceny.
Tegoroczne Szopki Bożonarodzeniowe za aprobatą ks. Proboszcza Jerzego Bargiela były wystawione w Kościele Parafialnym pw. św. Łukasza
Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej.
Nagrody zostały ufundowane przez
Gminne Centrum Kultury w Lipnicy
Wielkiej i Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Wielkiej. Nagrody rzeczowe dla uczniów - uczestników konkursu
będą przekazane do szkół, zaś nagrody
dla osób dorosłych do odbioru w Gminnym Centrum Kultury lub Gminnej Bibliotece Publicznej w Lipnicy Wielkiej.
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„Cy bocycie – orawski zwyk” - pod takim hasłem w okresie od września do grudnia 2016 r. realizowany był projekt
mający na celu tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rozwijania pasji twórczych i odbiorców w dziedzinie malarstwa na
szkle, ceramiki i bibułkarstwa.
Uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych z Lipnicy Wielkiej, którzy mieli możliwość bliższego zapoznania się
z tradycją sztuki w tych dziedzinach.
Bezpośredni kontakt z twórcami na zajęciach stwarzał
wśród uczestników możliwość bogatych wrażeń i przeżyć.
Przy tej okazji uczniowie zostali zapoznani z tradycją malarstwa, ceramiki i bibułkarstwa na Orawie. Dzieci z zaciekawieniem pokazywały swoje pomysły na propozycje przygotowania własnych prac. Powstawały piękne szkice obrazków na
szkle, które zamieniały się w malownicze obrazki. Z gliny ceramicznej lepione były dzbanki, wazoniki, garnki, czy też inne
postacie. Kolorowe różnorakie wzory kwiatów tworzyły piękne kompozycje z przeznaczeniem do dekoracji obrazów, naszych stołów itp.

foto: Bronek Kowalczyk

Z akończenie projektu „C y boc ycie - O rawski zwyk ...”
- warsztatów rękodzieła dla naszych dzieci

Zajęcia na nowo odkryły potrzebę rozwijania pasji u dzieci. Okazały się poniekąd terapią na dzisiejsze czasy. Wskazały jak można spędzać czas poznając piękno naszej rodzimej
sztuki ludowej, która jest naszym bezcennym skarbem.
Nie tylko przy okazji realizacji projektów, ale przy innych
okazjach ten orawski zwyk jest nadal żywy i tylko naprawdę
od nas w rodzinach zależy jak długo „bedymy go bocyć”.
Janina Karkoszka

Projekt pn. „Cy bocycie – orawski zwyk” – Tworzenie przyjaznej przestrzeni dla rozwijania pasji twórczych i odbiorców realizowany jest przez Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Grupę Nieformalną „Twórczy Nauczyciele” (Janina Karkoszka, Magdalena Kostrzewa-Smreczak, Emilia Jasiura)
w ramach dofinansowania ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.

W sobotę 21 stycznia odbył się tradycyjnie wieczór kolędowy
Strażackiej Orkiestry Dętej z Lipnicy Wielkiej pod kierownictwem
Pana Mariana Sułkowskiego - Kapelmistrza. Orkiestra zaprezentowała znane kolędy, z których część można było sobie pośpiewać wraz z organistą Edwardem Siepakiem lub solistką Izabelą
Bandyk. Nastąpił również występ żeńskiej orkiestry dętej „z przymrużeniem oka”, gości zaproszonych - dwóch braci - akordeonisty
i skrzypka i wiele innych atrakcji.
Wójt Gminy Bogusław Jerzy Jazowski wraz z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury Karoliną Kowalczyk oraz Panem Kapelmistrzem wręczyli członkom orkiestry okolicznościowe upominki w podziękowaniu za rok ich pracy na rzecz naszej
społeczności.
Po oficjalnej części, tradycyjnie, bawiono się do wczesnych
godzin rannych.

Gminne Nowiny nr 1 (821)/2017

foto: Bronek Kowalczyk

W ieczór kolęd strażackiej orkiestry dętej
w L ipnic y W ielkiej

20

nowiny samorządowe

G ala podsumowująca program
D ziała j lokalnie na O rawie
i P odhalu w 2016 roku
23 marca 2017 roku w Jabłonce odbyła się Gala podsumowująca
I edycję programu DZIAŁAJ LOKALNIE na Orawie i Podhalu, który jest
realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy z Jabłonki. Podczas Gali zaprezentowane zostały wszystkie zrealizowane projekty
w 2016 roku oraz wręczono podziękowania dla wszystkich realizatorów, partnerów i darczyńców programu Działaj Lokalnie. W czasie gali
przygrywały z Orawy: Dziecięcy Zespół Regionalny Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej, Zespół Małolipnicanie z Lipnicy Małej oraz
Zespół
działający
przy Rodzinie Kolpniga w Lipnicy Małej.
Stowarz yszenie
Rozwoju Orawy od
2016 roku jest jednym
z 67 Ośrodków Działaj
Lokalnie w Polsce, który realizuje program
Po l s k o - A m e r y k a ń skiej Fundacji Wolności, a jego operatorem
jest Akademia Rozwoju i Filantropii w Polsce, które mają swoje
siedziby w Warszawie. Program ten działa w Polsce od 2000 roku i obejmuje swym zasięgiem ponad 600 gmin w Polsce z 16 województw. Pogram
„Działaj Lokalnie” już ponad 16 lat wspiera i aktywizuje lokalne społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. We współpracy
z Siecią 67 Ośrodków Działaj Lokalnie zrealizowano ponad 8600 projektów
o wartości ponad 75 mln zł.
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy w ramach IX edycji programu Działaj Lokalnie w 2016 roku dofinansowało 11 projektów na łączna kwotę
33 000,00 zł. Projekty były realizowane przez organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne z terenu 6 gmin powiatu nowotarskiego tj. Lipnica
Wielka, Jabłonka, Czarny Dunajec, Szaflary, Spytkowice, Raba Wyżna, które
były objęte programem. Dofinansowane projekty to min. imprezy sportowe i kulturalne, rajdy rowerowe, zajęcia edukacyjno – animacyjne dla dzieci, pikniki rodzinne czy szkolenia i spotkania z twórcami ludowymi.
Pula na granty pozyskiwana jest w następujący sposób. Ośrodek Działaj Lokalnie pozyskuje środki od gmin, instytucji, przedsiębiorców czy prywatnych darczyńców. W zależności od tego ile uda się zebrać środków,
drugie tyle przekazywane jest przez Polsko – Amerykańską Fundację Wolności, co pozwala pomnożyć kwotę środków. Zgromadzona pula w całości
przekazywana jest na granty dla organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych które chcą realizować ciekawe pomysły w swojej gminie, objętej programem.
Stowarzyszenie Rozwoju Orawy

P rzedstawienie
w T eatrze W itkacego
z naszymi aktorami
W ostatnim czasie w Teatrze im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem wystawiana jest sztuka pt. „Gombica Staska Kubina” w reżyserii
Krzysztofa Najbora.
W zespole artystów-amatorów występujących w tym spektaklu teatralnym znaleźli się
Lipniczanie: Ewa Magiera, która wcieliła się
w rolę Reginy - matki Harnasia i Eugeniusz Lichosyt w roli Zbójnika w Bandzie Kubina. Zgłosili się oni na casting do spektaklu. Lipniczanie
są członkami Orawskiej Grupy Teatralnej im. dra
Emila Kowalczyka z Lipnicy Wielkiej. Po trwających półtora roku próbach nasi artyści zagrali
w powyższej sztuce. Cieszymy się i gratulujemy!

„Gombica Staska Kubina” - prawdziwa historia polskiego zbójnika z Tatr na podstawie rycin Ignatza Görtlera de Blumenfeld - to dramat
w trzech aktach autorstwa Tomasza Krzyżanowskiego napisany gwarą. Tekst oparty jest na faktach historycznych nt. zbójnictwa na Podhalu,
które zostały potwierdzone w odnalezionych archiwalnych aktach wiśnickiego więzienia. Producentem jest fundacja Rafała Sonika. „Czyste
Tatry”.
W sztuce wśród nielicznych aktorów - profesjonalistów występują głównie aktorzy – amatorzy z Podhala, Orawy, Spisza, jak też i ze Słowacji
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tatrzańskiej, z przełomu XVIII i XIX wieku. Ich twórcą był Ignatz

Widowisko teatralne cechuje regionalna scenografia jak:

Goertler de Blumenfeld, pierwszy leśniczy w czasie zaborów,

stroje aktorów, rekwizyty, a szczególne wrażenie robi nietu-

zarządzający lasami tatrzańskimi. Rysunki leśniczego Ignatza

zinkowa oprawa muzyczna.

Goertlera de Blumenfeld okazały się sensacją wśród znawców
(S.K.)

tematyki tatrzańskiej. Największe zainteresowanie wzbudziła

Zupełny przypadek sprawił, że w roku 2003 u jednego

rycina przedstawiająca bandę zbójników i dezerterów, którzy

z nieżyjących już słynnych malarzy krakowskich znaleziono

15 lipca 1809 roku, biesiadowali na polanie pod Siwą Skałą

niepozorną szarą teczkę z kilkudziesięcioma rycinami. Kie-

(dzisiaj Siwiańskie Turnie). Dziś wiemy, że harnasiem tej zbó-

dy zajrzano do jej wnętrza, okazało się, że zawiera ona kil-

jeckiej szajki był pochodzący z Zakopanego Stanisław Kubin.
(tekst ze strony watra.pl)

kadziesiąt dotąd zupełnie nieznanych rysunków o tematyce

XVI P rzegląd G wary w B iałym D una jcu 2017
26 stycznia br. 15-osobowa grupa lipnickich laureatów XXIV Gminnego Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra Borowego, pod opieką pani Emilii Karlak i pani
Bogusławy Wziątek, wzięła udział w XLI
w Przeglądzie Młodych Recytatorów
i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia –
Florka w Białym Dunajcu. Konkurs ten
cieszy się dużą popularnością. W tegorocznym przeglądzie wzięło udział około 140
uczestników, wśród nich byli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i liceum naszej gminy. W jury zasiadał min.
prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Józef
Kąś, który przewodniczył komisji konkursowej. Po ogłoszeniu werdyktu zauważył,
że poziom prezentowany przez uczestników, był bardzo wysoki i wyrównany.
Nasi uczniowie dobrze zaprezentowali
swoje twórcze umiejętności, występując
wśród najlepszych recytatorów w naszym województwie.
Dunajecki przegląd to prawdziwe święto kultury góralskiej. Bogactwo strojów uczestników, różnorodność utworów prezentowanych w gwarach podhalańskiej, orawskiej, spiskiej i pienińskiej pozwala odczuć rangę tego konkursu, który corocznie jest
promocją talentów dzieci oraz młodzieży gimnazjalnej i licealnej.
Wyniki przeglądu :
Helena Miciniak – SP 3, kl. 6 – wyróżnienie w kategorii poezja (przygotowana przez panią Emilię Karlak),
Gabriela Pakos – gimnazjum, kl. 1 c – III miejsce, „Brązowy Smrek” w kategorii gawęda (przygotowana przez panią
Annę Kramarz),
Sabina Surowczyk – gimnazjum, kl. 3 a – wyróżnienie w kategorii gawęda (przygotowana przez panią Bogusławę
Wziątek),
Karolina Wnęk – liceum, kl. 3 a – wyróżnienie w kategorii poezja (przygotowana przez panią Ewę Datę, Bożenę Marcinek, Emilię Karlak),
Kinga Pakos – liceum, kl. 3 a – wyróżnienie w kategorii gawęda (przygotowana przez panią Ewę Datę, Bożenę Marcinek, Emilię Karlak),
Karolina Orawiec – kl. I.Technikum Hodowli Koni w Czernichowie)- wyróżnienie w kategorii poezja(przygotowana przez
panią Annę Cymerman).
B. W.
foto ze strony Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 2 w Białym Dunajcu
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J anina K arkoszka

Jako heródek poseł do nieba
Siedzioł Pon Bóg na wysokim
niebie i ozmyślowoł kogo mo dziś
wezwać do siebie. Zawołoł Michała
Archanióła i pado mu tak:
- Pódzies dziś do Wielkie Lipnice i przyprowadzis do nieba Karóla Wójcioka cu go Heródkiym nazywajo. Ón taki chory i umyncony
ziymskiym zyciym to mu trza dać
odpocąć.
- A ty świynty Pietrze otwórz
mu wrota i przyryktuj prze niego
mieszce – hań na tyj górze cu by se móg poziyrać z nieba na
Lipnice.
- Dobrze, Panie Boze , juz się wybiyrom po niego, bo pod
Babio Góre dróga daleko.
Przylecioł Michał Archanioł pod dóm u Smrecoków a bioło śmierztecka juz gotowo zeby Heródka pozbiyrać ze swoim
dobytkiym.
- Odyć psiojuho, jo mom boski dekret i som zabierym Karóla Wójcioka do Raju.
Kie sie śmierztecka z Archaniołym doganiali wyseł z izby
Heródek. Był juz pozbiyrany i gotowy do drógi. Na syji mioł ze
7 krawatek, w kabocie we wielgiej kiesyni skrył zepsute godzinki, pore grosi i kromke suchego chleba.
- Przyśliście po mnie? – spytoł się Heródek.
- Hej, Pon Bóg mnie posłoł i dzisiok prze ciebie otwiyro
bramy Raju.
- Jo juz gotowy i idym swami, ale zabiercie jesce moje
skrzypki i ty śtyry gnotki. To jes Matka Bosko , a to mój patrón
i jesce dwa janioły.
- Nimos zodnego bogactwa na ziymi, ale w niebie ceko na
ciebie nagroda – pedzioł Archanioł.
I tak pośli oba przed tron boski ,a tam juz cekoł Pon Bóg
w swoim Majestacie.
- WITOJ Karólku w moim królestwie! Od dzisiok bedzies
symnom bywoł. Ciesys się ?
Heródek tak jako wdy, oześmioł się kie to syćko uwidzioł.
Zacyny śpiywać anielskie chóry, a Heródek wzion skrzypce
i zacon grać. Całe niebo i syścy świynci weselili sie, ze nowo
duse w niebie witajo. Jaze na ziymi było słysno to śpiywanie
i granie.
Choćktorzy lipnicanie to słyseli i dziwowali sie ze Heródka
tak honornie w niebie witajo. Chociaz był chudobny, wdy ludziom pómogoł, śpiywoł, groł, rzezbiół swoik świyntyk i teroz
będzie śniymi w niebie bywoł.
Tako widzicie nagroda cekała na Heródka w niebie.
Jego kolorowy pastuskowy świat sumi z niebiańskiej polany a wiater ozduchuje Heródkowe nuty po niebie i po całej nasej Orawie. HEJ!

J anina K arkoszka

Babcyne lykarstwa
Nazywom się Olesia i rada chodzym do skoły a nojbardzi wtedy kie momy wuef i mogymy gónić po śniegu na
nartak. Nale cóz z tego. Kie jacy przysła chrubso zima, to
furt stynkom i stynkom. Nimogym teroz chodzić do skoły
bok okrutnie choro.
Mamusia z tatusiym het chodzo symnom po doktorak
i curoz wiyncy lyków musym jeś, jaze mnie brzuch s tego
boli. Ostatnio kie mie dusiyło, to mi jesce zostrzyki doktór
przepisoł a pielęgniarka kozdy dziyń chodziyła mnie dziubać. Teroz nimogym siedzieć, tak mnie zadek boli.
- Cu tymu dziywcynciu telo dolygo?, cy nima na to jakiego lykarstwa? – lamynciyła mama.
- Świynta ido a ta het we wyrku lezy. Trza cosik z tym
zrobić – zachodziuł w głowe tatuś.
- Wiys cu? pódym na grape po naso babke Margiete,
una dziesięcioro dzieci wychowała, chojcu wiy i mądroś życiowo mo, to sie spytać nie zawadzi.
Mama pozbiyrała sie wartko, chipła do auta i pojechała
na grape po mojo babke.
- Jo sie nie zdązyła we wyrku obrucić a uny obie juz s
powrotym.
- Ka ta moja Olesia?!- woło od dzwiyrzi babaka.
- Jakoś ty dziecko blado, słysym ze cie dusi jako mojego starego psa.
- A to cu tu telo mocie w tyk torbak na stole?
- To som babko lykarstwa. Na rano Olesia mo antybiotyk i ty dwa sirupy, na połednie zostrziki, a na wiecór tys 4
tabletki i maś.
Kie to babaka uwidziała to ji jaze brodom zesarpało.
- Nody to dziywce wykóńcycie. Telo to ani kóń nie zjy.
- To cu momy robić – pyto się ostrzynsiono mama?
- Mos Hanuś te pirzyne coś dostała w posogu? Przyniyś je do izby. Olesi postawiymy bańki, potym się wygrzeje pod pierzynom i jesce gęsiym sadłym je posmarujemy.
Jo tu przy Ni posiedzym a wy jadzcie do Jabłunki na kiermas i kupcie tłusto gęś tako cu be mieć kupe sadła. Rusojcie się cóby dziywcyńciu pómóc.
- Babko jo by tak chciała juz iś do skoły, wylyc ze mnie –
skócałak chraplawym głosym.
- Jo ci moje chudziatko nie dom zaginoć, juz downok
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się tu wybiyrała, nale mnie tak noga boli ze
nimogym chodzić. Teroz ci uwarzym dobre
Kwaśnicki z cosnokiym to te chorobe odzynymy. Nima nic lepsego w zimie jak kapusta z becki .
- Jo bem babko syćko jeś, jacy mnie wylyc zebyk mogła iś na narty i na tyn Memoriał dr Kowalcyka cu bedzie w Przywarówce.
Nie wiym cy mi uwierzycie , ale babcyne lykarstwa pomogły. Pod pierzynom
przelezałak jesce pore dni, tłustym gęsiym
sadłym mnie wysmarowali, hyrbaty z miodym tok chyba wiaderko wypiyła a kwaśnice z cosnokiym kozdy dziyń babka mi
warzyła.
Dzisiok zdrowok jako ryba, do skoły se
chodzym, na nartak guniym i juz wcale nie
krzipiem i nie stynkom. Powiym wom ze na
Memoriał się wybiyrom i myśliym ze w tym
roku tyz bem piyrso !!!

Jako mój stryk

Józek narobiuł se
śtrapacyje
Łopowiym wom ło tym jako mój
Stryjek Józek narobiuł se śtrapacyje.
A było to tak .Ujek straśnie rod chłodziół do lasa.Kiesik prziseł i pado mi tak
- Wiys có Brunka idym do grónia.
- Stryku mocie juz 80 roków,a jesce
wos kasik niesie
- Cu ty se myślis,a cym bemy w zimie polić w piecu ?To jadzcie chłoć traktórym a nie na nogak idzcie.
-Niy, nie pojadym traktorym a ty sie
juz wiyncy sie nie łobzywoj! - ozdar sie
stryk -- --Dobra juz idzcie, ale wspómnicie jesce moje słowa, no to mnie nie posłuchoł i poseł, bo by sie przecie nie nazywoł stryk Józek. Wdy był uparty jako
koza i musioł postawić na swojym
- Idzie i idzie do tego grunia , myśloł ze juz nie zojdzie nale kie zaseł to
se tak stanół i poziyro ktore drzewo by
tu spiylić. Suko se tak suko ,dobra naseł
jesce se tam cósik mróknół pod nosym
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Radosław Brenkus

Prababka

Jo mojej prababki nie oddom nikómu!
I nie przeto, ze mi cukierki daje po kryjomu,
chociaz mama krzicy, ze zymby sie psujo,
mi i prababce te dobroci okropnie smakujo.
Choć mo rynce stare, robotom zmyncone,
nieroz momy w dóma chleby upiecone.
Kie mi przido smaki i piyknie popytom
juz na stole w kuchni zomerwanke mom.
Choć mo nogi stare, bardzo mało chodzi,
w downy świat orawski cynsto mnie prowadzi
Babka opowiado, a jo chyntnie słuchom.
Za te historyje nojbardzi jom kochom.
Jo by tyz kcioł cosik prze prababke zrobić.
Moje rynce małe, nie kciołbyk zaskodzić.
Pockojciez prababko, kie jacy dorosnym,
dostane doktorym, jo wos wylycym!

i zacon piylić.Nale ledwo nie zacon kie
mu cosik łupło w krzizak to se musioł na
chwile siadnóć. Chnet mu przesło znowa zacon piylić. Jak skóńcół zacon sie
brać du domu.Idzie taki dokunany nale
poziyro a tu taki piykny suchorz se stoi
na środku lasa.To se stryk pomyśloł …
- Eeee bem se mioł śniego patyków
na cało zime. No to wloz na niego i zacon piylić.Nale siadnół se na taki ciyniótki gałynzi,a un sie jesce najod kapusty
ze rzepom zakiela poseł do grónia.
Noto kie gałąż strzelyła to ino roz.
Ale tys po chroma jasnego tam wloz kie
mioł telo piykniyk gałynzi to akurat mu
było mało. Lezy tak na ty ziymi biydok
myśloł ze juz nie stanie ale stanoł ..Idzie
takiy biydny do tego dumu i łobolały ze
jaze ło gałynziak zabocół. Nale Babie sie
nie prziznoł có się stało
- .Cóś zaś wymaniół- pyto sie Hanka.
Nic nic Hanuś.
-Gworz mi tu zaroz - cósik kryncis.
Widziała stryka ze jaze z boleści scyrnioł
.
-Dobra jacy sie nie drzij -spodek
z drzewa. Jesce nie dopedzioł a ciotka
juz wiedziała ło có chłodzi.
- Jezus Matko, jako była wojna

dobrze telo ze ciotka jesce zbonkami
nie prała. Zarozinki do doktura drze sie
ciotka.
- Hanuś jacy nie tam , dy mnie wezno do spytola . Jesce sie zy mnom zbywos juz piernikiym ani sie nie obzywoj .
Nie bes mi tu stynkoł i jojdoł .Noto poseł do tego doktóra nawet sie uwierzycie cu sie łokozało ze Stryk złomoł noge
nyj mu musieli do gipsu dawać.
Powiym wom telo dobrze ze sie
cały nie dołomoł. Zeby tego było mało
to drzewo ujka Jantka zo izby i kie sie
zwiedzioł ze suchorza któsik złomoł to
łod razu do stryka Juzka piyrse prziseł
ale przecu to nie wiym, nyj kcioł za to
drzewo duzo dudków.
To có mioł stryk zrobić? Zabulić
a cu inksego.
Łod tego casu ujek sie naucół po
piyrse ze sie nie siado na chudy gałynzi
kie sie najy kapusty ze rzepom. Po drugie ze sie nie chłodzi do lasa kie sie mo
80 roków. A po trzecie ze sie nie sprzyco
z ciotkom Hankom bo mozecie doś dobrze łoberwać i zle na tym wyś.
Martyna Lichosyt Ogrodny, Kl.VI
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„BÓG SIĘ RODZI”

Święta Bożego Narodzenia, to czas
miłości, radości, przebaczania i refleksji… Czasami jest to jedyna okazja
w całym roku, żeby się spotkać z rodziną czy przyjaciółmi. Aby ponownie
przeżyć radość z Bożego Narodzenia,
a jednocześnie przedłużyć czas „dobrej
nowiny” w codziennym życiu, 12 stycznia 2017 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi
odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe dla zaproszonych gości oraz rodziców naszych uczniów.Na początku
przybyłych gości przywitała pani Dyrektor Danuta Pastorczyk, która w krótkim przemówieniu złożyła zebranym
noworoczne życzenia. Życzyła dobrego
odbioru, wielu wzruszeń i zastanowienia się nad tym, co istotne w życiu każdego człowieka. Zachęcała do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Następnie zaprosiła wszystkich obecnych
do obejrzenia jasełek przygotowanych
pod kierunkiem nauczycieli SP1 pań:
Elżbiety Kuligi, Edyty Karkoszki i Moniki
Kołton. Spotkanie opłatkowe uświetnili swoją obecnością m.in.: Ks. Proboszcz - Andrzej Pawlak, Wójt Gminy
Lipnica Wielka – Bogusław Jazowski,

Przewodniczący Rady Gminy – Mariusz
Wnenk, Dyrektor ZSO - Jan Kuliga, rodzice i nauczyciele SP1, a wesoło przygrywała i śpiewała wszystkim zebranym muzyka orawska pod kierunkiem
pana Eugeniusza Karkoszki.
W tamten cudowny czas nocy betlejemskiej przenieśli nas uczniowie
klas I, II, IV i V, którzy w pięknych strojach i dzięki swojej grze aktorskiej pozwolili nam raz jeszcze przeżyć cud
Bożego Narodzenia. Wejście aktorów
na scenę poprzedziła pieśń „Jest taki
dzień”. Gdy muzyka ucichła, wkroczyli
uczniowie, którym oddano głos. Rozpoczęła się część I akademii – „Droga do
Betlejem”. Zmęczeni i utrudzeni Maryja i Józef szukają noclegu. Pukają to do
jednych, to do drugich drzwi na próżno. W tle słychać kolędę w wykonaniu
Golec Orkiestra „Nie było miejsca dla
ciebie”. W końcu podróżni na swej drodze spotykają babcię, która oferuje im
ubogą stajenkę stojącą opodal. Narrator po chwili informuje zebranych o narodzeniu Jezusa.
Z kolei na scenie pojawiają się „śnieżynki” – dziewczynki z kl. I, całe w bieli, z białymi pomponami w ręku, które

swym tańcem w rytm melodii Alleluja
wzruszyły niejedno serce.
Następnie anioł wyrusza do Betlejem zanieść dobrą nowinę ludziom. Budzi śpiących pasterzy, a wyrwani ze snu
pastuszkowie zabierają ze sobą skromne dary i przy wtórze pieśni „Gore
gwiazda” udają się w drogę do Jezusa.
Zmiana scenerii przenosi nas do
pałacu Heroda. Spostrzegamy tutaj siedzącego na tronie władcę, który uważa
się za pana nad światem, mocarza nad
mocarze. Generał oznajmia Herodowi
narodziny Syna Bożego, a ten wpada
w gniew i wściekłość. Każe wymordować wszystkie niemowlęta, nawet własnego syna. Po wykonanej misji pozostaje sam, a wówczas zjawia się śmierć
z kosą i diabeł. Wykonują diabelski taniec do przejmującej muzyki Vangelis.
Władca próbuje przekupić śmierć oferując jej koronę, złoto i klejnoty. Ta jednak nie daje się przebłagać. W końcu
śmierć zabija krwawego tyrana i wspólnie z diabłem bierze go do piekieł.
Tu następuje kolejna odsłona w Betlejem, w stajence. Maryja kołysze
Dzieciątko w kołysce, towarzyszy jej Józef, a wokół zbierają się pasterze i mali
pastuszkowie. Każdy z nich składa Jezusowi ubogie podarki. Po chwili zjawiają się też Trzej Królowie, niosąc swoje dary. Wszystko to odbywa się przy
wtórze kolędy „Zawieja i beznadzieja”.
Po złożeniu kosztowności nadchodzą
szewczyk, kowal, piekarz, kominiarczyk,
strażak i dziewczynka, którzy także pragną pokłonić się Bożej Dziecinie. Składają oni Jezuskowi swoje podarunki,
a Maryja i Józef pięknie za nie dziękują.
W tych, bogatych w rozmaite stroje
i rekwizyty, jasełkach nie zabrakło również akcentu orawskiego, którym był
występ Orawianki i rodzeństwa: Kingi (kl.II B) i Dawida Janowiak (kl.O), którzy w strojach regionalnych witali Nowonarodzonego tańcem i śpiewem
orawskim…
Na zakończenie narratorzy życzyli
wszystkim tego, żeby nas jak najmniej
dzieliło, a jak najwięcej łączyło – czyli
zwykłego, ludzkiego szczęścia. Nie obyło się też bez życzeń górala, który głosił:
„Na scynscie, na zdrowie, na to
Boze Narodzenie, Coby się wom darzyło
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syćko Boskie stworzynie…”
Po inscenizacji głos zabrali goście,
którzy dziękowali za zaproszenie i piękny, pełen wzruszeń spektakl. Życzyli
wszystkiego dobrego w Nowym 2017
Roku. Zwrócili też uwagę na niepowtarzalną atmosferę całego widowiska
i spotkania w szkole. Gratulowali wspaniałego występu dzieciom i rodzicom,
którzy ich wspierali.
Na zakończenie głos zabrała Pani

Dyrektor, która jeszcze raz podziękowała wszystkim za przybycie i za wszelką
pomoc.
Do wspólnego posiłku, który odbył się po przedstawieniu przygrywała
muzyka orawska, a po pysznej kwaśnicy - zebrani łamali się opłatkiem i składali sobie noworoczne życzenia. Następnie w serdecznej atmosferze wszyscy kolędowali i prowadzili wspólne
rozmowy przy słodkim poczęstunku

25
przygotowanym przez Radę Rodziców.
Jeżeli i Ty chcesz, aby Jezus narodził
się u Ciebie, musisz swoimi rękami odebrać Go od Matki i umieścić w swojej
duszy, w swojej rodzinie, w miejscu pracy, w gronie przyjaciół, w narodzie, tak
jak swoimi rękami musisz wziąć opłatek ze stołu i podejść z nim do drugiego
człowieka. Tego sobie i wszystkim lipniczanom gorąco życzymy.
mgr E. Karkoszka, mgr M. Kołton

D zień B abci i D zień D ziadka w M urowanic y
Dnia 25.01.2017 r. o godzinie 15.00
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Najpierw głos zabrała pani dyrektor Danuta Pastorczyk mówiąc: „… chciałabym
życzyć wszystkim drogim seniorom zdrowia, pogody ducha, spełnienia osobistych planów i zamierzeń a także poczucia, że są bardzo potrzebni swoim dzieciom i wnukom.” Do życzeń dołączyła
się również pani Marta Pawlak: „Każdy
z nas był kiedyś dzieckiem i pamięta jak
ważną rolę w naszym życiu pełnią dziadkowie. Obchodzony 21 stycznia Dzień
Babci i dzień później Dzień Dziadka to
tylko symboliczne święto w naszym kalendarzu. Tak naprawdę to każdego dnia
w roku, dziadkowie myślą i troszczą się
o swoje wnuki. To codziennie ich pociechy potrzebują od nich wsparcia. Babcia
i Dziadek to ukochane osoby, które tak
naprawdę nigdy się nie gniewają, a swoje wnuczęta zazwyczaj rozpieszczają.” Na
koniec dodała: „życzę również podwyżek rent i emerytur oraz spełnienia najskrytszych pragnień!” Dzieci zaprezentowały wiele wierszy, piosenek, rymowanek, a także inscenizację o „Królowej
Śniegu”.
Królowa Śniegu – jedna z najpiękniejszych baśni Andersena – to niezapomniana podróż w głąb mroźnego
królestwa zła. Kaj i Gerda zostają rozdzieleni przez Królową Śniegu, która
zaczarowała serce Kaja i porwała go do
zimnego pałacu. Zrozpaczona Gerda
udaje się na poszukiwania przyjaciela.
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W swej wędrówce po odległych krainach jest niezłomna i pełna nadziei
na odnalezienie Kaja. Miłość Gerdy
i jej wytrwałość sprawiają, że Kaj zostaje uratowany z niewoli Królowej Śniegu: „ I tak zwyciężyła przyjaźń i szczęście
nad lodowatym sercem Królowej Śniegu.
Bo kiedy miłość w ludzkich sercach gości zawsze, w każdej porze obojętność,
złość czy zazdrość nic pokonać jej nie
może. Wiec życzymy dzisiaj wszystkim,
żeby miłość w waszych sercach zawsze
była najważniejsza”. Podczas spektaklu
radość na twarzach wszystkich zgromadzonych wywołał taniec śnieżynek
do piosenki: „Halleluja”, oraz renifer,
który świetnie radził sobie ciągnąc sanie Królowej Śniegu. Na koniec przedstawienia dzieci wspólnie zarecytowały wiersz: „Dziękujemy wam za to, że jesteście, że stale się o nas troszczycie, pomagacie nam i razem z nami, cieszycie
się naszymi najdrobniejszymi sukcesami. My, wasze wnuczęta, obiecujemy być

grzeczni, dobrze się uczyć i zawsze o was
pamiętać. Bądźcie zawsze razem z nami.
Bądźcie szczęśliwi jutro i codziennie. A teraz drobne upominki wręczą Wam chłopcy i dziewczynki. Po tych słowach dzieci
udały się do swojej sali po własnoręcznie przygotowane upominki, na których widniał napis: „ dla Wspaniałej Babci, dla Wspaniałego Dziadka” . Następnie, na wszystkich przybyłych czekała
kolejna niespodzianka — słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Wspólne biesiadowanie było wspaniałą
okazją do poznania się, nawiązania rozmowy czy podzielenia wspomnieniami.
Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, goście nie kryli swojego wzruszenia a podziękowaniom nie było końca.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wiersze,
piosenki i taniec, mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.
Marta Pawlak

nowiny samorządowe

K olędowanie w szkole
w P rzy warówce
Jak co roku zgodnie ze szkolną tradycją, 28 grudnia 2016
r. odbyło się kolędowanie w Szkole Podstawowej nr 4 im. dr
E. Kowalczyka. Swoją obecnością zaszczycili nas rodzice, absolwenci naszej szkoły mieszkający ze swoimi rodzinami poza
granicami naszego kraju, zaproszeni goście między innymi
Państwo Janina i Antoni Plaszczakowie oraz mieszkańcy Przywarówki. Gościem
wyjątkowym w tym
roku była mała Lenka Cholewa z rodzicami, w pomoc której zaangażowali się
nasi uczniowie.
Po d t r z y m u j ą c
tę piękną tradycję,
dzieci z klasy drugiej
i trzeciej pod kierunkiem swoich pań Lucyny Łowas i Anieli
Lach przygotowały
jasełka. W pięknych
strojach, z wielkim
zaangażowaniem
mali aktorzy przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się w małej stajence betlejemskiej oraz opowiedziały historię jednej maleńkiej
gwiazdeczki, do której uśmiechnęło się Dziecię Jezus. Dzieci
otrzymały wiele braw i pochwał.
Po występach najmłodszych na scenę wkroczyli „Orawianie” z instruktorem panem Eugeniuszem Karkoszka. Swoim
występem udowodnili, że Pan Jezus narodził się tu wśród Lipniczan pod Babią Górą. Nowonarodzonemu Jezuskowi pięknie zatańczyli i zaśpiewali kolędy i pastorałki.
Nie zabrakło też kolędników, którzy przyszli pokłonić się
Maleńkiemu, zakolędować lipnickim gazdom i złożyć noworoczne życzenia. Grupa została uhonorowana gromkimi brawami, a najmłodszym widzom bardzo podobały się postacie: Żyda, Turonia, Diabła, Kominiarza, Guślorki, Śmierci czy
Turonia.
Ten wieczór rozbrzmiewał nie tylko kolędami, ale również
pachniał tradycyjnymi smakołykami przygotowanymi przez
mamy. Można było skosztować swojskiego chleba ze smalcem, oscypka, pysznych ciast oraz ziołowej herbaty.
Jasełka, życzenia, kolędy i występ zespołu „Orawianie”
przybliżyły wszystkim zebranym atmosferę tego szczególnego czasu jakim są Święta Bożego Narodzenia. Cieszymy się,
że na Orawie wciąż żywa jest tradycja i rodziny nawet z odległych krajów przyjeżdżają do swoich rodzinnych stron by
wspólnie świętować i rodzinnie kolędować.
Aniela Lach, Lucyna Łowas

D zień B abci i D zień
D ziadka w S zkole
P odstawowej nr 4
im . dr E mila K owalczyka
18 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im. dr
Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej Przywarówce odbyła się
uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Nasi dziadkowie i nasze babcie tłumnie przybyli aby zobaczyć występy swoich wnuczków. Na samym początku Pani dyrektor J.
Karkoszka przywitała zebranych gości a tym samym rozpo-

foto: Sonia Ponicka
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częła nasz program. Następnie wystąpiły dzieci z przedszkola z życzeniami dla wszystkich świętujących. W czasie przedstawienia maluchy pokazywały własnoręcznie zrobione prezenty, które później wręczyły dziadkom. Po przedszkolakach
swój występ pokazały dzieci z klasy pierwszej i drugiej. Ich
program nawiązywał do Świąt Bożego Narodzenia. Do występu dołączyło się również dwóch uczniów prezentujących
własnoręcznie napisane „godki” i wiersz o babciach. Następnie uczniowie starszych klas przedstawili zabawną scenkę nawiązującą do piosenki, w której dziadek z babcią przez przypadek spotkali się i zakochali w sobie. Na końcu wzięli ślub
a rodzina nie umiała się z tym pogodzić, gdyż rodzina straciła
to, co babcia do tej pory dla nich robiła.
Po programie uczniowie zaśpiewali tradycyjne „Sto Lat”
a później wręczyli prezenty swoim babciom i dziadkom. Po
uroczystej akademii odbył się mały poczęstunek i pogawędka.
Wszystkie występy przygotowane przez dzieci i ich wychowawców były wspaniałe i jestem pewna, że dziadkowie
oraz babcie byli zachwyceni. Już nie mogą się doczekać co
wymyślimy na następny rok.
Kasia Ponicka, Uczennica kl. VI
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D zień B abci i D ziadka
w przedszkolu
„B a jkowa K raina ”

20 stycznia 2017 roku w naszym przedszkolu odbyła
się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z grupy czterolatków wraz ze swoimi paniami: Barbarą Bodzioch i Patrycją Kudzia przygotowały interesujące przedstawienie. Dzieci dzielnie recytowały wiersze i śpiewały piosenki
bawiąc swoich dziadków. Jednak największą atrakcją okazał
się niesamowity taniec „TWIST” w wykonaniu naszych zdolnych przedszkolaków. Nie obyło się bez wspólnych zabaw
i konkursów dzieci i ich dziadków. Sprawdziliśmy m.in. umiejętność szybkiego i dokładnego obierania jabłek przez babcie, spawność dłoni dziadków w czasie podbijania piłeczek
ping-pongowych czy zręczność podczas wiązania wnuczkom
kokardek. Następnie dziadkowie dostali od swoich wnucząt
piękne laurki oraz samodzielnie malowane mydełka techniką
decoupage. Było to mile spędzone popołudnie, które przyniosło wiele radości dziadkom a także ich wnukom. Dziękujemy wszystkich Babciom i Dziadkom za przybycie. Życzymy im
dużo zdrowia i uśmiechu oraz pociechy ze swoich wnucząt!
Stanisława Michalak

J asełka w przedszkolu
„B a jkowa kraina ”
W niedzielne popołudnie, 22 stycznia 2017 roku dzieci z przedszkola „Bajkowa Kraina” z grupy pięciolatków i ich
rodziny spotkały się w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej.
Przedszkolaki wraz ze swoimi paniami przygotowały dla swoich najbliższych przedstawienie Jasełkowe. Dzieci przypomniały cud narodzin Jezusa w Betlejem recytując wiersze
oraz śpiewając kolędy. Przypomniały zapomniane nieco ko-

lędy takie jak: ”Skrzypi wóz, wielki mróz”, „Był pastuszek bosy”
czy „Dziś w stajence mały Jezus się narodził. Na zakończenie
swojego występu dzieci zaśpiewały „Nie miały aniołki choinki
na święta” z choreografią, czym rozbawiły wszystkich widzów.
Młodzi aktorzy dzielnie występowali za co otrzymali gromkie
brawa. Po przedstawieniu wszyscy udali się na poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej uroczystości. Szczególnie dziękujemy paniom:
Edycie Stechura i Natalii Bandyk, które włożyły wiele trudu
i wysiłku, aby przygotować takie wspaniałe przedstawienie.
Dziękujemy również wszystkim gościom, którzy zaszczycili
nas swoją obecnością.
Patrycja Kudzia

N arodowy D zień P amięci Ż ołnierzy W yklęt ych
Ku chwale tych, co wiedzieli, jak cię kochać ojczyzno…
Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w Domu Ludowym w dniu
28 lutego, a zostały przygotowane przez uczniów Liceum,
Technikum i Gimnazjum. Zostały one połączone z uroczystością poświęconą Cichociemnym Spadochroniarzom Armii Krajowej, wśród których byli również Żołnierze Wyklęci.
Uroczystość została przygotowana przez Bogusławę
i Krzysztofa Wziątków na podstawie autorskiego scenariusza. Cieszy, iż patriotyzm i dbanie o historię Polski tak mocno zakorzenione są w naszej gminie.
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XVII K onkurs rec y tatorski
im . K azimierza P rzerwy -T etma jera w L udźmierzu
Dnia 3 marca uczennice: Judyta Matera i Sabina Surowczyk z klasy III a oraz Kamila Karkoszka z klasy II d wzięły udział w XVII Konkursie Recytatorskim im. Kazimierza
Przerwy – Tetmajera w Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu, któremu patronuje ten słynny
piewca Podhala. Jury konkursowe wysoko oceniło talent recytatorski i artystyczny przekaz utworów zaprezentowanych przez nasze uczennice. W kategorii gwarowej Judyta
Matera zdobyła I miejsce za prezentację gawędy Kazimierza Przerwy – Tetmajera „Jakie
jest serce matki, albo kiedy janioł płakoł”, Sabina Surowczyk otrzymała w tej samej kategorii wyróżnienie za interpretację utworu Roberta Kowalczyka „Józefinka”. Do konkursu obie uczennice zostały przygotowane przez panią Bogusławę Wziątek. Również Kamila Karkoszka, przygotowana przez panią Annę Cymerman, zdobyła I miejsce w kategorii literackiej, prezentując wiersz Kazimierza Przerwy-Tetmajera „Ciemnosmreczyński
las”. Ludźmierski konkurs dostarczył uczestnikom wielu estetycznych przeżyć i okazał się
prawdziwą ucztą duchową oraz promocją młodych talentów.		
B.W.

W izy ta dzieci z SP 2
w G minnej B ibliotece P ublicznej

P rzedszkolaki

12
stycznia
2017 r. najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr
2 wraz z wychowawczyniami udali się w odwiedziny
do Gminnej Biblioteki Publicznej. Kilkoro z nich było
już wcześniej w bibliotece ze swoimi
rodzicami bądź ze
starszym rodzeństwem.
Jednak
dla zdecydowanej
większości była to
pierwsza wizyta wśród tylu książek. Pani Stasia bardzo serdecznie nas przywitała. Opowiedziała nam o zbiorach i rodzajach książek, jakie możemy znaleźć
w bibliotece. Dzieci dowiedziały się, jak można stać się czytelnikiem biblioteki, a także jak należy się w niej zachowywać. Wszystkim bardzo spodobały się
kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały. Wizyta w bibliotece nie mogła się odbyć bez głośnego czytania książeczki przez panią
bibliotekarkę. Oczywiście wychowawczynie wypożyczyły kilka książeczek,
aby móc je przeczytać w szkole w ramach programu „Czytające Przedszkola”.
Na zakończenie spotkania zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie, a dzieci otrzymały
słodki poczęstunek.
Każdy zerówiaczek wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy, co
świadczyło tylko o tym, że ta krótka wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej była jak najbardziej udana.
L. Fitak, A. Nitecka

Dzieci z Prywatnego Przedszkola „Bajkowa Kraina” odwiedziły gabinet stomatologiczny. Dzięki tej wizycie dzieci mia-

u dent yst y

ły okazję zapoznać się z Paniami dentystkami oraz obejrzeć gabinet i jego wyposażenie. Przedszkolaki przypomniały sobie w jaki
sposób właściwie dbać o zęby, co jeść, aby
mieć piękny, biały uśmiech i jak je szczotkować. Chętne dzieci mogły usiąść na fotelu dentystycznym oraz zrobić sobie zdjęcie
z misiem. W podziękowaniu dzieci podarowały Paniom samodzielnie wykonane plakaty zdrowego i chorego uśmiechu. Każdy
przedszkolak otrzymał dyplom, naklejki oraz
kolorowanki.
Dla wielu dzieci była to ich pierwsza wizyta u dentysty. Ważne jest to, aby od najmłodszych lat edukować dzieci i zwracać
im uwagę na dbanie o właściwą higienę ciała. Dzięki temu wychowamy mądre, zdrowe
dzieci!
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Przedszkolaki z „Bajkowej krainy” w bibliotece
W ramach akcji „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”, która trwa w przedszkolu „Bajkowa
Kraina” od września 2016 r. dzieci z przedszkola wybrały się do biblioteki. Wyżej wymieniona akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w niej udział ok. 45 rodziców i rodzeństwa, którzy raz w tygodniu przychodzą do przedszkola czytać wybraną bajkę.
Wizyta w bibliotece miała na celu zapoznać dzieci z tym miejscem, pokazać jak wygląda tak duży księgozbiór oraz zachęcić dzieci do czytania. Pani Stasia opowiedziała nam
o rodzajach książek i wskazała na których półkach znajdują się pozycje dla dzieci. Opowiedziała nam również jak wygląda praca w bibliotece oraz na jakich zasadach można wypożyczyć książki. Dzieci z zachwytem słuchały pani pracującej w bibliotece. Przedszkolaki
ochoczo reagowały na coraz to nowe tytuły książek, które wskazywała Pan Stasia. Wśród
nich pojawiły się takie popularne wśród dzieci tytuły takie jak „Kraina lodu”, „Masza i niedźwiedź”, „Smerfy” czy „Opowieści o dinozaurach”.
Na koniec Panie Przedszkolanki postanowiły założyć kartę czytelniczą Przedszkola, wypożyczyły dwie książki oraz zobowiązały się do wypożyczania książek do przedszkola raz
w tygodniu.
Patrycja Kudzia

W dniu 28 stycznia odbył się VIII Memoriał Emila Kowalczyka w Biegach
Narciarskich. Pogoda w tym roku była
wymarzona - było słońce, dużo śniegu
i wspaniali kibice. W tegorocznych zawodach wystartowało 146 zawodników
w różnych kategoriach wiekowych. Była
też i 147-ma, niezwykła zawodniczka sarenka Sara, którą można było zobaczyć czy to wśród zawodników, czy na
starcie, czy na mecie, czy też przed kamerą - niekwestionowana gwiazda zawodów. Wręczenia nagród i dyplomów
dokonali: Wójt Gminy Lipnica Wielka
Bogusław Jerzy Jazowski, Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Wnenk, Dyrektor ZSO Jan Kuliga oraz Kierownik
Zawodów Andrzej Buroń.
Wróżniono również najmłodszych
zawodników: Alan Stachoń z Zakopanego oraz Maciej Gąsior z Zabrza (roczniki - 2013) oraz Pana Jana Jurasza z Węgierskiej Górki - najstarszego zawodnika
(rocznik 1945).
Organizatorami zawodów byli Wójt
Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum
Kultury w Lipnicy Wielkiej, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce, Sołtys i Rada Sołecka w Przywarówce. Dziękujemy serdecznie za
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VIII Memoriał Emila Kowalczyka w biegach narciarskich
- wyniki i fotorelacja

nieocenioną pomoc Kierownikowi Zawodów Andrzejowi Buroniowi oraz
Radnemu Janowi Kwakowi; Strażakom
z Przywarówki, sędziom (Wojciech Janiszewski, Zdzisław Galik, Łukasz Klozyk, Łukasz Kucek, Mateusz Lichosyt
i Kamil Bodzioch), Nauczycielom i rodzicom dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4
oraz Dyrektorowi ZSO i pozostałym nauczycielom, Ośrodkowi Zdrowia w Lipnicy Wielkiej (Lidia Scechura), telewizji lipnickiej - Bronek Kowalczyk, firmie

odśnieżającej Pana Eugeniusza Węgrzyna, sponsorowi Rafałowi Sproch oraz
wszystkim pozostałym osobom. Dziękujemy rówież za obecność Andrzeja
Habiny reprezentanta mediów.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapał oraz przepiękną
jak zawsze atmosferę, a także wszystkim
kibicom którzy dopingowali zawodników i przyczynili się do rodzinnej atmosfery; i do zobaczenia za rok.

XIX gminny

S trażac y w akc ji

turniej tenisa
stołowego
seniorów

W dniu 18 lutego na hali
sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej odbył się I Turniej Halowej
Piłki Nożnej Drużyn OSP. Strażacy ochotnicy po raz kolejny
udowadniają jak ważna jest dla
nich integracja pomiędzy jednostkami. Celem zawodów zorganizowanych przez OSP Lipnica Wielka Centrum było wynagrodzenie całego roku pracy druhów, a przy okazji, a może przede wszystkim akcja
charytatywna zbiórki pluszaków i nakrętek dla szpitala uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu. Ochotnicza Straż Pożarna to działanie i niesienie pomocy - również i w taki sposób.
Organizatorzy zakładali, że w turnieju weźmie udział 6 zespołów, ale zainteresowanie było tak duże, że o tytuł mistrza walczyło aż 12 drużyn. Pierwsze miejsce zajęli strażacy z Chochołowa, drugie miejsce przypadło gospodarzom z OSP Lipnica Wielka Centrum, a na najniższym stopniu podium stanęli druhowie z Zaskala.
Również akcja zbiórki pluszaków przerosła najśmielsze oczekiwania - zebrano ich ok. tysiąca, a strażacy już nie mogą się doczekać kiedy zawiozą je chorym
dzieciom.						 Mateusz Lichosyt

W dniu 18 lutego 2017 r. w gminie Lipnica Wielka, w Szkole Podstawowej Nr 3 w sołectwie Skoczyki, rozegrano XIX Gminny Turniej Tenisa Stołowego Seniorów o Nagrodę Wójta Gminy Lipnica Wielka. W tegorocznych rozgrywkach konkurowali ze sobą przede
wszystkim Lipniczanie; w sumie w tur-

nieju wzięło udział 23 zawodników. Organizatorami byli: Wójt Gminy Lipnica
Wielka, Gminne Centrum Kultury i Radny Krzysztof Wziątek; nagrody ufundowało Gminne Centrum Kultury a wręczał je Wójt Gminy Bogusław Jazowski wraz z Radnym Krzysztofem Wziątkiem. Dziękujemy za miłą i sportową
atmosferę. Do zobaczenia za rok, na jubileuszowym turnieju.
M.K.
Kategoria 17 – 30 lat
I miejsce – Adam Pniaczek
II miejsce – Sławomir Kwak
III miejsce – Krzysztof Moniak
IV miejsce – Hubert Mentel
V miejsce – Bartłomiej Węgrzyn
VI miejsce – Marcin Kocur
Kategoria powyżej 30 lat
I miejsce – Mieczysław Walczyk
II miejsce – Andrzej Piotrowski
III miejsce – Tomasz Pniaczek
IV miejsce – Stanisław Hola
V miejsce – Wojciech Zahora
VI miejsce – Mirosław Gwiżdż

S ukces lipnickich strażaków na
turnieju drużyn amatorskich OSP
w Ł ękawic y
Integracji i współpracy naszych jednostek OSP ciąg dalszy.
Kilka tygodni po rozegraniu I Turnieju piłkarskiego Drużyn OSP
w Lipnicy Wielkiej, nasi druhowie zostali zaproszeni na IV Halowy Turniej Piłkarski o Złotą Prądownicę OSP Kocierz Moszczanickiego (powiat żywiecki), który odbył się 11 marca 2017 r. Gminę naszą reprezentowali strażacy z trzech jednostek tj. OSP Centrum, OSP Przywarówka oraz OSP
Murowanica.
Po zaciętych meczach, drużyna pod nazwą OSP Lipnica Wielka zajęła III miejsce. Indywidualną nagrodę „Najlepszego bramkarza turnieju” otrzymał Michał Klozyk. Gratulujemy!!!
Podziękowania:
Dla Pana Bogusława Jazowskiego, Wójta Gminy Lipnica Wielka za opłacenie
busa dla zawodników.
Dla Pana Franciszka Pindziaka, Prezesa OSP Lipnica Wielka za dotację finansową
na wpisowe drużyny na turniej.
Łukasz Klozyk
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II C hary tat y wny turniej „Ł ączy nas piłka ”
- gramy dla L eny
W sobotę 07.01.2017 na hali sportowej w Lipnicy Wielkiej, miał miejsce II
Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „ŁĄCZY NAS PIŁKA”. Gramy dla Leny. Była to
druga impreza, której głównym celem
jest niesienie pomocy potrzebującym.
W tym roku cała uwaga została skierowana na małą Lenę Cholewę, zmagającą się z wrodzoną wadą nóg. Leczenie
dziewczynki odbywa się wieloetapowo
przez poważne operacje i ciężką rehabilitację w USA i Polsce.
Wydarzenie rozpoczęło się Mszą
Świętą w intencji Leny i wszystkich
uczestników wydarzenia, następnie kibice i piłkarze udali się na halę sportową, gdzie przeprowadzono rozgrywki.
W turnieju udział wzięło 12 zespołów piłkarskich, reprezentujących różne
grupy społeczne. Rywalizacja odbywała

Lista drużyn w II
Charytatywnym Turnieju
Piłki Nożnej „ŁĄCZY NAS
PIŁKA” 2017:
Nauczyciele.
Uczniowie Gimnazjum im. Piotra
Borowego w Lipnicy Wielkiej.
Uczniowie Liceum i Technikum
w Lipnicy Wielkiej.
Techniczni.
Zubrzyca Dolna.
Służba Medyczna.
TS Patroni.
Babia Góra Lipnica Wielka.
OSP Centrum.
Spajki.
Old Boys Orawa.
Pretorians.
I miejsce: Viva Spajki
II miejsce: Techniczni
III miejsce: Nauczyciele
IV miejsce: TS Patroni
V miejsce: Babia Góra Lipnica
Wielka
Tomasz Kramarz
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się w trzech grupach, a poziom sportowy był bardzo wysoki.
Rozgrywki przebiegały w atmosferze przyjaźni i atrakcyjnej dla oka gry,
w której nie zabrakło pięknych bramek i jeszcze piękniejszych interwencji
bramkarzy. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a dla
najlepszych były upominki indywidualne w postaci statuetek króla strzelców,
najlepszego bramkarza oraz najlepszego zawodnika.
W organizacji imprezy pomagali wolontariusze, rodzice oraz wielu ludzi dobrego serca, którzy znaleźli chwilę wolnego czasu i pomogli w tak ważnej sprawie.
Podziękowania dla wszystkich piłkarzy, kibiców, wolontariuszy za wsparcie inicjatywy oraz pomoc w organizacji

II Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej „ŁĄCZY NAS PIŁKA”. Motywujące
jest, że mimo niskiej temperatury oraz
swoich własnych obowiązków, znaleźli czas i przybyli na halę sportową aby
wesprzeć małą Lenkę. Podziękowania
również Piotrowi Lichosytowi za udostępnienie zdjęć, który już kolejny raz
z dobrego serca, pełnił funkcję fotografa. Niech Pan Bóg błogosławi przez
ręce Maryi, wszystkim ludziom dobrego serca.
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!!!
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M edalowe
M istrzostwa
P olski M łodzików
w biathlonie
Z dużymi sukcesami powrócili z Mistrzostw Polski
Młodzików w biathlonie podopieczni trenera Stanisława Kępki. W dniach 02-05.03.2017 na obiekcie biathlonowym „ARENA” w Dusznikach Zdroju rozegrano Mistrzostwa Polski Młodzików w których uczestniczyła 8 osobowa grupa naszej młodzieży trenująca przy
Szkole Podstawowej nr 4 w Przywarówce.

S ukces orawskich karateków
W dniu 26 lutego 2017 roku w Suchej Beskidzkiej odbył się IV
Suski Turniej Seido Karate dzieci i młodzieży. Organizatorem zawodów był Beskidzki Klub Seido Karate. W zawodach wzięło udział
190 karateków. Uczniowski Klub Sportowy Seido Karate Orawa
godnie reprezentowało 6 zawodników (Katarzyna Ponicka, Sara
Figa, Kamila Bohaczyk, Kacper Węglarz, Jakub Klozyk, Maciej Cegielny). Troje z nich stanęło na podium w konkurencji kata prezentując sekwencje technik ręcznych i nożnych:

I miejsce - Katarzyna Ponicka, Dojo Lipnica Wielka
I miejsce – Kacper Węglarz, Dojo Lipnica Mała
III miejsce – Jakub Klozyk, Dojo Lipnica Wielka
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy dalszych sportowych sukcesów.
Osu!!!

O gólnopolski T urniej S eido K arate
Wywalczono 5 medali
Medal srebrny - młodziczki młodsze w biegu sztafetowym w składzie - Weronika Kościelak, Ewelina Węgrzyn, Martyna Lichosyt Ogrodny
Medal brązowy - młodzicy młodsi w biegu sztafetowym w składzie - Robert Kubisiak, Przemysław Bandyk, Jakub Brenkus
Medale Brązowe:
Lichosyt Ogrodny Martyna - bieg indywidualny
Brenkus Jakub - bieg sprinterski
Brenkus Jakub - bieg indywidualny
Również wysokie miejsca indywidualnie uzyskali:
Robert Kubisiak - 8 miejsce w biegu indywidualnym
Weronika Kościelak - 8 miejsce w biegu sprinterskim
Krystian Wojtusiak - 13 miejsce w biegu sprinterskim
Kewin Dunaj - 15 miejsce w biegi indywidualnym
Mistrzostwa zaliczane były do klasyfikacji Polskiego Związku Biathlonu „Celuj w Igrzyska”
W klasyfikacji tej czołowe miejsca zajęli:
4 miejsce - Jakub Brenkus
5 miejsce - Martyna Lichosyt Ogrodny
Stanisław Kępka

Orawscy karatecy dołączyli do grona ponad 100 zawodników, którzy walczyli w Ogólnopolskim Turnieju Seido Karate zorganizowanym przez Wadowicki Klub
Sportowy Seido Karate 26
marca 2017 r. w Wadowicach.
Zawody odbyły się w konkurencji kumite (walki) w kategorii juniorzy od 15 roku życia, seniorzy i super seniorzy.
Uczniowski Klub Sportowy Seido Karate reprezentowało dwóch zawodników:
Sebastian Kramarz i Andrzej
Piotrowski. W kategorii super
senior Andrzej Piotrowski wywalczył 2 miejsce. Zawodnicy z pewnością zdobyte w turnieju doświadczenie wykorzystają na kolejnych zawodach.
Gratulujemy zawodnikom stoczonych walk na wysokim poziomie oraz życzymy dalszych sportowych sukcesów.
OSU!
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Kto ma pszczoły ten ma miód podobnie jak w dzisiejszych czasach kto ma dzieci ten ma 500+. Inaczej z pszczołami, bo żadnego
programu dla tego najpracowitszego owada – Bożego – nie ułożono,
mimo że na świecie i u nas zapanował niż demograficzny. Już tyle się
mówi, ale bez rezultatu, że ginie najbardziej pożyteczny owad. Gdzie
są uczeni w piśmie, którzy kierują sprawami rolnictwa, że nie traktują
poważnie masowego ginięcia pszczół?
Jak dowiaduję się, to w Lipnicy Wielkiej jest tragicznie. Zmarli pszczelarze, znający się na prowadzeniu życia pszczelich rodzin.
Miód złocisty – spadziowy, wielokwiatowy od śp. Janowiaków, Magierów, Stechurów z Kiczor, Jasiury z Grapy i innych, których wymienię innym razem.
Obecnie są pszczelarze, ale bez pszczół, bo w jesieni zazimowali,
ale na wiosnę ule głuche. Co się stało – pytają mnie. Sprawa złożona.
Po pierwsze choroby - to straszne niczym rak u człowieka. Po drugie
pokarm, po trzecie środowisko atmosferyczne nasycone falami z nadajników, by komórki działały.
Jakim wielkim lekarstwem jest miód to wiedzą mieszkańcy innych krajów. Spożywają go bardzo dużo pod różnymi postaciami.
O dziwo nie gardzą miodem w stanie stałym, niektórzy nazywają go
„scukrzonym”. Miód, który się nie siadnie – nie jest w stanie stałym –
jest nie prawdziwy.
Około 30 chorób leczy „propolis” – kit pszczeli. Lekarstwo dla ludzi i zwierząt, ale nie zalecane w medycynie.

Daję pod rozwagę czytelnikom „Gminnych Nowin” problem
pszczół na terenie gminy.
Pamiętam lata, kiedy przyszedłem do Lipnicy, kiedy to gospodarze, miłośnicy tego owada, mieli po jednym, dwa ule. Tak dla mnie
miłośnika, dla swojego miodu, tak do opłatka, leczenia chorób lub
miodówki.
Pokładam nadzieję w młodzieży. Byli przedszkolaki u mnie. Niektórzy się interesowali i pytali jak to się ten miód robi. Było mi dane
dać każdemu przedszkolakowi po słoiczku miodu na wakacje 2016
by osłodzić ten ważny czas. Niektórzy uważali to za akt reklamy.
Mogę tylko tyle na końcu powiedzieć, że tylko miód z pasieki od
prawdziwego Bartnika jest leczniczy. Należy do zdrowej żywności, tej
ekologicznej, i nie może kosztować jak ten z Ukrainy, Hiszpanii czy
Chin – 10, 15, 20 zł za 1 kg.
Jako doświadczony pszczelarz, mający na uwadze dobro istnienia najpożyteczniejszego owada na świecie, zobowiązuję się udzielić
informacji jak założyć pasiekę i życie pszczół.
A więc – nie będzie pszczół, nie będzie nas.
Truteń z Kiczor
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Z archiwum
E mila K owalczyka
KULTURA OJCÓW
Przesiąkłem atmosferą rodzinnego domu, gdzie
wiele uwagi poświęcano sprawom regionu. Elementy regionalne staram się wykorzystać w swojej wychowawczej pracy, staram
się ukazywać dzieciom
historię, tradycję, piękno
rodzinnej ziemi. Nie lubię patosu, ale myślę, że
to bardzo istotna sprawa
– coś co wiąże młodzież
uczuciowo z własnym regionem. Oni ze zdumieniem odkrywają, że ich
ziemia ma także długą
historię-momentami frapującą, wręcz dramatyczną.
W zespole przypominam sobie własne dzieciństwo
i do niego nawiązuję – do zabaw, gier, obrzędów, które
giną wraz ze starym czasem.
Folklor staram się ukazywać dzieciom jako filozofię
życia, jako odpowiedź na niepokoje ludzkiego istnienia.
Regionalizm to otwarcie się na innych, inne kultury, narodowości i obyczaje.
RODZINNA ZIEMIA
Orawa zawsze uchodziła za region, który łączy,
a nie dzieli narody. Sprawia to, iż ludzie są tutaj tolerancyjni i otwarci na współpracę oraz współdziałanie, akceptujący inność.
Bytowanie na Orawie uczy wytrwałości, szacunku dla innych. Przygotowuje do rozwiązań kompromisowych, które są nieodzowne we współczesnym świecie.
Nie znoszę podziałów: wieś-miasto, stare-nowe.
Zawsze bałem się konfliktów. Jestem ich wrogiem. Konflikt najczęściej niszczy.
ORAWIACY
Orawianie uchodzą za ludzi robotnych, zaradnych
i gospodarnych, niezwykle życzliwych, gościnnych i serdecznych, ale trochę nieufnych, skrytych i sceptycznych.
Szukam w drugim człowieku jakiejś dobroci, jakiegoś z nim kontaktu. Przeraża mnie rosnąca brutalność,
to bezmyślne niszczenie i ta przemoc, którą karmią nas
mass media.
Cenię w ludziach skromność, uczciwość i szlachetność.
Próbuję też w nauczycielskiej pracy nawiązywać
do starych technik artystycznych - malowania na szkle,
rzeźbiarstwa, haftu. Prowadzę dzieci w góry, żeby poznawały urodę swojej krainy. Najważniejsze w edukacji
jest to, by nauczyć miłości do Orawy.

foto: Jolanta Flach
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wiosenne, gwałtowne z opadami deszczu, gradu i silnym wiatrem. Przypuszczenia wskazują, że nawiedzą Orawę,
ale tylko wioski dalsze od Babiej Góry.
Ważę spostrzeżenia na lato, skąd przyjdzie pierwsza burza do nas, stąd często
nawiedzać nas będą latem.
„Ile mgieł w marcu, tyle burz
w czerwcu”, a była 24.03 i 25.03, to za
około sto dni czyli 17.06 i 18.06. „Kto we
Wielki Tydzień sieje, będzie miał syćko wielgie”, „Jak w Wielki Piątek deszcz
obficie rosi – to ziemia, las i woda duże
plony przynosi”. Po Wielkiej Nocy będą
temperatury umiarkowane, ale jeszcze
noce z małymi przymrozkami, które
wchodzą w rachubę tych czterdziestu
przymrozków, które przyniosło Czterdziestu Męczenników.
Jak się dowiedział Płanetnik od
młodzieży i innych, którzy wierzą
w Opatrzność Boską, a szczególnie

ny, a szczególnie w połowie, gdzie ma
być przeplatanka deszczu ze śniegiem,
z dniami ładnymi.
„Jakie Zwiastowanie, takie Zmartwychwstanie”. To pierwsze 25.03, drugie 16.04. Jak kwiecień to i Święci co
rządzą pogodą, a więc Św. Wojciech
i Św. Marek. „Od Wojciecha w polu
i wszędzie pociecha”. Oj, bardzo ważne
było grzmienie 7 i 8 marca na Podhalu.
U nas nie, bo tyle dni po Św. Wojciechu
zabielą się pola. Natomiast, kiedy w Św.
Wojciecha grzmieć będzie, to pociecha nam i rolnikom. W maju będą burze

NMP Królowej Polski i Matkę Bożą Fatimską, to maj naszej wiosny Słońca
będzie pogodny i ciepły, czyli najpiękniejszy miesiąc to „...maj, maj, maj...” jak
w tej piosence.
Zaprawdę powiem wam, że bardzo ważnym dniem wiosny jest (25.05)
to Św. Urban. Jeżeli otoczony jest dniami słonecznymi, wróży ciepłe i słoneczne lato, ale gdy w tym okresie wróżebnym jest deszczowo i przekropnie to,
podobny typ pogody może pojawić się
w lipcu i sierpniu.

foto: Bronek Kowalczyk

Ładną, słoneczną, ciepłą wiosnę
przepowiedzieli nam już Trzej Królowie,
a dlaczego to ten tylko wie kto obserwował pogodę na początku stycznia.
Mądrość przysłów naszych przodków. „Na Trzech Króli słońce świeci, wiosna do nas pędem leci”, „Kiedy Trzej Królowie pogodą nas obdarzą, o wczesnej
wiośnie gospodarze marzą”.
I tak przyszła, raczej przyniosła ją
przyrodnicza natura. Budzi się nadal do
życia świat roślinny i zwierzęcy, szczególnie owadzi. Zaczęło się przyjemnie
i umiarkowanie i będzie tak aż do Św.
Jana. Takie wiosny bywają, kiedy symbolicznie rządzi nimi Słońce. Z pewnością koniec wiosny będzie ciepły, ale że
w połowie maja mają być chłodne dni
i naprawdę „zimna Zośka” to według
moich prognoz jest niemożliwe. Na
pewno maj będzie ciepły i będą „psi ziajać”. Jeszcze kwiecień może być zmien-

foto: Bronek Kowalczyk

JUŻ WIOSNA

Pamiętajcie czytelnicy, że w obecnej wiośnie 25.05 będzie Wniebowstąpienie Pana Jezusa, oraz Zielone Świątki 04.06. Przekonacie się, że deszcze
w tym okresie są pomyślną wróżbą dla
urodzajów, zaś susza nakazuje oczekiwać słabych zbiorów. I tak w czerwcu będzie pogodnych dni mniej niż
w deszczowych i tym razem wody nie
będzie nam brakować.
Oj będzie w czerwcu lało, grzmiało,
mocno błyskało, ba, nawet wiatrowało.
Mogą być ciekawe zjawiska atmosferyczne na Babiej Górze np. przelatywanie łańcuchów świetlnych podczas wyładowań atmosferycznych w chmurach
do Tatr, szczególnie na górę Giewont.
Innym razem, a ma to być w drugiej połowie czerwca z Tatr na Orawę aż do pasma Babiej Góry.
Ponoć Babia Góra, siostra Giewontu, dawała bratu dukatów kotlicek przy tyrlikaniu i świetle błyskawic
w chmurach.
Niech ta wiosna będzie dla Was nadal umiarkowanie radosna, odnowiona nowym życiem, które się pobudziło
przez narodzenie w świecie roślinnym
i zwierzęcym. Jeszcze raz Stwórca świata dał możliwość nowego życia, a człowiekowi dar kierowania i rządzenia, być
to co żyje mogło żyć.
Otoczenie zdrowe – człowiek
zdrowy.
Jak dzień oceniamy po zachodzie
Słońca to ciebie wiosno będziem przed
Św. Janem, gdy będziesz u końca.
Z umiarkowaniem wiosennym
„Płanetnik z Kiczor”
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D ofinansowania projektów dla G miny L ipnica W ielka
Miło Nam poinformować o projektach Gminy Lipnica Wielka, które zostały już zakwalifikowane
do dofinansowania ze środków FUNDUSZY EUROPEJSKICH w 2017 roku:
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby.
Poddziałanie 2.1.1 „Elektroniczna administracja”.
TYTUŁ PROJEKTU: „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka”.

Wnioskodawca: Gmina Lipnica Wielka
Całkowita wartość projektu: 728 462,58 zł
Kwota dofinansowania: 534 594,24 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, Oś
priorytetowa 1- Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
TYTUŁ PROJEKTU: „Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa
na polskiej i słowackiej Orawie”.

Wnioskodawca: Gmina Lipnica Wielka
Całkowita wartość projektu: 690 272,78 EURO
Kwota dofinansowania: 586731,83 EURO
Miejsce realizacji: Lipnica Wielka, Bobrov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020. Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 4.3.2 „Głęboka modernizacja energetyczna budynków
użyteczności publicznej – SPR.
TYTUŁ PROJEKTU: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka”.

Wnioskodawca: Gmina Lipnica Wielka
Całkowita wartość projektu: 1 915 194,47 zł
Kwota dofinansowania: 999 744,74 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Euroregion „Tatry” w Nowym Targu. Mikroprojekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020.
TYTUŁ PROJEKTU: „Babiogórskie ścieżki rowerowe”.

Wnioskodawca: Gmina Lipnica Wielka
Całkowita wartość projektu: 131 418,54 EURO
Kwota dofinansowania: 99 996,36 EURO
Miejsce realizacji: Lipnica Wielka, Rabćice
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D ofinansowanie dla gminy
L ipnica W ielka i B obrova

Miło nam poinformować, iż Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, podjął w połowie lutego decyzję o dofinansowaniu projektów, wśród których znalazł się projekt pn. „Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na polskiej i słowackiej Orawie” złożony przez Gminę Lipnica Wielka i Bobrov.
Projekt zakłada budowę Centrum Produktu Lokalnego w Lipnicy Wielkiej oraz Muzeum i Sali widowiskowej w Bobrovie. W ramach projektu przewidziano również cykl spotkań kulturalno-społecznych, które będą odbywać się na terenie Polski i Słowacji. Celem planowania i budowy Centrum Produktu Lokalnego
jest promocja produktów lokalnych co wpłynie
na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich
przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kultu-

ralnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich zwłaszcza obszaru pogranicza
polsko-słowackiego.
Głęboko wierzymy, że Centrum Produktu Lokalnego pozwoli na rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Centrum Produktu Lokalnego zlokalizowane
jest w Centrum Gminy Lipnica Wielka; to jedna
z atrakcji regionu w skład którego będzie wchodzić: Amfiteatr, Plac Piotra Borowego oraz stoiska wystawiennicze.
Koszty całkowite projektu: 690 272,78 Euro
Dofinansowanie z EFRR 85%: 586 731,83 Euro
W ramach konkursu złożonych było 58 projektów z czego zatwierdzono 19 do dofinansowania na łączną kwotę 23,7 mln euro.
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