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XIX G minne D ożynki - Ś więto chleba

W dniu 03.09.2017 roku odbyły
się XIX Gminne Dożynki - Święto Chleba. Gospodarzami tegorocznych dożynek było Sołectwo Centrum z sołtysem Janem Kwakiem oraz Radą Sołecką, a współorganizatorami Wójt Gminy
Lipnica Wielka oraz Gminne Centrum
Kultury w Lipnicy Wielkiej. I pomimo,
że pogoda nie rozpieszczała uczestników, udało się przeprowadzić całość
programu.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy
Świętej w Kościele pw. św. Łukasza podczas której Ksiądz Proboszcz Jerzy Bargiel poświęcił wieniec dożynkowy,
chleb oraz przyniesione dary.
W dalszej części imprezy, na stadionie sportowym, Ksiądz Proboszcz Jerzy
Bargiel, Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski oraz Sołtys Centrum Jan Kwak podzielili się chlebem

i miodem z publicznością oraz wręczono dyplomy i nagrody dla Najlepszych Gazdów 2017. Poszczególne sołectwa konkurowały ze sobą w rozmaitych konkurencjach, nawiązujących
do zajęć rolniczych i gospodarczych.
Do oceny konkursów powołane zostały przez Wójta Gminy dwie komisje:
pierwsza w składzie: Danuta Paplaczyk,
Bożena Solawa oraz Karolina Kowalczyk oceniała konkursy: na Najsmaczniejszy Chleb domowy, pampuch i zawijańce, na Najlepsze wyroby z sera,
na Najlepszą Nalewkę, Na mały wionek
dożynkowy, na bukiet kwiatowo-zielny
oraz „Cy bocys jako się te nazywo?”. Nagrody dla tych konkurencji ufundowała Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy
Urzędzie Gminy. Druga komisja w składzie Marzena Polaczek, Monika Zelek
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i Krzysztof Wojdyła oceniała konkurencje: Zbieranie rzepy (ziemniaków), Robienie masła, Młócenie zboza, Kręcenie porwosła, Tocenie bola siana, Przeciąganie liny, Wyścigi w tocku i skoki w workach na rzepę. Te nagrody ufundowało Gminne Centrum
Kultury. Ostatecznie, zliczając
punktację wszystkich konkurencji sołectwa zajęły poszczególne
miejsca:
I miejsce - Centrum
II miejsce - Przywarówka
III miejsce - Kiczory
IV miejsce - Murowanica
V miejsce - Skoczyki
Całość dożynek, w zabawny
i pełen zaangażowania sposób
poprowadziła Małgorzata Paplaczyk. Wystąpiła Strażacka Orkiestra Dęta, Muzyka Lipnicka, Zespół „Orawskie Dzieci” oraz „Starzy Znajomi”. Była degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez gospodarzy imprezy oraz degustacja zgłoszonych
do konkursów wyrobów z chleba i sera oraz inne atrakcje. Niezwykle ciekawym punktem programu przygotowanym przez
sołectwo Centrum był pokaz na
starodawnym sprzęcie drogi jaką
przechodzi ziarno „od kłosa do
mąki”. Największe podziękowania jednak należą się dla Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców
sołectwa Centrum za wspaniałą
starodawną atmosferę dożynek,
wkład pracy i zaangażowanie.
W sposób szczególny dziękujemy serdecznie sponsorom
tegorocznych dożynek: Bankowi Spółdzielczemu w Jabłonce,
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, Wspólnocie Leśnej Urbar w Lipnicy Wielkiej,
Piekarni.Cukierni „Ignacy Polański” oraz anonimowym darczyńcom. Dziękujemy również mediom, które uwieczniły naszą dobrą zabawę.
(K.K.)
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N ajlepsi G azdowie 2017
Sołectwo Murowanica
1. Bogusława i Andrzej Janowiak
2. Maria i Janusz Szczechura
Sołectwo Centrum
1. Zofia i Eugeniusz Lichosyt
2. Dorota i Karol Małkusiak
3. Zofia i Adam Surowczyk
Sołectwo Skoczyki
1. Róża i Antoni Gąbarczyk
2. Jadwiga i Bronisław Kocur
Sołectwo Przywarówka
1. Anna i Stanisław Węgrzyn
2. Anna i Stanisław Brenkus
Sołectwo Kiczory
1. Aniela i Franciszek Stechura
2. Jadwiga i Bogdan Słaby

Tocenie bola siana:
I miejsce – Centrum (Andrzej Kudzia,
Mateusz Dziubek)
II miejsce – Przywarówka (Robert Machajda, Łukasz Węgrzyn)
III miejsce – Skoczyki (Marcin Kocur,
Bronisław Kocur)
IV miejsce – Murowanica (Tadeusz
Karlak, Janusz Spyrka)
Przeciąganie liny:
I miejsce – Przywarówka (Łukasz Klozyk, Marek Machajda, Damian Bandyk,
Łukasz Węgrzyn, Robert Machajda)
II miejsce – Centrum (Andrzej Kudzia,
Mateusz Dziubek, Marek Bodzioch, Mirosław Krzyś, Kamil Bodzioch)

Konkursy dożynkowe 2017
Zbieranie rzepy:
I miejsce – Kiczory (Franciszek
Stechura)
II miejsce – Skoczyki (Kamil Spyrka)
III miejsce – Murowanica (Andrzej
Janowiak)
IV miejsce – Centrum (Michał
Janowiak)
V miejsce – Przywarówka (Jadwiga
Bandyk)

Wyścigi w tocku:
I miejsce – Centrum (Kamil Bodzioch)
II miejsce – Murowanica (Franciszek
Pindziak)
III miejsce – Kiczory (Andrzej Bandyk)
IV miejsce – Skoczyki (Bronisław
Kocur)
V miejsce – Przywarówka (Damian
Bandyk)

Robienie masła:
I miejsce – Kiczory (Halina Komperda)
II miejsce – Murowanica (Danuta
Janowiak)
III miejsce – Centrum (Aneta Orawiec)
IV miejsce – Przywarówka (Jadwiga
Bandyk)
V miejsce – Skoczyki (Albina Węgrzyn)

Skoki w workach na rzepe:
I miejsce – Skoczyki (Krystian Stopiak)
II miejsce – Centrum (Eugeniusz
Lichosyt)
III miejsce – Kiczory (Krzysztof
Kramarz)
IV miejsce – Przywarówka (Damian
Bandyk)
V miejsce – Murowanica (Wilma
Bodzioch)

Młócenie zboza:
I miejsce – Centrum (Eugeniusz Lichosyt, Emil Karlak, Józef Karkoszka)
II miejsce – Przywarówka (Jan Machajda, Józef Karkoszka)
III miejsce – Murowanica (Janusz Spyrka, Tadeusz Karlak)
Kręcenie powrosła:
I miejsce – Centrum (Franciszek
Janowiak)
II miejsce – Przywarówka (Jan
Machajda)
III miejsce – Kiczory (Franciszek
Stechura)

Najsmaczniejszy chleb domowy,
pampuch, zawijańce:
I miejsce – Centrum (Jan Kwak)
II miejsce – Murowanica (Danuta
Janowiak)
III miejsce – Przywarówka (Józef Karkoszka), Skoczyki (Bożena Kuliga)
IV miejsce – Kiczory (Adela
Wilk-Juraszek)
Najlepsze wyroby z sera: serek,
oscypek, korboce
I miejsce – Przywarówka (Józef
Karkoszka)
II miejsce – Skoczyki (Albina Węgrzyn)

III miejsce – Murowanica (Danuta Janowiak), Centrum (Jan Kwak)
Najlepsza nalewka i podpiwek
I miejsce – Kiczory (Adela
Wilk-Juraczek)
II miejsce – Centrum (Jan Kwak)
III miejsce – Skoczyki (Bożena Kuliga)
IV miejsce – Murowanica (Franciszek Pindziak), Przywarówka (Józef
Karkoszka)
Mały wionek dożynkowy
I miejsce - Przywarówka (Józef Karkoszka), Kiczory (Adela Wilk-Juraszek)
II miejsce – Murowanica (Emilia Symala), Centrum (Jan Kwak), Skoczyki
(Aniela Stopiak), Przywarówka (Janina
Karkoszka)
Bukiet kwiatowo-zielny
I miejsce – Zubrzyca Dolna (Krystyna Filip)
II miejsce – Murowanica (Maria Spyrka), Centrum (Wilma Bodzioch), Skoczyki (Bronisława Kidoń)
III miejsce – Centrum (Lidia Scechura)
IV miejsce – Murowanica (Danuta Janowiak), Skoczyki (Agata Karaś), Kiczory (Adela Wilk-Juraszek), Kiczory (Wioletta Wilk-Julaszek)
Wyróżnienie – Przywarówka (Józef
Karkoszka), Kiczory (Teresa Wilk-Juraszek), Kiczory (Daria Wilk-Juraszek)
foto: Bronek Kowalczyk
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O statnie pożegnanie
K siędza P rałata
P rofesora
S tanisława W arzeszaka
w rodzinnej parafii
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że
w czwartek 24 sierpnia odszedł do Pana Ksiądz Prałat Prof.
Stanisław Warzeszak, miał 58 lat, z tego w kapłaństwie 34
lata.
W dniu 29 sierpnia odbyła się Msza św. pogrzebowa ks. prałata prof. Stanisława Warzeszaka - duszpasterza służby zdrowia, wykładowcy akademickiego i proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. Ksiądz Stanisław
pochodzący z Kiczor, przez większość życia związany był ze środowiskiem warszawskim – wielki przyjaciel środowiska lekarzy i Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Wykładał teologię moralną i bioetykę - między
innymi na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był diecezjalnym, a do niedawna - krajowym,
duszpasterzem służby zdrowia. Zmarł w wieku zaledwie 58 lat. Spoczął na zabytkowym cmentarzu przykościelnym w rodzinnej parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej wśród wielkich Orawian.
Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył kard.
Kazimierz Nycz – arcybiskup metropolita warszawski
w koncelebrze m.in. Bpa Rafała Markowskiego, Bpa Michała Janochy, Bpa Jana Szkodonia, Ks. Józefa Warzeszaka, Ks. Proboszcza tutejszej parafii Jerzego Bargiela.
W ostatniej drodze zmarłemu tłumnie towarzyszyli księża, siostry zakonne, przedstawiciele świata nauki i służby zdrowia, parafianie z Lipnicy Wielkiej, Kiczor oraz warszawskiego Wrzeciona – gdzie pełnił funkcję proboszcza oraz przede wszystkim rodzina. Obecni byli również
przedstawiciele orawskich samorządów z Wójtem Gminy
Lipnica Wielka Bogusławem Jerzym Jazowskim oraz Z-cą
Gminy Jabłonka Panem Bolesławem Wójcikiem na czele.
Ciepłe, bardzo emocjonalne, i przepiękne wspomnienie o Księdzu Stanisławie wygłosił Jego starszy brat, również Ksiądz, ks. prof. Józef Warzeszak. Kardynał Nycz natomiast wspominał śp. Ks. Stanisława jako człowieka szalonej wiedzy i erudycji, wielkiej pracowitości oraz człowieka, którego niełatwo będzie zastąpić, a szczególnie już
w dziedzinie teologii moralnej, zwłaszcza bioetyce.
Samorząd Gminy Lipnica Wielka składa szczere kondolencje dla całej rodziny wybitnego syna ziemi orawskiej.
(K.K.)
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K s . prof . dr hab . S tanisław
W arzeszak (1958-2017),
K iczorzanin , O rawianin
Urodził się 12 listopada 1958 r.
w Kiczorach, na Siarce, choć w dokumentach jest zapisane, że w Lipnicy
Małej, gdyż wtedy ta część Kiczor,
tzw. małolipnickich należała do gromady Lipnica Mała. Tu się wychował, tu spędzał dzieciństwo, tu pomagał rodzicom w gospodarstwie.
Tu w kościele w Lipnicy Wielkiej, ale
też w Lipnicy Małej, gdzie do kościoła było nieco bliżej, wzrastał w wierze, służył do Mszy św. Tu
w Kiczorach chodził do szkoły podstawowej, którą ukończył
w 1974 r. ósmą klasą na samych piątkach, dzięki czemu nie
musiał zdawać egzaminu wstępnego do Liceum Ogólnokształcącego św. Augustyna w Warszawie. W tym renomowanym Liceum musiał na początku stanąć w szeregu najsłabszych uczniów, by ukończyć maturę jako jeden z najlepszych. Dzięki temu nauczył się dobrze języka rosyjskiego, co pozwoliło mu później po uzupełnieniu pojęć teologicznych podjąć wykłady z teologii moralnej w Seminarium w Sankt Petersburgu. Był bardzo wysoki poziom języka polskiego, co owocowało później w ładnym języku głoszonych kazań, prowadzonych wykładów i dyskusji, pisanych artykułów i książek. Nauczył się posługiwać językiem
angielskim, nie tylko biernie, ale czynnie. Miał to szczęście,
że w jego klasie był chłopak z Chicago, któremu pomagał
w nauce, a jednocześnie uczył się angielskiego. Kiedyś zaprosił go do Kiczor. Ponieważ mamy nie było w domu, poszli w Lipnicy Wielkiej do baru na obiad. Rozmawiali po angielsku. Przyszli wojskowi ze strażnicy granicznej; kiedy ich
usłyszeli rozmawiających po angielsku zabrali ich na parę
godzin na strażnicę, by wyjaśnić, czy nie są szpiegami amerykańskimi (to były lata siedemdziesiąte, a Lipnica jest strefą nadgraniczną).
Będąc w Warszawie związał się z Seminarium Duchownym poprzez uczestniczenie w kursie lektorskim, co wytworzyło naturalną więź z Seminarium i diecezją warszawską.
Nic więc dziwnego, że pozostał w Warszawie. Na studiach
dawał sobie radę znakomicie. W czerwcu 1983 r. przeżywał
radosną chwilę otrzymania święceń kapłańskich z rąk ks.
Prymasa Józefa Glempa, a tydzień później przeżywał przepiękne chwile uroczystości prymicyjnych w Lipnicy Wielkiej. Jako neoprezbiter został posłany do wymagających
parafii miejskich w Żychlinie i Grodzisku Mazowieckim,
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gdzie uczył młodzież, ale też zawsze szukał kontaktów z inteligencją, poszukującą Boga, zakładając np. Klub Inteligencji Katolickiej. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej
został wysłany na studia teologii moralnej na Katolicki Uniwersytet Lubelski, gdzie zapoznał się z ważnym środowiskiem naukowym i szkołą etyki stworzonej przez profesora
ks. Kardynała Wojtyłę, późniejszego św. Jana Pawła II. Aby
zapoznać się z zachodnim środowiskiem naukowym poprosił o pozwolenie na wyjazd do Paryża na Instytut Katolicki. Nauczył się tam biegle języka francuskiego, pracował
przez rok na parafii zapoznając się z francuskim duszpasterstwem, a nade wszystko zrobił doktorat z trudnej dziedziny, jaką jest inżynieria genetyczna, przy wysokich wymaganiach stawianym obcokrajowcom, na wspomnianym Instytucie jako jeden z pierwszych Polaków. Na tym nie poprzestał. Kontynuował studia z filozoficznej etyki w Rzymie na Uniwersytecie św. Krzyża, na którym to po kilku latach już z Warszawy obronił pracę doktorską z filozofii, stając się w ten sposób doktorem teologii i doktorem filozofii. Jeszcze z Lublina jeździł do Niemiec na naukę tego języka, bardzo potrzebnego w teologii, który opanował bardzo
dobrze, tak że jego znajomość pozwalała mu podejmować
pomoc na parafiach w Niemczech. Także jeszcze z Paryża
jeździł na kurs języka hiszpańskiego do Pamplony, a potem, by doskonalić swe umiejętności jeździł do Hiszpanii
na parafie, gdzie pomagał w duszpasterstwie, co świadczy,
że dobrze znał hiszpański. Przebywając w Rzymie również
na parafii nauczył się języka włoskiego, którym posługiwał
się swobodnie. By móc być blisko i jak najdłużej i jak najczęściej Matki Bożej Fatimskiej, nauczył się języka portugalskiego. Jeszcze w tym roku przebywał tam przez dwa tygodnie na przełomie lipca i sierpnia – tuż przed swą śmiercią.
Kiedy po jego śmierci porządkowałem jego bibliotekę, znalazłem tam także słowniki do języka słowackiego i czeskiego, a nawet węgierskiego.
Po powrocie ze studiów zagranicznych pracował przez
rok w kościele, w którym wcześniej pracował błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, a zarazem wykładał teologię
moralną na Papieskim Wydziale Teologicznym, a w tym także w Metropolitalnym Seminarium Duchownym, z którym
był związany do końca życia. Kiedy jeszcze Archidiecezja
Warszawska była niepodzielona i Seminarium mieściło się
w jednym dużym nowo wybudowanym gmachu w Warszawie na Bielanach, pracował jako wychowawca – prefekt do
spraw studiów. Kiedy po podziale na trzy diecezje biskup
każdej z nich wziął swych kleryków do swego Seminarium,
on pozostał nadal na Bielanach i pełnił rolę kierownika studiów dla świeckich. Dbał o dyscyplinę tak kleryków jak
i studentów świeckich, czyniąc to bardzo taktownie, życzliwie, czym zyskiwał sobie duży szacunek i wdzięczność,
okazaną także przez ich obecność na pogrzebie.
Kiedy utworzono w 1999 r. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i starano się zbudować potężną uczelnię, został zatrudniony jako wykładowca teologii moralnej

i bioetyki. Tu dość szybko zrobił habilitację, a po kilku latach
tzw. profesurę belwederską, której dyplom wręczył mu prezydent śp. Lecz Kaczyński. Zarówno z habilitacją jak i profesurą łączy się konieczność pisania i wydawania artykułów
i książek naukowych. Trudno mi w tej chwili podać dokładną ich liczbę, ale napisał przynajmniej kilka książek i ponad
70 artykułów naukowych oraz mnóstwo artykułów popularnych i udzielił wiele wywiadów. Jedna z książek pt. „Bioetyka” doczekała się drugiego wydania i korzystają z niej
wykładowcy tej dziedziny na różnych uczelniach, także
świeckich.
Ksiądz biskup Andrzej Dziuba, także teolog moralista,
poprosił go, by został sekretarzem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Niby niewielka funkcja, a wymagała udziału w posiedzeniach tejże Rady, załatwiania różnych spraw w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, a także
wielokrotnego wyjazdu do Rzymu na spotkania w Kongregacji Wychowania Katolickiego.
Po przejściu na emeryturę ks. Józefa Jachimczaka CM
– następcy błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki – szukano w Warszawie jego następcy i wskazano na ks. Stanisława. Jako Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia miał także dużo obowiązków organizacyjnych: organizował pielgrzymki lekarzy i pielęgniarek i położnych do Częstochowy, sympozja, brał w nich udział, uczestniczył w spotkaniach świątecznych, inspirował lub wspierał w różnych
działaniach. Organizował ogólnopolskie rekolekcje dla kapelanów szpitalnych.
Kiedy kilka lat temu znacznie spadła liczba studentów
na teologii zdecydował się podjąć pracę duszpasterską. Ks.
Kardynał Kazimierz Nycz powierzył mu prowadzenie dużej
parafii w Warszawie na Wrzecionie. Tu wykazał swój wielki
talent duszpasterski, kaznodziejski, organizacyjny, gospodarczy, charytatywny itp. Duchowo bardzo ożywił parafię,
rozmodlił. Wydzielił kaplicę całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, wprowadził nabożeństwa fatimskie, założył różne grupy modlitewne, wprowadził spotkania akademickie i różnych grup dyskusyjnych. Upiększył wystrój
kościoła, zakupił organy piszczałkowe, wybudował kaplicę Matki Bożej Fatimskiej i założył Jej piękny ogród. Można by wyliczać wiele innych prac. Jego poprzednik, dziś ks.
arcybiskup Józef Górzyński powiedział w homilii pogrzebowej, że jemu by do głowy nie przyszło, żeby tyle i takich
rzeczy dokonać. Parafianie wszystko to bardzo doceniali.
Dali temu wyraz poprzez uczestnictwo w uroczystościach
pogrzebowych w Warszawie i w Lipnicy. Długo jeszcze będzie trwać żałoba po jego śmierci. Ponieważ jednak prowadził bardzo ofiarne, święte życie, mamy głęboką nadzieję,
że Bóg przyjmie go do nieba. Oby jego ofiarna posługa kapłańska, żarliwe przepowiadanie Słowa Bożego pozostało w sercach ludzkich i oddziaływało na ich życie. Parafia
Lipnica Wielka może cieszyć się, że wydała na służbę Bogu
i Kościołowi tak utalentowanego kapłana.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział
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A bsolutorium dla W ójta
G miny L ipnica W ielka
W dniu 30 czerwca, odbyła się absolutoryjna sesja
Rady Gminy Lipnica Wielka podczas której głosowano nad
udzieleniem Wójtowi Bogusławowi Jerzemu Jazowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Radnego Krzysztofa Wziątka dobrze oceniła sprawozdanie finansowe za 2016 rok
i przedstawiła Radzie Gminy Lipnica Wielka wniosek o udzieleniu
Wójtowi absolutorium. Pozytywną opinię wystawiła także Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie. Radni uznając, że właściwie wykonano zeszłoroczny budżet jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem Wójtowi absolutorium.
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Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Państwu szczerze dziękuję za trud podejmowanej na co dzień pracy Nauczyciela, wymagającej
wielkiego poświęcenia i oddania.
Życzę, aby Wasza aktywna i twórcza postawa
znajdowała zawsze uznanie w oczach wychowanków
i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.
Bogusław Jazowski
Wójt Gminy Lipnica Wielka

P odpisano umowę współprac y
pomiędzy L ipnicą W ielką (PL)
i miejscowością R abča (SK)
W dniu 19
sierpnia
2017
roku podczas obchodów dni strażackich
(Hasičské Dni) w miejscowości Rabča
na Słowacji podpisano umowy
o współpracy na
niwie samorządowej oraz strażackiej pomiędzy samorządami Lipnicy Wielkiej
i Rabčy. W imieniu samorządów umowy podpisali: Starosta Wsi
Rabča Július Piták oraz Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski; w imieniu straży pożarnych natomiast: Miroslav
Skočík - Predseda DHZ Rabča oraz Franciszek Pindziak - Prezes
OSP Lipnica Wielka.
Podpisanie umowy jest tylko uwieńczeniem wielkiej przyjaźni i dotychczasowej współpracy, która pomiędzy tymi samorządami utrzymuje się od dawna.

W ójt wraz z delegac ją
na obchodach 450-L ecia
wsi K lin
W dniu 3-go czerwca 2017 roku Wójt Gminy Lipnica Wielka
Bogusław Jerzy Jazowski wraz z Muzyką Lipnicką uczestniczył
w obchodach 450-lecia od pierwszej pisemnej wzmianki o wsi
Klin na Słowacji. Nasz Wójt wręczył Staroście wsi Klin Štefanowi
Peňákowi wielki orawski zbyrcok oraz złożył najlepsze życzenia.
Po tym przemówieniu nastąpił krótki koncert Muzyki Lipnickiej.

foto: Piotr Matera

w uroczystościach pogrzebowych w Lipnicy Wielkiej w dniu 29.08.2017 r. Księdzu Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi, biskupom i kapłanom z Warszawy już dziękowałem. Jeszcze raz dziękuję ks. proboszczowi Jerzemu Bargielowi za zgodę na pochowanie
brata na cmentarzu przy kościele, wszystkim księżom
za zorganizowanie uroczystości, księżom – rodakom
z Lipnicy, jak też księżom z dekanatu orawskiego za
udział, Siostrom Albertynkom za ich pokorną modlitwę, panu organiście i kościelnemu za ich pracę.
Był to wielki zaszczyt, że tyle i tak dostojnych delegacji wzięło udział w tej uroczystości. Dziękuję delegacji samorządowej: Wójtowi Gminy Lipnica Wielka – Panu Bogusławowi Jazowskiemu, Sekretarzowi
– Pani Danucie Paplarczyk, Vice Wójtowi Gminy Jabłonka – Panu Bolesławowi Wójcikowi, Delegacjom
Lipnickich Szkół Podstawowych, Delegacji Ośrodka Zdrowia w Lipnicy Wielkiej, Panu doktorowi Janowi Grygierczykowi, Sołtysom Lipnicy i Kiczor. Dziękuję za uświetnienie uroczystości pogrzebowej Strażakom Lipnicy Wielkiej i Kiczor, Zespołowi Orkiestry Dętej z Lipnicy Wielkiej, Zespołowi muzyki lipnickiej pod
przewodnictwem pana Ludwika Młynarczyka, który
grał także na prymicjach brata. Dziękuję wszystkim
Lipniczanom i Kiczorzanom, którzy tak licznie wzięli udział w tych uroczystościach i tak wiele ofiar złożyli na Msze św. za brata. Dziękuję też fotografowi
panu Andrzejowi Habinie, że tak dużo zdjęć wstawił
na stronę internetową, co umożliwiło wielu ludziom
nie tylko z Lipnicy, ale i z Warszawy przeżyć te uroczystości. Bóg zapłać wszystkim za wszystko.
Warszawa, 21.09.2017 r.
Ks. Józef Warzeszak
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N owy przewodnicząc y
R ady G miny L ipnica W ielka

L ist intenc yjny
ws . autobusów

Pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Lipnica Wielka od
2010 roku, Pan Mariusz Wnenk, w dniu 28 sierpnia 2017 roku wystosował pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu Radnego. Z dniem
1 września br. został powołany na stanowisko Dyrektora Centrum Usług
Wspólnych tj. nowej jednostki organizacyjnej Gminy Lipnica Wielka, która zajmować się będzie obsługą administracyjno-księgowo-kadrową
szkół w Lipnicy Wielkiej.
W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Pan Henryk Kowalczyk zwołał XXXI Sesję Rady Gminy – 11 września 2017 roku. Jednym
z punków porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
Zgodnie z procedurą wybrano komisję skrutacyjną, która przeprowadziła tajne głosowanie. Zgłoszono dwóch kandydatów: Pana Krzysztofa
Wziątka oraz Pana Franciszka Pindziaka. W głosowaniu wzięło udział 14
Radnych (obecnie pełen skład Rady). Przewodniczącym Rady Gminy Lipnica Wielka został Pan Franciszek Pindziak.
Wójt Gminy Pan Bogusław Jazowski oraz przedstawiciele Rady złożyli na ręce byłego Przewodniczącego podziękowania za wieloletnią
współpracę na rzecz Lipnickiego samorządu wraz z życzeniami sukcesów i powodzenia w pełnieniu nowej funkcji. Nowo wybrany Przewodniczący Rady również otrzymał gratulację i życzenia.
(A.Z)

łącząc ych polskie
i słowackie szlaki

( w t ym połączenie
z lipnicą )

Bezpośrednie i regularne połączenia autobusowe z Zakopanego i Nowego Targu do miejscowości na Słowacji i polskich miejscowości przygranicznych, chcą uruchomić samorządowcy z Podhala. W Zakopanem, w dniu 5.07.2017, przedstawiciele powiatów, miast i gmin z Podhala, Orawy
w obecności Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, podpisali list intencyjny dotyczący współpracy bezpośrednich połączeń autobusowych: z Zakopanego do Lipnicy Wielkiej,
z Nowego Targu do Popradu oraz z Zakopanego
do Strbskego Plesa.

W dniu 30 lipca 2017 r. w Domu Ludowym
w Lipnicy Wielkiej odbyło się spotkanie dotyczące
fotowoltaiki, w którym udział wzięło około 60 zainteresowanych tematem mieszkańców. Przybyłych
powitał Wójt Gminy Lipnica Wielka – Bogusław Jerzy Jazowski, który w skrócie zaprezentował główne cele i możliwości udziału w projekcie, dofinansowanym ze środków UE z działania 4.1.–„Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, poddziałania 4.1.1 „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w zakresie operacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej i/lub cieplnej.
Projekt będzie polegał na montażu instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych. Zakres techniczny projektu omówił Pan Robert Antosz – przedstawiciel Stowarzyszenia Eko-Karpatia. W dalszej części spotkania mieszkańcy mieli okazję do zadawania pytań i wyjaśnienia wątpliwości dot. finansowania instalacji jak również sposobu wykorzystania wytwarzanej
energii. Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie.
M.J.
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S potkanie z mieszkańcami w sprawie fotowoltaiki
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U chwały R ady G miny L ipnica W ielka
podjęte od czerwca do września 2017
167
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XXXI/180/2017

181

XXXI/181/2017
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30 czerwca
2017
30 czerwca
2017
30 czerwca
2017

14 sierpnia
2017
14 sierpnia
2017
14 sierpnia
2017
14 sierpnia
2017
14 sierpnia
2017
14 sierpnia
2017
14 sierpnia
2017
14 sierpnia
2017
11 września
2017
11 września
2017
11 września
2017

CZERWIEC 2017
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2016 rok
absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2016
rok
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Lipnica Wielka na
lata 2017-2019
LIPIEC 2017
BRAK SESJI
SIERPIEŃ 2017
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego celem ubiegania
się o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie operacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej, pomiędzy
Gminą Lipnica Wielka a Gminą Jabłonka.
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Lipnica
Wielka instrumentem płatniczym.
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na cele rolne.
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla osób zajmujących
stanowiska kierownicze w szkołach w Gminie Lipnica Wielka.
ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki
pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku
motywacyjnego.
zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2017 rok.
zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipnica Wielka (2017 – 2020).
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Lipnica Wielka.
WRZESIEŃ 2017
wygaśnięcia mandatu Radnego
wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lipnica Wielka

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lipnica Wielka do Podhalańsko-Orawskiego
Klastra Energii
przekazania Gminie Jabłonka zadania w zakresie opracowania dokumentacji
aplikacyjnej do dofinansowania w ramach działania 4.1 Rozwój Infrastruktury
11 września
Produkcji Energii ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego
2017
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.1.1 Rozwój
infrastruktury produkcji ze źródeł odnawialnych
11 września zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2017 rok.
2017
Zestawienie przygotowała. A.Z.
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N owa forma
wsparcia dla
rodzin z dziećmi
„Z a życiem ”
Ustawa z dnia 4 listopada 2016
roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U z 2016 poz.
1860 ) weszła w życie 1 stycznia 2017
roku. Zgodnie z przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys.
zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów. Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju

dziecka lub w czasie porodu. Przepisy
nie przewidują sformalizowanego wzoru takiego zaświadczenia. Wystawić je
może lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Ponadto, podobnie jak w przypadku
tzw. becikowego, aby otrzymać świadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później
niż od 10. tygodnia ciąży do porodu
(aby to potwierdzić, powinna mieć zaświadczenie wystawione przez lekarza
ginekologa lub położną). Jednorazowe
świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
(oznacza to np. dom pomocy społecznej) albo w pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.
Wniosek o wypłatę jednorazowego
świadczenia można złożyć w Ośrodku

Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej
w terminie 12 miesięcy od narodzin
dziecka.
Oprac. Grażyna Lach
- Kierownik OPS w Lipnicy
Wielkiej
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipnicy Wielkiej informuje
o terminie składania wniosków
na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:
- świadczenie wychowawcze (500+)
od 1 sierpnia 2017 r. do 31
października 2017r.
(ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego na nowy okres
zasiłkowy 2017/2018 od 01-10-2017
do 30-09-2018)
- zasiłek rodzinny od 1 sierpnia 2017
r. do 30 listopada 2017r.
(ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
dodatków do zasiłku rodzinnego
na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
od 01-11-2017 do 31-10-2018)
Wnioski można składać
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Lipnicy Wielkiej
od poniedziałku do czwartku
w godz. od 7:30 – 15:30
(piątek jest dniem wewnętrznym,
w którym nie są przyjmowane strony)
tel. kontaktowy 18 26 348 08

„B ądźmy Ż y wą K oroną M aryi ”

XXXVI piesza pielgrzymka góralska na J asną G órę 24–31 lipca 2017
W tym roku z Zubrzycy Górnej wyruszyło około 170 pielgrzymów przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Pielgrzymka
Góralska składała się z czterech grup: Bachledówki, Rabki, Orawy i Nowego Targu. Hasłem tegorocznej pielgrzymki było: „Bądźmy Żywą Koroną Maryi”. Tak jak w ubiegłych latach podążaliśmy na Jasną Górę szlakami polskich Sanktuariów Maryjnych m.in.
w: Kalwarii Zebrzydowskiej, Czernej i Leśniowie. Po każdym wyczerpującym dniu bezinteresownie przyjmowali nas ludzie, którzy zapewniali nam dach nad głową oraz jedzenie. Pielgrzymka to piękny czas spędzony z Bogiem i drugim człowiekiem. Każdy z nas idzie z bagażem intencji. Jeśli mamy wiarę i nadzieję, że Matka Boża nas wysłucha – to na pewno nikt się nie zawiedzie.
Jeśli i Ty chcesz wziąć udział w pielgrzymce, to spróbuj, bo warto!
opr. Gabriela Pakos
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43. ŚWIĘTO
PASTERSKIE
Święto Pasterskie to święto całej
naszej gminy - każdego z nas z osobna... i powinniśmy się na nim dobrze bawić... zresztą tegoroczne motto imprezy do tego zachęcało:
Babiogórskie słónko
Na nos syćkich woło:
Na Pasterskim Świyńcie
Bowcie się wesoło.…
i tę dobrą i beztroską zabawę można było odczuć podczas tegorocznego Święta Pasterskiego. Rozpoczęło
się jeszcze w strugach deszczu - Mszą
Świętą w Ośrodku „Górska Przystań” odprawioną przez Księdza Proboszcza Jerzego Bargiela oraz Diakona Adama Janowiaka. Po Mszy Wójt Gminy Lipnica
Wielka Bogusław Jerzy Jazowski w asyście gości zaproszonych otworzyli 43-cie
Święto Pasterskie, które poprowadziła
Małgosia Paplaczyk, a część konkursów
pasterskich Pan Franciszek Pindziak.
Każdy widz znalazł dla siebie coś miłego. Mogliśmy oglądać i słuchać: Strażackiej Orkiestry Dętej pod kierunkiem
Pana Kapelmistrza Mariana Sułkowskiego, zespół Orawskie Dzieci kierowany
przez Teresę Baniowską, Orawianie im.
Heródka z Eugeniuszem Karkoszką jako
kierownikiem, niezwykły i trzymający
w napięciu pokaz sztuk walki Seido-Karate UKS Seido Karate Orawa z instruktorem Damianem Kulawiakiem, Kapelę Kamraty z Sanoka, Zespół Majeranki z Rabki-Zdroju, czy też rozkręcających się z piosenki na piosenkę i porywających do tańca przesympatycznych Boliwijczyków z zespołu Ahaju Fusion Bolivia. Na koniec części artystycznej natomiast wydarzyło się coś wyjątkowego i niespotykanego... atmosfera
i wzajemna energia na koncercie Mateusza Ziółko z Zespołem - myślę że
nie do powtórzenia w żadnym innym
miejscu; to co wytworzyło się na scenie jest bardzo ciężkie do opisania słowami... to tylko serce mogło poczuć...
Jak zawsze zainteresowaniem cieszyły
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się Konkursy Pasterskie: wspinanie na
Moja, koszenie łąki, pilenie i rąbanie
drzewa, strzelanie z bica pasterskiego.
Konkursy oceniała komisja: Andrzej Buroń, Jan Kwak i Monika Klapisz. Oto wyniki konkursów pasterskich:
Koszenie łąki:
1. Eugeniusz Lichosyt (Centrum)
2. Kamil Spyrka (Skoczyki)
3. Jacek Stępień (Przywarówka)
4. Szymon Karlak (Murowanica)
Wspinanie na moja:
1. Robert Kidoń (Lipnica Mała)
2. Michał Janowiak - 3/4 moja (Lipnica
Wielka)

Ręczne piłowanie drzewa:
1. Rafał Jasiura i Jacek Stępień
(Przywarówka)
2. Mariusz Spyrka i Kamil Spyrka
(Skoczyki)
3. Ryszard Dziubek i Michał Janowiak
(Centrum)
4. Szymon Karlak i Piotr Matera
(Murowanica)
5. Renata Lichosyt-Ogrodny i Krystyna
Czerwik
Strzelanie z bica pasterskiego:
1. Martyna Lichosyt-Ogrodny
2. Wojciech Brenkus
3. Eryk Jasiura
4. Mateusz Bandyk
5. Jan Smoliński
6. Patryk Rudnicki, Krystian Jasiura, Łukasz Chmielewski
Były stoiska twórców ludowych,
bacy, książek regionalnych, degustacji potraw Stwarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy przygotowane przez nasz agroturystki, zabawy
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i konkursu Babiogórskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Nowy Targ
oraz Stoisko Stowarzyszenia Rozwoju
Orawy.
Dziękujemy serdecznie sponsorom imprezy: Bank Spółdzielczy Jabłonka, Wspólnota Leśna Urbarialna
Lipnica Wielka, Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska Jabłonka, RANET Rafał Sproch, Firma JANKARA Janina i Karol Wnęk, Nadleśnictwo Nowy
Targ, Babiogórski Park Narodowy, Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby
i Czarnej Orawy, FHU Jan Mastela Zubrzyca Górna.
Dziękujemy osobom bez których
pomocy organizacja imprezy nie byłaby możliwa: Caritas Archidiecezji

Poznań oraz kierownictwo i obsługa
Ośrodka Górska Przystań, Sołtys Przywarówki Józef Karkoszka, OSP: Murowanica, Centrum, Przywarówka, Kiczory; Doktor Jan Grygierczyk, Komisariat
Policji w Jabłonce, Babiogórski Park Narodowy, Nadleśnictwo Nowy Targ, Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby
i Czarnej Orawy, Stowarzyszenie Rozwoju Orawy.
Dziękujemy wszystkim mediom
które były z nami w tym dniu: Foto-Video Bronek, Andrzej Habina, Sonia Ponicka, Łukasz Sowiński, Jakub Kubczak
i inni...; dziękujemy patronom medialnym: Kurier Orawski, Tygodnik Podhalański, podhale24, goralinfo, podhaleregion, Gminne Nowiny.
Organizatorzy: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Nadleśnictwo Nowy Targ, Babiogórski Park
Narodowy oraz Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.
(K.K.) foto: Bronek Kowalczyk

nowiny samorządowe
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S chola E xodus
patriot ycznym
szlakiem
W dniach od 26 lipca do 6 sierpnia
2017 roku odbyła się pielgrzymka patriotyczna Scholi Exodus. Rozpoczęła
się wyjazdem na Ukrainę. We Lwowie
odwiedziliśmy Cmentarz Orląt Lwowskich i zaśpiewaliśmy Hymn Polski na
grobach polskich żołnierzy walczących
o Lwów. W Sanktuarium św. Anny w Sąsiadowicach, wsi w rejonie starosamborskim obwodu lwowskiego, spotkaliśmy się z ukraińskimi dziećmi wręczając
im drobne podarunki od polskich dzieci. Następnie przyjechaliśmy do Zamościa, gdzie zwiedziliśmy piękny letni rynek i wyruszyliśmy w dalszą drogę do
Sokółki. Tam modliliśmy się na Mszy
św. w kościele św. Antoniego Padewskiego i z wielkim wzruszeniem adorowaliśmy Najświętszy Sakrament z objawionym w Eucharystii Panem Jezusem.
Potem wyruszyliśmy na Litwę do Wilna,
gdzie między innymi zwiedziliśmy Plac
Katedralny, Ostrą Bramę z Cudownym
Wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej oraz uczestniczyliśmy we Mszy
świętej polsko-litewskiej w barokowym
kościele św. Piotra i Pawła na Antokolu. Z Wilna jechaliśmy do Gietrzwałdu

słynącego z objawień Matki Bożej
dwóm dziewczynkom: trzynastoletniej
Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej
Barbarze Samulowskiej w czasie zaboru
pruskiego. Uczestniczyliśmy we Mszy
św. w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryji Panny, a następnie przeszliśmy do źródełka objawień, miejsca
wielu cudów i uzdrowień. Dalej przejechaliśmy do Malborka, gdzie zwiedzaliśmy Plac Zamkowy, a następnie dojechaliśmy do Grunwaldu i weszliśmy na
pola grunwaldzkie, gdzie odbyła się historyczna, zwycięska dla Polaków bitwa
pod Grunwaldem w 1410 roku. Wspólnie odśpiewaliśmy „Bogurodzicę”.
Odpoczywaliśmy nad polskim morzem w miejscowości Władysławowo.
Zwiedziliśmy Hel, stare kaszubskie miasto portowe, dzisiaj miejscowość letniskowa stanowiąca początek Polski.
Z Pomorza udaliśmy się do Gniezna pierwszej stolicy Polski. Zwiedziliśmy
tam Bazylikę prymasowską Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny i podziwialiśmy pomnik Bolesława Chrobrego odbudowany po II wojnie światowej. „Sercem” naszej pielgrzymki była
stolica Warszawa z tragiczną historią Powstania Warszawskiego w czasie II wojny światowej. W miesiącu sierpniu odbywają się tu uroczystości upamiętniające bohaterów walk o odzyskanie niepodległości. Nasza grupa również włączyła się w pamięć o pomordowanych

poprzez złożenie hołdu i odbycie warty przez harcerki przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Staraliśmy się przejść szlakami cywilów, schwytanych podczas łapanki na ulicy w czasie powstania warszawskiego i wywożonych do obozów.
Ponadto modliliśmy się w kościele św.
Stanisława Kostki patrona młodzieży.
Odśpiewaliśmy Hymn Narodowy przy
pomniku błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Zwiedzaliśmy również zabytki m.in. Plac Zamku Królewskiego, stare warszawskie ulice zachowane i odbudowane po wojnie oraz
podziwialiśmy panoramę stolicy z wieży Pałacu Kultury i Nauki.
Kolejnym miejscem naszej pielgrzymki był Sandomierz. Tutaj odwiedziliśmy główny plac w mieście, podziwiając piękne kamieniczki i wspaniały renesansowy Ratusz. Ostatnim miejscem naszego pobytu była Pustynia
Błędowska zwana „Polską Saharą”. Pustynia znajduje się w granicach Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd. Powstała na skutek dużej wycinki drzew pod
rozwijający się w tym regionie ciężki
przemysł. Podziwialiśmy piękne rozległe połacie piasku, niespotykany krajobraz w naszym klimacie.
Pełni patriotycznych wrażeń wróciliśmy szczęśliwie do naszych domów.
Gabrysia Stopiak

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej zaprasza na

ZAJĘCIA
PLASTYCZNE
które będą odbywać się
w każdy poniedziałek o godzinie 14.00
w świetlicy budynku Remizy
w Centrum Lipnicy Wielkiej - II piętro.
Gorąco zachęcamy do rozwijania swych talentów
i kształtowania twórczego pod okiem artysty plastyka.
PIERWSZE ZAJĘCIA 2.10.2017 (poniedziałek) g. 14.00
ZAPISY W DNIU ZAJĘĆ U PROWADZĄCEGO

ZAJĘCIA z NAUKI
GRY NA SKRZYPCACH
CENTRUM – przy Zespole Orawskie Dzieci,
środa – godz. 15.00 – Dom Ludowy,
zajęcia prowadzi Pan Marcin Kowalczyk
PRZYWARÓWKA – przy Zespole Orawianie im. Heródka,
środa – godz. 15.00 – SP NR 4,
zajęcia prowadzi Pan Eugeniusz Karkoszka
PIERWSZE ZAJĘCIA 4.10.2017 (środa) g. 15.00
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14. pielgrzymka służby

30- lecie

liturgicznej i grupy apostolskiej

pielgrzymowania
na D anielki

W dniach od 21.08 do 23.08 odbyła się pielgrzymka służby liturgicznej i grupy apostolskiej z parafii św. Łukasza Ewangelisty na Węgry i do Austrii. Uczestniczyli w niej także nasi parafianie. Towarzyszyli nam nasi Księża: Ksiądz Proboszcz Jerzy
Bargiel oraz Ksiądz Krzysztof Korba – opiekun ministrantów i lektorów.

O godzinie 6.00 w poniedziałek 21.08 odbyła się Msza Święta, a następnie rozpoczęliśmy podróż. Najpierw przyjechaliśmy do miasteczka Esztergom na Węgrzech, gdzie zwiedziliśmy największą w tym kraju i jedną z największych na świecie Bazylikę św. Wojciecha. To najważniejsza budowla w nieco ponad 30-tysięcznym
mieście, będącym dla Węgrów tym, czym dla Polaków jest Gniezno - kolebką węgierskiego chrześcijaństwa i katolicyzmu. To tutaj w 1000 roku przyjął chrzest ówczesny król Węgier, Stefan I zwany Węgierskim.
Potem udaliśmy się do pełnego urokliwych, małych uliczek miasta Szentendre
– mekki artystów, gdzie zwiedziliśmy między innymi Muzeum Marcepanu. Szentendre nazywane jest najpiękniejszym małym miastem Węgier i jednym z najpiękniejszych w Europie Środkowej; a my wędrowaliśmy tętniącymi życiem, kolorowymi,
pełnymi zapachów i pamiątek uliczkami.
Drugiego dnia po śniadaniu udaliśmy się do Budapesztu. W stolicy Węgier
zwiedzaliśmy: Plac Bohaterów, Bazylikę Św. Stefana, Park Miejski, Zamek Vajdahunyad, Parlament, Kościół Św. Macieja, Basztę Rybacką. Nasi przewodnicy zrobili nam
niespodziankę i zabrali nas na rejs po Dunaju, co wywołało wiele niezapomnianych
wrażeń. Mogliśmy wszystkie niesamowite budowle stolicy zobaczyć z perspektywy Dunaju.
Trzeciego dnia pojechaliśmy do stolicy Austrii – Wiednia. Najpierw zwiedziliśmy górę Kahlenberg. Znajduje się tu Kościół św. Józefa – Polskie Sanktuarium Narodowe. Tutaj nasi Księża odprawili Mszę Św. Miejsce to odegrało ważną rolę w XVII
w. za sprawą Odsieczy Wiedeńskiej w 1683r. Na tym wzgórzu z 11 na 12 września
1683 r. o 4:00 rano Król Jan III Sobieski uczestniczył we Mszy Św. przed bitwą pod
Wiedniem - zwycięską dla wojsk chrześcijańskiej Europy dowodzonych przez Niego samego przeciwko wojskom tureckim. Następnie zwiedzaliśmy: Pałac Schonnbrunn z malowniczymi ogrodami, Belweder, Plac Karola, siedzibę Zakonu Krzyżackiego, Operę oraz niezwykłą Starówkę.
Po bogatym w wrażania programie pielgrzymki udaliśmy się w drogę powrotną. Dziękujemy Księdzu Krzysztofowi Korbie za zorganizowanie pielgrzymki.
Jasiek Kowalczyk
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Od 1987 r. w trzecią niedzielę września odbywa się Msza św. przy Piecie
Matki Bożej Bolesnej „Patronce Orawy”
na Danielkach koło Podwilka, ku pamięci Mszy św. odprawianych przez ks.
prałata Stefana Joniaka z Jabłonki – patriarchy Orawy, inicjatora pielgrzymowania na Danielki.
Przysiółek Podwilka - Danielki osadzony jest między lasami, w rejonie Pająkowego Wierchu, dziś jest celem pielgrzymek Orawian i miejscem wybieranym do osiedlenia przez przyjezdnych,
ale żyje tam jeszcze kilka orawskich rodzin. Według ludowego podania nazwa
Danielki pochodzi od niejakiego Daniela z sołtysiego rodu Wilczków z Podwilka, który w ramach kary za pewne
przewinienie został osiedlony na oddalonym od wioski przysiółku. Istotnie, w jednym ze starych węgierskich
herbarzy można przeczytać że w 1687
r. Daniel Wilczek zabił Jana Zahorę luterańskiego pastora z Jabłonki. Ten był
prześladowcą katolików na Orawie. Raz
już przepędzony przez miejscową ludność, wrócił by kontynuować swe praktyki, wówczas dosięgła go sprawiedliwość z ręki przedstawiciela rodziny
Wilczków – nobilitowanej w poprzedniej dekadzie za wsparcie austriackiego
cesarza w walce z protestancką rebelią.
W 1747 r. ks. Adam Wilczek postawił na rodzinnej ziemi na Danielkach
kamienną Pietę, wykonaną przez słynnych kamieniarzy tzw. białopotockich,
tj. w ośrodku rzeźbiarzy w Białym Potoku na słowackiej Orawie.
Obok kamiennej Piety Matki Bożej
Siedmiobolesnej w 1992 r. wzniesiono
staraniem Antoniego Karlaka z Jabłonki Kaplicę, którą zaprojektował Wojciech Kossowski – architekt z Politechniki Krakowskiej.
Dnia 11 sierpnia 1996 r. Papież Jan
Paweł II podczas prywatnej audiencji
w Castel Gandolfo – letniej rezydencji
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poświęcił pamiątkową tablicę z brązu
mówił mi o tym... Czy uda się nam spełpod danielczańską Pietą. Opracowana
upamiętniającą serdeczne związki Ojca
nić to pragnienie dr Emila Kowalczyka?
pamiątkowa pocztówka z okazji 50 leŚwiętego z Orawą. Tablicę zaprojekRealizując marzenia Emila dotychcia kapłaństwa ks. Stefana Joniaka potował i wykonał artysta rzeźbiarz z Zaczas udało się zrealizować następujące
kazuje nam osoby, które możemy sobie
kopanego Michał Gąsienica – Szostak
działania:
przypomnieć m.in. ks. kan. Stefana Joa doboru tekstu dokonał śp. dr Emil Ko1. za pozwoleniem Proboszcza ks.
niaka i Leona Rydla.
walczyk z Lipnicy Wielkiej.
kan. Kazimierza Guni od 2014 r. odbyły
Podczas IV pieszej pielgrzymki
Ceremonię odsłonięcia pamiątkosię cztery piesze pielgrzymki na Danielz Drogą Krzyżową i Różańcem na Dawej tablicy ku czci Ojca św. Jana Pawki z Drogą Krzyżową i Różańcem;
nielki, dziękowaliśmy i prosiliśmy Pana
ła II dokonał 18 września 1996 r. dzie2. przy pomocy JE. ks. bp. dr Jana
Boga i Siedmiobolesną Matkę Bożą o:
kan Orawy ks. kan. Bolesław Kołacz, ks.
Szkodonia opracowano i zatwierdzo• natchnienie i dary Ducha św. dla
kan. Kazimierz Gunia proboszcz z Podno „Modlitwę do Matki Bożej Siedmiosłużących Naszej Ojczyźnie;
wilka, ks. Władysław Pilarczyk – prezes
bolesnej Patronki Orawy”. Imprimatur
• opiekę nad ludem Orawy;
TPO. Jak przyznaje Antoni Karlak kuzyn
podpisał 16 lipca 2015 r. JE. ks. bp Grze• opiekę nad Radiem Maryja i Tedr Emila Kowalczyka: Razem znaleźligorz Ryś wikariusz generalny Kurii Melewizją Trwam
śmy kamień, który jest
Pragnę poinformoMODLITWA DO MATKI BOŻEJ
przymocowany do tabliwać, że:
cy. Jest to kamień Ziea) do rozważań Stacji
SIEDMIOBOLESNEJ PATRONKI ORAWY
mi Orawskiej. Emil wyDrogi Krzyżowej wykobrał cytat „Bóg pisze swoNasza umiłowana Matko, Panno Mario Siedmiobolesna, Patronko rzystano „Pallotyńską Faje proste, wielkie prawdy Orawy, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Uśmierz bóle na- timską Drogę Krzyżową
na krzyżowych drogach szego ludu, którego jesteś Patronką i Opiekunką. Ukryj nas pod swój ochron- z Poznania, której przeżycia ludzkiego /Jan Pa- ny płaszcz i chroń nas od wszelkiego złego. Twoje serce było przeszyte ostrymi słaniem jest hasło 2017
weł II/. Emil każdego roku mieczami naszego niedoskonałego żalu i złości ludu, który Cię prosi o pomoc. roku duszpasterskiego
pielgrzymował na DaSpojrzyj swoim miłującym okiem na Orawę, której jesteś Patronką i po- „IDŹCIE I GŁOŚCIE”;
nielki do Matki Bożej Bo- magaj nam w tej naszej niedoli. Nasze serca rwącymi prośbami Ciebie pro- b) do rozważań 4 częlesnej, którą sobie szcze- szą, nasza Matko o pokój na tej ziemi. Ty, która jesteś Królową Aniołów, na- ści różańca wykorzystagólnie upodobał. Ma- każ silnemu wojsku Michała Archanioła, by walczyło przeciwko siłom ciem- no „Różaniec z bł. ks. Jerzeniem Emila było zbu- ności, które przybliżyły się na ten świat. Przez miecz cierpienia, które do- rzym Popiełuszką” Wydowanie wokół drogi na sięgło Twoją duszę i Twoje serce, zmiłuj się miłościwa Siedmiobolesna Pan- bór i opracowanie Irmina
Danielki czternastu sta- no Mario.
Samulska.
cji drogi krzyżowej, któPowyższe
rozwaZachowaj pod swoją macierzyńską opieką naszego Ojca Świętego, bire miałyby symbolizo- skupów i kapłanów. Odwróć od naszej ojczyzny wszelkie zamieszki, niena- żania Stacji Drogi Krzywać czternaście oraw- wiść i każde zło. Pozwól, abyśmy spoczywali w Twoim macierzyńskim sercu żowej i Tajemnic różańskich wiosek. Pielgrzymi podczas życia i w godzinie śmierci, abyśmy osiągnęli wieczną radość i chwa- cowych można znaidąc na Danielki, gdzie łę w niebie. Amen
leźć w internecie. Zalena szczycie góry znajduImprimatur: Kuria Metropolitalna w Krakowie, cam wszystkim zapobp. Grzegorz Ryś – wikariusz generalny; znać się z tymi rozważaje się figura - pieta Matks. Krzysztof Tekieli – notariusz kurii, niami zwłaszcza tym, któki Bożej Siedmiobolesnej
L.dz. 2068/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. rzy pragnęli być z nami
trzymającej na ramieniu syna – Patronki Orana pielgrzymce, lecz wywy, w zadumie mogliby przeżywać statropolitalnej w Krakowie, którego obecstraszyli się warunków atmosferyczcje drogi krzyżowej. Miałoby to być nanie powołano na arcybiskupa w Łodzi.
nych. Rzeczywiście warunki trudne zawiązanie do trudnej dotychczasowej
Do obrazka z modlitwą wykorzystano
częły się od Stacji XI – Pan Jezus przybidrogi ludu orawskiego. Do ludu, który
obraz znajdujący się w Ołtarzu Kaplicy
ty do Krzyża. Przy tej stacji przypomniajuż przeszedł i przechodzi wiele. Takie
Matki Bożej Siedmiobolesnej w Kościełem fakt biblijny. Pod krzyżem Pana Jebyło Emila marzenie. Chciał, bowiem
le Parafialnym w Lipnicy Wielkiej. Oprazusa z dwunastu Apostołów pozostał
by mieszkańcy Orawy mieli swoją Kalcowany obrazek został wydrukowany
jedynie ukochany Jan Apostoł, Matka
warię. Miejsce, gdzie człowiek – w jakw 1000 egzemplarzy i rozdany w paraBoża i Maria Magdalena, która chodziła
że zagmatwanym dzisiejszym świecie
fiach na Orawie.
i utrzymywała Pana Jezusa i Apostołów
– może odnaleźć ciszę, w skupieniu po17 września 2017 r. odbyła się
przez ostatnie trzy lata jego nauczania,
medytować nad męką Chrystusa i nad
czwarta pielgrzymka z drogą krzyżoa następnie jeszcze żyła przez 30 lat po
cierpieniem Matki Boleściwej. Gdzie
wą i różańcem na Danielki. W tym roku
śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jepewnie niejeden z nas mógłby odnaprzypada 30-lecie pierwszej Mszy św.
zusa. Apostoł Jan również zmarł natuleźć ukojenie i pocieszenie. Wiele razy
odprawionej przez ks. Stefana Joniaka
ralną śmiercią. Pozostałych Apostołów
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spotkało ukrzyżowanie, którego obawiali się uciekając spod
Krzyża Pana Jezusa. My również w naszych cierpieniach nie
powinniśmy uciekać lub płakać
na krzyże, które Bóg na nas dopuszcza. Z tą myślą, jakoś łatwiej się poruszało w deszczu i błocie na drodze do Pani
Siedmiobolesnej. Na wszystkich uczestników pieszej pielgrzymki oczekiwały siedzące miejsca w Kaplicy. Mszy św.
przewodniczył i homilię wygłosił ks. mgr Zbigniew Nowak
Proboszcz Podszkla Parafii św.
Rozalii w koncelebrze ks. kan.
Kazimierza Guni. W pouczającej i ciekawej homilii omówił
swoje umiłowanie Matki Bożej.
Przedstawił epizod ze swojego
życia. Mieszkając w Nowej Hucie przy Kościele Arka Pana należał do grona ministrantów,
a było ich ok. 200. Z tego grona ks. Proboszcz wybrał 4 ministrantów do noszenia Matki Bożej Fatimskiej wśród nich
był ks. Z. Nowak i wszyscy zostali kapłanami. Jak nie zaufać
Matce Bożej, która nas wspiera i wspomaga pod każdym
krzyżem niesionym w naszym
życiu?.
Przed błogosławieństwem
Proboszcz ks. kan. Kazimierz
Gunia serdecznie podziękował wszystkim pielgrzymom,
że nie wystraszyli się warunków atmosferycznych i przybyli, by podziękować Matce Bożej Siedmiobolesnej, że omija nas wiele nieszczęść. Złożył
podziękowania rodzinie Antoniego Karlaka, za zakupienie działki, na której znajduje
się Kaplica na Danielkach, co
umożliwi przekazanie całości
Parafii w Podwilku. Poinformował również o czynionych staraniach wykonania Ołtarza do
Kaplicy na Danielkach.
Franciszek Janowiak
fjanowiak@neostrada.pl

D uchowość
bł. Bernardyny Marii
J abłońskiej
Niezmiernie miło
nam poinformować
naszych drogich Czytelników o nowej publikacji pt. Duchowość Bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej
(1878-1940) Współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek posługujących
Ubogim.
Autorką niniejszej książki jest siostra Miriam Tometczak - albertynka, katechetka pracująca w szkołach
podstawowych w Lipnicy Wielkiej, znana nam
wszystkim.
Publikacja dostępna w zbiorach Gminnej
Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej.
„Książka ma charakter naukowo-formacyjny. Największą jej zaletą jest szczerość w poszukiwaniu prawdy, wielkie pragnienie odnalezienia u Matki współzałożycielki tych wszystkich
elementów życia duchowego, o których piszą
autorzy podręczników z duchowości i oczywiście pragnienie posługi wobec własnego Zgromadzenia. (…) Okazji do podjęcia tego rodzaju tematyki jest kilka: w 2016 roku mija 125
lat od powstania Zgromadzenia Sióstr Albertynek (15.01.1891), pod koniec grudnia 2016
roku rozpoczyna się Rok św. Brata Alberta z racji
100-lecia od jego śmierci (25.12.1916), wreszcie
w roku 2017 minie 20 lat od beatyfikacji siostry
Bernardyny Jabłońskiej (06.06.1997).” (ze Słowa
wstępnego prof. dr hab. Jerzego W. Gogoli OCD).
Siostra Miriam Anna Tometczak (ur. 1958
r. w Busku-Zdroju), albertynka, jest absolwentką Prymasowskiego Instytutu Życia Duchowego w Warszawie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, autorką następujących
prac z zakresu teologii życia duchowego: Próba
periodyzacji przeżyć duchowych św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego według św. Jana od
Krzyża (1990) oraz Doświadczenie nocy u św. Brata Alberta Chmielowskiego w świetle doktryny mistycznej św. Jana od Krzyża (1995).
S.K.
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Z aproszenie
na pielgrzymkę
do M edjugorie
w 2018 r .
Parafia św. Jadwigi Królowej z Lipnicy Wielkiej - Murowanicy już po
raz piąty organizuje parafialną pielgrzymkę. Po tegorocznej pielgrzymce do sanktuariów Maryjnych we
Francji i Hiszpanii wyruszymy w roku
2018 do Matki Bożej do Medjugorie.
Termin pielgrzymki, 03.04.-10.04.2018r.
( 8 dni). Program pielgrzymki jest bardzo bogaty, pierwszego dnia przez Słowację jedziemy na Węgry do Budapesztu. Zobaczymy Peszt, Bazylikę św. Stefana, Parlament, Zamek Królewski, Basztę Rybacką, kościół św. Macieja i Bramę
Wiedeńską. Drugiego dnia wyruszamy
na Chorwację do Sanktuarium Matki
Bożej w Marija Bistrica, dalej jedziemy
do Zadaru zwanego Chorwackim Rzymem gdzie zobaczymy kościół św. Donata, katedrę św. Anastazji oraz jedyne na świecie morskie ograny. W kolejnym dniu jedziemy do Splitu miasta o bogatej historii z najbardziej znanym Pałacem Dioklecjana objętego patronatem UNESCO, zobaczymy ratusz
z XV wieku i katedrę. Dalej pojedziemy
do Trogiru zwanego „Chorwacką Wenecją” gdzie zobaczymy katedrę św. Wawrzyńca, po zwiedzaniu jedziemy do Medjugorje. Od rana zwiedzamy miejsca
objawień Matki Bożej-Królowej Pokoju,
która w 1981 roku ukazała się sześciorgu dzieciom. Nawiedzimy miejsce objawień, górę Podbrdo i kościół św. Jakuba. Następnego dnia udamy się do Mostaru jednego z najpiękniejszych miast
Bośni i Hercegowiny położonego wśród
szczytów Gór Dynarskich. Mostar skrywa w swoim sercu piękną starówkę
z czasów Osmańskich z głównym zabytkiem mostem z XVI wieku. Spacer
wśród kamiennych uliczek, minaretów
i kolorowych straganów z pamiątkami
z czasów tureckiego panowania na długo pozostanie w pamięci pielgrzymów.
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Po noclegu w Medjugorie powrócimy do
Chorwacji i udamy się do Dubrownika,
zwanego „Perłą Adriatyku”. Zobaczymy
klasztor Franciszkanów, Pałac Rektorów,
klasztor Dominikanów oraz mury obronne, baszty i twierdze oraz wieże zegarowe. Zobaczymy największą atrakcje, mury
obronne, którymi można obejść całe niemal miasto. Po noclegu pojedziemy do
Vepric, gdzie znajduje się Sanktuarium
Matki Bożej z Lourdes i dalej dojedziemy do Parku Narodowego w Plitwicach
- jednego z największych i najstarszych
w Chorwacji wpisanego na światową listę dziedzictwa naturalnego UNESCO.
W parku na długości 8 km. znajduje się
16 turkusowych jezior położonych taraso-

wo i połączonych za sobą niezliczoną ilością wodospadów. Następnego ostatniego już dnia udamy się do Zagrzebia stolicy Chorwacji gdzie zwiedzimy katedrę
św. Stefana, zobaczymy też Dolny i Górny
Grad. Po zwiedzaniu wyruszymy do Polski.
W programie naszej pielgrzymki mamy
trzy noclegi w Medjugorie z czego bardzo
się cieszę bo będzie możliwość uczestniczenia w nabożeństwach wieczornych na których, gromadzą się pielgrzymi i w ciszy osobistej modlitwy mogą doświadczyć spotkania z Maryją a to spotkanie jest głównym celem naszej pielgrzymki. Również czas pielgrzymki,
kwiecień kiedy na południu nie ma jeszcze upałów sprzyja pielgrzymowaniu.
Zapraszam mieszkańców Lipnicy Wielkiej
do wspólnego pielgrzymowania. Koszt
pielgrzymki to 1690 zł. i 65 euro. Zapisy na
pielgrzymkę przyjmujemy w kościele św.
Jadwigi w Murowanicy lub telefonicznie
18 471 77 87, 607 560 683,
ks.Andrzej Pawlak, proboszcz
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M oje wspomnienia
Chciałam się podzielić z szanownymi Czytelnikami Gminnych Nowin moimi
wspomnieniami i opisać jak to w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku młodzież w Lipnicy Wielkiej spędzała czas.
Oczywiście ten wolny czas od pracy w gospodarstwie, w polu i w domu.

Młodych to już pewnie nie zainteresuje, bo już teraz całkiem inny świat,
mają dostęp do wszystkich wiadomości i rozrywek na całym świecie, dzięki komórkom, komputerom i innym urządzeniom. Ale może niektórzy starsi przypomną sobie, jak to dawniej bywało w Lipnicy i na Orawie.
Nie było radia ani telewizji, nie mieliśmy też prądu, dopiero prąd elektryczny dołączono do nas w 1965 roku, w dniu 22 lipca zaświeciły pierwsze żarówki.
Jaka to była radość, to trudno opisać, chociaż starsi wtedy krzywo na to patrzyli, bo trzeba było płacić. Ale jak się już oswoili z tą wygodą, to jakoś szło dalej.
W drugiej połowie lat pięćdziesiątych przyjechał do nas z Nowego Targu
przedstawiciel ZMW i założono u nas Związek Młodzieży Wiejskiej. Należała do
niego tylko młodzież z Centrum, bo z Przywarówki i Murowanicy było daleko,
nie było pojazdów tak jak dzisiaj, trzeba było wszędzie chodzić na piechotę, albo
najwyżej rowerem, ale nie każdego było na rower stać. Organizowaliśmy zebrania ZMW w sali Domu Ludowego, tam z boku sceny było wolne pomieszczenie. Tam też mieliśmy próby przedstawień, które prowadził z nami ówczesny nauczyciel śp. Jan Pelczarski. Graliśmy różne przedstawienia np. „Mundur swatem”,
„Ondraszek”, „Trzy siostry” i wiele innych. Zainteresowanie było duże, sala Domu
Ludowego zawsze była wypełniona po brzegi. Po każdym przedstawieniu zawsze była zabawa taneczna, starsi szli do domu a młodzi bawili się przy muzyce ówczesnej kapeli, której zdjęcie zamieszczam. Oni też grywali na weselach.
Niestety, żadnego z nich już nie ma wśród nas, wszyscy odeszli do wieczności i tam pewnie przygrywają na niebieskiej niwie.
Przynajmniej raz w miesiącu mieliśmy zjazd ZMW, w Nowym Targu. Do Jabłonki trzeba było iść na piechotę, bo do nas jeszcze wtedy nie jeździł autobus. W Nowym Targu spotykaliśmy się z młodzieżą z innych miejscowości Orawy
i Spisza oraz Rabki i okolic. Jeszcze do dzisiaj utrzymuję kontakt z Helenką z Piekielnika, którą tam wtedy poznałam. Na tych zjazdach organizowano nam różne
rozrywki, śpiewanie, skecze, konkursy. Potem my tutaj w Lipnicy urządzaliśmy
też różne konkursy z nagrodami. Pieniądze na nagrody mieliśmy z biletów wstępu na przedstawienia. Nagrodami były przeważnie książki lub drobne upominki
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rzeczowe, a tematyka konkursu była zawsze historyczna.
Pod koniec lat 50-tych zaczęło nas
ubywać w ZMW, dużo młodych wyjeżdżało, jak to mówili: „do światu”. Powyjeżdżali Wajdowie, Głuchowie ze młynów na „Tajwanie”, Gawełdowie z Karłówki, moi sąsiedzi Wojtusiakowie, Dunajowie, Rolnicy z całą rodziną. Pozakładali rodziny tam w świecie i już

nie wrócili do Lipnicy, tylko od czasu
do czasu na cmentarz, na groby swoich rodziców i bliskich. Może też i wielu z nich nie żyje. Wyjeżdżały też dziewczęta do pracy „na majery” jak to wtedy nazywali PGR-y albo do prywatnych
gospodarzy do Igołomi i Krzeszowic k/
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Krakowa. Niektóre tam powychodziły
za mąż, a niektóre wróciły, przywożąc
ze sobą różne piosenki jak np. „W Krakowie pięknym mieście”, czy „Cicha, piękna noc podzwrotnikowa”. Śpiewałyśmy
to potem po skubarkach albo wieczorami wychodziłyśmy na Karłówkę pod
jawor i tam śpiewałyśmy nieraz do północy. Dzisiaj by to nie przeszło, pewnie
by nam mandat dali za zakłócanie ci-

szy nocnej. W tych czasach po wypełnieniu obowiązków w domu i gospodarstwie, to była dla nas jedyna rozrywka, wyjść z domu, pośpiewać, ale tylko
wieczorami, bo w dzień było roboty zawsze dość. Można też było pośpiewać
i przy pasieniu krów, jak nie było bardzo
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zimno w nogi, bo się oczywiście pasło
krowy boso.
W Wigilię św. Jana Chrzciciela
w czerwcu, był zwyczaj, że wychodziliśmy z domu maić gałązkami jawora
domy i zagony aby Pan Bóg ochronił od
gradobicia i innych nieszczęść urodzaje i domostwa. Wtedy w całej wsi w każdym „sznurze” paliły się ogniska do rana
przy śpiewaniu i muzyce.
We wrześniu 20-letni chłopcy szli
do poboru tzw. „asyntyrki”, bo każdy
musiał obowiązkowo odbyć zasadniczą służbę wojskową. Chyba, że był jedynym żywicielem rodziny, albo stan
zdrowia na to nie pozwalał. Jak szli ci
chłopcy z tego poboru (oczywiście z Jabłonki na piechotę) całą drogę śpiewali.
A jak zaśpiewali:
„Jak mnie ty rada mos, sprzedej se, co se mos,
sprzedej se sukiynki, wykup mnie z wojynki”
to niejednej pannie łezka z oka poleciała, bo ten wybrany szedł do wojska
na 2 albo 3 lata do marynarki. Niejedna para czekała na siebie i pobrali się
po powrocie z wojska, a niektórzy się
rozstali. Zamieszczam też zdjęcie chłopaków z „Sołtystwa Wyżnego”, którzy
w tamtych czasach pięknie śpiewali,
idąc wieczorem przez wieś. Ale też niestety już prawie 2/3 z nich nie żyje, a Ci,
którzy żyją na pewno rozpoznają się na
tym zdjęciu i przypomną sobie tamte
czasy.
W końcówce lat 50-tych nasz związek się rozpadł, bo jak już pisałam, jedni powyjeżdżali, inni założyli rodziny
a jak się już założyło rodzinę, to nie było
czasu na zebrania i inne przyjemności.
Skończyły się też śpiewania z koleżankami na Karłówce „pod jaworem”. Można sobie było zanucić gdzieś w lesie
przy zbieraniu borówek albo nad kołyską dziecka:
„Kany się podziały, co piyknie śpiywały,
powydawały sie, pozabacowały”.
No, ale nic nie jest nam dane na zawsze, musi się skończyć jedno, by zaczęło się drugie.
Emilia Kuliga
zd. Jazowska
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Z aczęło się na O rawie ...
Pierwszy był meldunek z ok. 2.30 z posterunku na Babiej Górze. Poza błyskami świateł niewiele było nic widać, ale było słychać. Wyjścia nad granicę setek pojazdów 2 Dywizji Pancernej
ukryć się po prostu nie dało. Około 3.00 pierwszy telefon z czaty „Jabłonka” odebrał mjr dypl. Zygmunt Dobrowolski, oficer oddziału III sztabu Armii „Kraków”. O 4.45 na Jabłonkę spadły pierwsze pociski.
W pierwszym starciu pod Lipnicą Wielką poległo co najmniej czterech żołnierzy z 1. Pułku Piechoty Korpusu Ochrony
Pogranicza 1. Brygady Górskiej.
Cześć Ich Pamięci!
(ciekawe zdjęcie z komentarzem znaleziono w internecie na
profilu Piotra Sadowskiego - doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii, starszego wykładowcy w Instytucie Nauk humanistyczno –
Społecznych i Turystyki w PPWSZ w Nowym Targu, kierunek Turystyka i Rekreacja. )

W dniach 22-31 lipca zespół Orawskie Dzieci
z Lipnicy Wielkiej przebywał na 25 Jubileuszowym
Międzynarodowym Festiwalu „Święto Dzieci Gór”
w Nowym Sączu. Jednym i chyba najważniejszym
z założeń festiwalu jest to, iż każdy zespół otrzymuje do opieki swego zagranicznego przyjaciela. Naszym przyjacielem był Zespół Hacettepe University
Children and Youth Folk Dance Group z Turcji. Jeden
dzień festiwalu przypada na wizytę u polskich przyjaciół. Nasz dzień przypadł na czwartek 27.07. Dziękujemy serdecznie rodzicom, którzy zadbali żeby
ten dzień był wyjątkowy. Turecki zespół na zawsze
pozostanie w naszych sercach.
Kamil Cyganik - szef biura prasowego festiwali
tak pisze o tureckim dniu u polskich przyjaciół:
„W trakcie festiwalu Święto Dzieci Gór każdy zespół polski zaprasza swojego partnera do swojej rodzinnej miejscowości. Uczestnicy zagraniczni poznają środowisko w jakim na co dzień żyją ich nowi polscy przyjaciele - ich
domy, rodziny, kolegów.
CZWARTEK
Turcy w Lipnicy Wielkiej
Czyli jak się Orawa z Turcją kamraciła.
Wyjechali z Sącza z opóźnieniem, ale w bardzo dobrych
nastrojach, bo Rada Artystyczna nie szczędziła pochwał dla
obu zespołów.
Pobyt w Lipnicy Wielkiej otworzył wspólny obiad w szkole,
do której na co dzień uczęszczają ORAWSKIE DZIECI, a następnie goście spotkali się z ciepłym przyjęciem przez wójta gminy

foto: Bronek Kowalczyk

D ni u polskich przyjaciół w ramach festiwalu
„Ś więto D zieci G ór ” - T urc y w L ipnic y W ielkiej

Lipnica
Lipnica
WielkaWielka
Bogusława
Bogusława
Jerzego Jazowskiego
Jerzego Jazowskiew Domu
Ludowym.
go w Domu Ludowym.
Goście z Turcji, przedstawieni uprzednio przez ORAWSKIE
DZIECI, dali koncert przed przepełnioną widownią, dla której
nie starczyło krzeseł. Część widowiskowa zakończyła się pokazem tańców kamrackich.
Po wymianie upominków - czas wolny przy suto zastawionych stołach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
stoiska z tureckimi produktami. Pobyt w regionie zakończyła
wizyta w skansenie w Zubrzycy Górnej.”
źródło: lipnicawielka.pl
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Jazowskiego za możliwość uczestnictwa w festiwalu, Gminnego Centrum
Kultury za pomoc w przygotowaniu
i organizacji wyjazdu, naszej utalentowanej muzyce: Marcinowi Kowalczykowi, Robertowi Kowalczykowi, Kamilowi
Cymermanowi, Jonaszowi Pieronkowi
oraz Patrykowi Rudnickiemu; rodzicom
za organizację dnia narodowego oraz
dnia u polskich przyjaciół. Szczególne podziękowania należą się pani Karolinie Kowalczyk, Monice Klapisz oraz
Edycie Mikłusiak, za opiekę nad dziećmi, a opieka ta jest niezwykle odpowiedzialną pracą na tego rodzaju festiwalu.
Jednak największe słowa uznania należą się ORAWSKIM DZIECIOM, za wszystko - po prostu!!!

W tym roku na festiwalu wystąpiły
takie zespoły jak:
BALLET FOLKLORICO INFANTIL
COAHUILA - Meksyk;
BOJMIJA - Macedonia;
FORGATÓS TÁNCEGYÜTTES - Węgry;
HACETTEPE UNIVERSITY CHILDREN
AND YOUTH FOLK DANCE GROUP
- Turcja;
KYTALYK - Jakucja/Rosja;
MAŁE OLDRZYCHOWICE;
MALI ŁONIOWIACY;
MALI SZCZYRZYCANIE;
MALI WIYRCHOWIANIE;
NUPUR SAJ SCHOOL OF PERFORMING
ARTS - Indie;
ORAWSKIE DZIECI;
PIECUCHY;
SMP NEGERI 115 - Indonezja.
Teresa Baniowska

foto: Piotr Droździk

Dziecięcy
Zespół
Regionalny
„Orawskie Dzieci” reprezentował region
Orawy na 25 jubileuszowym festiwalu „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu.
Jest to jeden z najpiękniejszych festiwali folklorystycznych w Polsce - pełen
emocji, niesamowitych wrażeń, przyjaźni i pozytywnej energii. Uczestnicy festiwalu mają możliwość poznania
wielu kultur, interesujących ludzi oraz
nauczenia się tolerancji wobec innych
religii i obyczajów.
Naszym partnerskim zespołem był
zespół HACETTEPE UNIVERSITY CHILDREN AND YOUTH FOLK DANCE GROUP z Turcji; dzieci bardzo się ze sobą
zaprzyjaźniły, nauczyły się wspólnych
tańców orawskich i tureckich, które zaprezentowały na koncercie finałowym.
W środę odbył się nasz dzień narodowy turecko-orawski. Nasz zespół
otrzymał bardzo wysoką ocenę od międzynarodowej komisji za autentyczność, spontaniczność, śpiew, muzykę
i zabawy, a także grę aktorską.
Oprócz wielu występów „Orawskie
Dzieci” miały również możliwość wypoczynku na basenie, w kinie, na dyskotece, ognisku oraz podczas rejsu po Jeziorze Rożnowskim.
Kierujemy serdeczne podziękowania na ręce pana wójta Bogdana

foto: Piotr Droździk

„O rawskie dzieci ” na M iędzynarodowym F estiwalu
„Ś więto D zieci G ór ”
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G reckie podboje
O rawian

foto: Sonia Ponicka

Co można robić w nadmorskim greckim kurorcie?
Najlepiej założyć kierpce, zawiązać warkocze i pokazać obcokrajowcom bogactwo orawskiego folkloru.
Tak zrobiły dzieci z zespołu Orawianie, przebywając
na międzynarodowym festiwalu “Music & Sea”.

Wielkolipnicki Zespół Orawianie im. Heródka
w dniach 15-20 czerwca gościł na międzynarodowym festiwalu folklorystycznym w Grecji. International Music and
Dance Festival “Music & Sea” odbywający się w nadmorskiej miejscowości Paralia nie miał formuły konkursu, ale
już przyjęcie zespołu z Orawy jest szczególnym wyróżnieniem, bowiem zostało oparte na weryfikacji dotychczasowego dorobku artystycznego.
Wśród rówieśników z Bułgarii, Ruminii, Macedonii,
Słowacji oraz Bośni i Hercegowiny, młodzież z Polski prezentowała walory orawskiego folkloru i poznawała dziedzictwo krajów pokrewnej kultury. Brak otoczki konkursowej rywalizacji pozwalał zwyczajnie bawić się nabytymi
zdolnościami. Był również czas na zwiedzanie Aten, Akropolu, Meteory oraz na relaks na nadmorskiej plaży.
W śródziemnomorskiej scenerii Orawianie zdobyli poklask licznie uczestniczącej w festiwalu publiczności. Ich występy spodobały się na tyle, że zespół otrzymał
z miejsca zaproszenia na kolejne festiwale w Macedonii
i Hiszpanii.
Nie chciałem jechać z zespołem na kolejny już w tym
roku festiwal konkursowy, a raczej żeby dzieciaki najzwyczajniej odpoczęły i pozwiedzały w nagrodę za ciężką pracę na próbach. – wyjaśnia opiekun zespołu Eugeniusz Karkoszka i relacjonuje: Długo i dużo można by pisać o naszym
pobycie w Grecji, bo naprawdę jest o czym. Myślę jednak,że
najlepiej nasz pobyt opiszą zdjęcia, uśmiechnięte i zadowolone buziaki naszych dzieci.
Źródło i fot. Zespół Orawianie

P okaz unikatowego filmu
„D ziwni art yści po obu
stronach B abiej G óry ”
W Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej na Orawie zaprezentowano unikatowy film dokumentalny o dwojgu nieszablonowych
twórcach: Karolu Wójciaku „Heródku” z Lipnicy Wielkiej i Dorocie
Lampart z Zawoi.
Film pt. „Dziwni artyści po obu stronach Babiej Góry”, w reżyserii Mirosławy Marcinkiewicz, powstał w kolorze dzięki Wytwórni Filmów Oświatowych Łódź w 1970 r. W pierwszej części widzowie mieli okazję zobaczyć materiał przedstawiający postać
Karola Wójciaka, jego sztukę, wnętrze domu w którym mieszkał przez ostatnie dwa lata swojego życia oraz archiwalne zdjęcia wsi, która zmieniła się na przestrzeni lat. Mogli także posłuchać wielu ciekawych anegdot mieszkańców Lipnicy Wielkiej
na temat Heródka, które przewijały się w warstwie dźwiękowej.
Druga część filmu przedstawia życie i twórczość zmarłej w 2005
r Doroty Lampart – ludowej artystki żyjącej samotnie w przysiółku Zawoi, Czarnotowej. Podobnie jak Heródek, zupełnie odmienna od ludzi wokół, wymyka się wszelkim konwencjom. Jej obrazy
i kolaże ukazujące duchowy świat pełen aniołów i świętych można odnaleźć w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie
i Warszawie, a także w prywatnych
kolekcjach w kraju
i za granicą.
O
artystach
opowiedziała Maja
Kubacka ze Stowarzyszenia
STOG
z Krakowa, aktorka
i wielka pasjonatka twórczości Heródka. Podzieliła
się także swoją historią, jaki był początek jej zainteresowania się „orawskim Nikiforem”. Pokaz odbył się dzięki uprzejmości Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, które udostępniło film należący do Archiwum MEK w ramach projektu Stowarzyszenia Rozwoju Orawy „Orawa, Orawa, na Orawie” dofinansowanego przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu KULTURA-INTERWENCJE 2017.
Zgromadzona w Domu Ludowym publiczność obejrzała dodatkowo starszy o rok film dokumentalny autorstwa prof. Romana Reinfussa o Karolu Wójciaku „Heródku”, który oprócz przedstawień artysty zawiera także zdjęcia z pogrzebu w 1969 r. Na koniec spotkania Maja Kubacka zaprezentowała stronę internetową
herodek.pl, na której znajduje się duża galeria dzieł orawskiego
prymitywisty.
tekst i foto: Andrzej Habina
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P iotr B iłak - malarz , art ysta , farmaceuta
30.07.2017 roku w Białej Karczmie w Skansenie w Zubrzycy Górnej otwarta została wystawa prac Piotra Biłaka. Piotr Biłak
mieszka w Lipnicy Wielkiej na Orawie od 20 lat. Przyjechał z Jeleniej Góry na wakacje... i został. Z zawodu jest farmaceutą, prowadzi więc w Lipnicy Wielkiej aptekę, ale oddaje się także innym
pasjom - maluje obrazy i pisze wiersze, rzeźbi i tworzy biżuterię
z kości i rogu.
s/ zdj. Łukasz Sowiński
Pochodzi z rodziny z tradycjami artystycznymi. Piotr Biłak najbardziej twórczy okres w swojej działalności artystycznej rozpoczął po przybyciu na Orawę. Miejscowa kultura, tradycja spowodowały,że sam zaczął tworzyć. Najpierw poznał historię, kulturę
i tradycję oraz życie codzienne dawnej Orawy. Zafascynowany naszym regionem, jego bogactwem wykorzystuje w swoich pracach tradycyjne techniki tworzenia. Często wzorem dla jego twórczości są przydrożne figury orawskie i płaskorzeźby. Jest twórcą wszechstronnym – maluje obrazy olejne i na szkle, rzeźbi, tworzy biżuterię z kości i rogu. Nazywa swoje prace pracami ekologicznymi, gdyż używa do ich wykonania materiałów naturalnych, często znalezionych na pobliskich łąkach, w lesie.
Prace jego uczestniczyły w wielu konkursach i wystawach w kraju i za granicą. Wykonał dla Kościoła w Lipnicy Wielkiej – Murowanicy Drogę Krzyżową.

S cena małego aktora 2017
ciekawy scenariusz w którym występuje dużo zwierzątek i innych ról. Dzieci zaprezentowały szereg rozmaitych scenek dotyczących problemów ekologii. Mali aktorzy grają samodzielnie, bez podpowiedzi, choć czasem same sobie nawzajem
pomagają - co dobrze o nich świadczy; ładnie przedstawiona scenka recyklingu śmieci; piosenki są śpiewane pięknie

W dniach 7-ego i 14-ego czerwca, już po raz czwarty odbył się Gminny Przegląd Teatralny dla oddziałów przedszkolnych - Scena Małego Aktora. Tegorocznym tematem przewodnim była Ekologia. Impreza ta przerodziła się już w swego rodzaju prawdziwy festiwal gdzie zadziwiają swą niezwykłością kostiumy, dekoracja oraz rozwiązania sceniczne. Kto
był, mógł podziwiać odwagę, talent i radość naszych pociech.
Komisja w składzie: Janina Karkoszka, Monika Klapisz, Karolina Kowalczyk, Stanisława Kucek tak podsumowała każde
przedstawienie:

SP 0 Kiczory
Przedstawienie „Spotkanie na leśnej polanie”
Nauczyciel przygotowujący: Dominika Karkoszka
Przedstawienie porusza ważny problem zaśmiecania naszych lasów; dzieci w przemyślany sposób ułożone na scenie
tłumaczą jak dbać o czystość lasu i własne zdrowie. Bardzo
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i odważnie; w tle słychać odgłosy lasu. Cała scena jest zajęta – właściwe zagospodarowanie sceny. Widać że dzieci czują się na scenie swobodnie. Staranie dobrane kostiumy i piękna dekoracja.

SP 3 Skoczyki
Przedstawienie „Wiosna w lesie”
Nauczyciel przygotowujący: Alicja Karnafel
Przedstawienie cechują: piękne dekoracje z plansz, ładne
stroje oraz wspaniała gra aktorska. Młodzi aktorzy gestykulują,
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modulują głosem – aż trudno uwierzyć
że to zerówiaczki:). W przedstawieniu
jest dużo piosenek śpiewanych wesoło i z odwagą. Na pierwszy plan wysuwa się swoboda dzieci które radośnie
bawią się swoim graniem. W tle słychać
odgłosy zwierzątek. Wplątany jest też
akcent wspólnego tańca, gdzie wszystkie dzieci uśmiechają się do siebie i dobrze czują się w swoim towarzystwie.
Na koniec bardzo ciekawy pomysł –
mali aktorzy składają przyrzeczenie
ochrony przyrody. Dzieci przeżywają
i oddają swój nastrój – wspólna troska
o naszą przyrodę.

radosny), w której poruszane są wątki
z bajki o Pinokio, elementy ekologiczne
oraz przepisy ruchu drogowego. Niebywale rozbudowane przedstawienie;
momentami przypominało prawdziwą „produkcję teatralną:)” - były m.in.
układy taneczne z balonikami i szarfami, fantastyczna scenografia i rozwiązania sceniczne – jak np. auta jeżdżące po
scenie, interwencja policjanta, sygnalizacja świetlna, duża postać Pinokia,
warsztat stolarski, itp.; Świetnym pomysłem było wyjście na koniec wszystkich dzieci i zaśpiewanie w sposób mistrzowski piosenki o ekologii.

SP 4 Przywarówka
Przedstawienie
„Niezapominajkowa wróżka”

Sp 2 Centrum O A
Przedstawienie
„Chrońmy przyrodę”

Nauczyciel przygotowujący:
Beata Orzechowska
W przedstawieniu występuje dużo
zwierzątek – stroje których zachwycają.
Wiele z występujących dzieci mówi bardzo ładnie i wyraźnie. Śpiewy są głośne,
radosne. Zachwyca też ładna dekoracja
– szczególnie domek – grzybek i drzewka. Dzieci są bardzo dobrze ustawione
na scenie. Bardzo ciekawy scenariusz
sprawia że przedstawienie ogląda się
z prawdziwą przyjemnością rozkoszując się słodyczą tych dzieci:)

Nauczyciel przygotowujący:
Lucyna Fitak
Dzieci przedstawiają scenkę przypominającą zasady ekologicznego życia. Teksty przygotowane są w formie nakazów i napomnień jak chronić przyrodę. Aktorzy przebrani są za
skrzaty i zwierzątka leśne oraz dzieci.
Zachwycają wprost kostiumy maluszków (skrzaty, biedronka, sowa, kurczaczek, wiewiórka...), które są dopracowane do perfekcji. Jest kolorowo i słodko; dzieci są wprost cukierkowe:) Starają się mówić pomału i wyraźnie co pomaga w odbiorze przedstawienia. Bardzo ładne ustawienie na scenie. Śpiewy są dobrze odebrane, nie przekrzyczane. Szczególnie ładnie zaśpiewana
piosenka „Bo ziemia to wyspa, to wyspa
zielona...”

SP 1 Murowanica
Przedstawienie
„Pinokio idzie do szkoły”
Nauczyciel przygotowujący:
Marta Pawlak
Historia opowiada o Pinokio
(świetna rola, chłopiec uśmiechnięty,

SP 2 Centrum O B
Przedstawienie
„Jak ocalić ziemię”
Nauczyciel przygotowujący:
Agnieszka Nitecka
Przedstawienie niezwykle czytelne
z dobrym scenariuszem, którego głównym założeniem jest uleczyć „Matkę
Ziemię”. Dzieci choć mają mało lat chcą
dbać o swoją planetę. Są uśmiechnięte i dobrze czują się na scenie, są pewne tego co robią; bardzo ładny śpiew
dziewczynek w duetach. Ciekawy pomysł z wiecznie uśmiechniętą Panią
doktor, która bada Matkę Ziemię. Na
koniec ciekawy układ taneczny. Dzieci mówią ładnie, wyraźnie, dojrzale
i z uśmiechem. Przedstawienie ogląda
się wyśmienicie. Angażują publiczność
poprzez ekspresję do właściwego odbioru małej sztuki teatralnej.
Uwaga do wszystkich: na wspólnych śpiewach prosimy uważać na zbyt
bliskie trzymanie mikrofonu – wtedy
słychać tylko jedno dziecko.
Dziękujemy za wspaniałe przygotowanie i zawsze życzliwe podejście
do tej imprezy. Dziękujemy dzieciom,
nauczycielom oraz rodzicom za wielkie zaangażowanie. Dziękujemy Panu
Bronkowi Kowalczykowi i Dyrektorowi
Janowi Kulidze za pomoc organizacyjną a komisji za wytrwałą i sympatyczną
ocenę.
Organizatorzy: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. dr Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej oraz Gminne Centrum
Kultury w Lipnicy Wielkiej.
(K.K.)

P oet ycka konfrontac ja pokoleń

foto: Bronek Kowalczyk

W dniu 15 września, w restauracji „Pasieka” w Jabłonce, dwóch orawskich poetów
reprezentujących różne pokolenia stoczyło prawdziwy literacki bój pn. „Konfrontacja pokoleń”. Takie bowiem było założenie wieczorku poetyckiego aby dwa pokolenia skonfrontować ze sobą w obrębie takich samych tematów. Przedstawicielem młodego pokolenia literatów był pochodzący z Lipnicy Wielkiej Piotr Matera - inicjator
imprezy; dojrzalsze pokolenie reprezentował natomiast Zbigniew Tlałka z Jabłonki.
Pojawiło się 9 motywów przewodnich: przyroda, Bóg, Babia Góra, piękno, smutek,
wspomnienia, góry, z humorem oraz z pointą - do których każdy z nich zaprezentował jeden wiersz, a na zwieńczenie - gadkę.
Dla dodania otuchy „konkurentom” przygrywała „Muzyka Orawska” - oczywiście
„między wierszami;)”. Na koniec Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski
wręczył dla poetów wiązanki kwiatów. 				
(K.K.)
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„O rawskie D zieci ”
na targach sztuki ludowej
w K rakowie
27 sierpnia Dziecięcy Zespół Regionalny „Orawskie
Dzieci” wystąpił w na Targach Sztuki Ludowej na Rynku Głównym w Krakowie.

W dniu 29.08.2017 roku aktorzy Teatru Krak-Art z Krakowa przedstawili naszym dzieciom wesoły, pełen humoru
i zwrotów akcji spektakl z morałem „Pchła Krętaczka”. Jest to
adaptacja sceniczna wiersza Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”. Opowieść o bardzo eleganckiej małej Pchełce, która potrafi robić różne psoty i głupstwa.
Próbuje przekonać Kotka, że jest bardzo groźna i boją się
jej wszystkie zwierzątka. Słoniowi obiecuje, że zostanie jego
żoną, jeśli ten spełni jej życzenie. Śwince – kelnerowi w cukierni, też robi psikusa. Wreszcie sędzia – Piesek, stara się poskromić małą Pchełkę – Oszustkę.
Czy Pieskowi udało się przekonać Pchełkę do zmiany postępowania? Czy Pchełka wzięła sobie do serca polecenia sędziego? Opowieść o tym, że warto pomagać i nie warto oszukiwać oraz przechwalać się.
Na spektakl zaprosili: Wójt Gminy Lipnica
Wielka oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

L ego robot yka
- kreat y wne
za jęcia już za
nami !!!
Grupa nieformalna Pasjonaci z Orawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy organizowała warsztaty LEGO, które odbywały się w ramach projektu pt. „Eksperyment, sport, zabawa… - tego właśnie
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Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło. Jest to największa w Polsce prezentacja folkloru, artystycznego rzemiosła i regionalnych tradycji. Przez kilkanaście dni na krakowskim rynku swoje wyroby
zaprezentowało ok. 800 twórców ludowych z Polski i Europy.
Na estradzie zaprezentowało się również ponad sto zespołów
pieśni i tańca z repertuarem ludowym.
Tradycyjnie na zakończenie Międzynarodowych Targów
Sztuki Ludowej odbył się Dzień Ziemi Nowotarskiej, w czasie
którego wystąpił nasz zespół, który zaprezentował program
„Po kościele” oparty na folklorze orawskim: żywiołowych tańcach, pięknych pieśniach i ciekawych zabawach pasterskich.
Zespół wystąpił niezwykle barwnie i energicznie.
Teresa Baniowska

nam potrzeba” dofinansowanego ze
środków Programu „Działaj Lokalnie IX”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie przy Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród przedszkolaków jak i starszych uczniów z gminy Lipnica Wielka. Podczas zajęć można było stworzyć
własnego robota, który z odpowiednim
oprogramowaniem
komputerowym
mógł się poruszać i wydawać przeróżne sygnały dźwiękowe. Mamy nadzieję,
że zajęcia będzie można kontynuować

dzięki kolejnym projektom Stowarzyszenia Rozwoju Orawy.
(r.m.)
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J esień ,

ale czy złota ?
Jesień to pora roku po lecie. Jesień to astronomiczne zjawisko trwające w tym roku od 22
września do 21 grudnia.
I tak w narodzenie Maryi Panny 08.09 było
pogodnie, będzie tak cztery tygodnie. „ Święty
Bartłomiej gdy jasny, pogodny, da piękną jesień
i zbiór co urosło latem dorodny”. Mocno grzało,
było po nowiu księżyca, ale się ćmił. A działo się
to 24.10 w dniu Świętego Bartłomieja. Po lecie z
burzami, suszami i ciepłymi dniami, ale nocnymi chłodami jesień sucha, ale pogodna.
Ważny dzień 29.09 jest, bo to wtedy Św.
Michała. Dawniej zganiali woły z wypasu na Babiej Górze do zagród w Lipnicy Wielkiej, obecnie
stajnie puste, bo nie ma warunków dla młodych,
by gazdować jak dawniej.
Dzień Św. Michała bardzo wróżebny, bo
gdy noc jasna na Michała, to nastąpi zima trwała. Z kolei deszcze zapowiadały raczej zimę lekką
zwłaszcza przed Bożym Narodzeniem, a to przecież jeszcze jesień kalendarzowa. Grzmoty i burze w tym czasie były zapowiedzią wilgotnej i w
miarę jesieni ciepłej. Ale zdarzyło się, że„Św. Michał Śniegiem kichał”.
Jeżeli po Św. Michale i przed naszym odpustem w dziedzinie, lać będzie i dni pogodne nie
będą to winni będą Św. Nikodem 15.09, Matka
Boska Bolesna oraz Św. Mateusz 21.09, bo było
pogodnie i powinno by być tak cztery tygodnie.
Październik nie będzie dla nas łaskawy,
bo będą dni chłodne i wietrzne z różnorodnymi opadami. Babie lato będzie w pierwszych
dniach i środkowych miesiącach. Cóż z tego,

kiedy to będą noce chłodne z przymrozkami i
szronem. Przed Wszystkimi Świętymi możliwy
atak zimy ze śniegiem, deszczem a nawet mrozem w dzień. U nas się to będzie działo na pewno wraz z rejonami na południu i wschodniej
Polsce. Będą i wiatry i pędziwiatry ze wschodu i północnego zachodu czyniąc dni pogodne
w chłodne ze szronami i przymrozkami. Meteorologia naszych przodków Lipnicy i Kiczor „gdy dzień Św. Jadwigi 15.10 bez deszczu i chmury, listopad deszczowy wietrzny i
ponury”. „Bywa, że Sabina 27.10
gałęzie mrozem zgina”.
A jak w listopadzie? – nieporządek pogodowy. Nie będą
się sprawdzały prognozy zapowiadane w telewizji z wyprzedzeniem na tydzień, jak zawsze,
bo pogodą rządzi Ten co stworzył
świat i pogodę dla niego. Pomagają mu wszyscy
Święci. Trzeba się modlić do opatrzności Boskiej,
by w listopadzie nie było wiatrów, dni chodnych
z przymrozkami, szronami oraz nocnymi mgłami niekiedy nawet w dzień, Chwała Bogu, że
nie w Kiczorach i Przywarówce. Cieplej będzie
nam i pogodnie do Św. Marcina 11.11. i po Św.
Katarzynie 25.10. Wówczas szarugi i wieczorami mgły. Kiedy będą dnie i noce ze śniegiem,
deszczem lub razem i silne przymrozki, ba, nawet mrozy z kreskami pod zerem. Mawiali nasi
przodkowie „Jak listopad chłodzi i mrozi, to grudzień w kożuchu chodzi”.
Pogoda na grudzień
Na pewno będzie dużo dni nieprzyjemnych i wietrznych. Przed Świętą Barbarą i po
niej jak również na Św. Mikołaja i po nim do
Św. Łucji 13.12 ładnie, pogodnie i temperatury

przyjemne. Mało poleci z nieba opadów. Już
około 15.12 zmiennie i z dmuchaniem wiatru
nieprzyjemnego. Bardzo sucho. Oj, kto wie czy
beczkowozy nie ruszą z dostawą wody. Według
znaków na niebie i ziemi Św. Bożego Narodzenia
powinny być mokre, wilgotne odwilżowe z opadami różnego kalibru, a wiatr roznosił je będzie
w różne strony.
Inne prognozy na Boże Narodzenie głosił i objawiał Św. Jan
24.06. Owe dnie i po jego święcie
były pogodne, a że robaczki świętojańskie świeciły wieczorem
podczas lotów godowych i młodzieży zakochanej było wszędzie,
świadczyło o tym że noce były
ciepłe. Z doświadczenia wiem,
że bywa odwrotnie na Boże Narodzenie niż na Św. Jana. Wiecie
czytelnicy o co chodzi. Lecą liście z drzewa, żółte i czerwone, wiater je porywa, w tę i w tamtą stronę. Niestety już drzewa u
nas zastąpiły „tuje” włoskie. One wiecznie zielone więc zielono nam. Nasz krajobraz staje się do
śródziemnomorskiego podobny.
Ej, kieby z grobu wstali praojcowie nasi
to by nie poznali Lipnicy i nie wiedzieli, jak się
światło gasi. Jesień, kiedy nieciekawa za to zima
jest łaskawa.
Czasem czasy takie bywają, że już Wszyscy
Święci w bieli przyjeżdżają.
Jesienią, jesienią sady się rumienią, a czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią – my się też
będziemy rumienić, bo do „tuji” będziemy się
tulić.
A płanetnik jeszcze to powie. Ratuj miodem swoje zdrowie. Hej !
Płanetnik z Kiczor

G minne zawody sportowo - pożarnicze
W dniu 27.08.2017 roku na stadionie sportowym w Lipnicy Wielkiej odbyły się tradycyjnie Zawody Sportowo-Pożarnicze
wszystkich jednostek OSP naszej gminy. W zawodach wzięły udział zarówno jednostki dorosłe (OSP) jak i młodzieżowe (MDP).
Sędzią głównym zawodów był asp. Stanisław Warmuz z Komendy Powiatowej PSP w Nowym Targu.
Zawody dorosłych jednostek rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami i zakończyły się następującymi wynikami klasyfikacji generalnej: I miejsce – OSP Kiczory; II miejsce – OSP Murowanica; III miejsce – OSP Przywarówka; IV miejsce – OSP Centrum.
Zawody młodzieżowych drużyn rozegrane zostały w konkurencjach: rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy i zakończyły się
następującymi wynikami klasyfikacji generalnej: I miejsce – MDP Kiczory; II miejsce – MDP Murowanica; III miejsce – MDP
Przywarówka.
Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze zorganizował Zarząd Gminny OSP a nagrody ufundował Wójt Gminy Lipnica Wielka za co serdecznie dziękujemy.
tekst: Bronek Kowalczyk
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jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Grupy
defaworyzowane

Masz pomysł na ciekawą inicjatywę na obszarze naszego LGD ale brakuje Ci na to środków finansowych ?
Działasz w organizacji pozarządowej lub jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej działasz na rzecz lokalnej społeczności i na
rzecz budowania kapitału społecznego?
Zainteresuj
się
pomocą
oferowaną przez Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej
Orawy i ubiegaj się
o powierzenie GRANTU na potrzeby realizacji planowanych działań
niekomercyjnych:

od 5 do 50 tys. zł
- refundacja do
100 % kosztów
kwalifikowalnych!
W PROW 2014 – 2020 w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przewidziano szereg działań,
w ramach których można otrzymać
dofinansowanie na realizację ciekawych przedsięwzięć w formie grantów,
z których mogą skorzystać m.in. osoby
fizyczne i organizacje pozarządowe.

Co to jest grant?
PROJEKT GRANTOWY – to operacja, w ramach której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez LGD
(grantobiorcom) grantów na realizację
zadań służących osiągnieciu celu tej
operacji. Projekty grantowe od początku do końca będą weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz rozliczane przez Stowarzyszenie Przyjazna
Dolina Raby i Czarnej Orawy.
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Zakres tematyczny
planowanych naborów
grantowych
LGD planuje realizację następujących projektów grantowych
(przedsięwzięć):
I.1.2 Tworzenie i modernizacja turystycznych i rekreacyjnych szlaków, tras, miejsc, ścieżek; I.1.3
Działania promocyjne obszaru
LGD i produktów lokalnych;
II.1.1. Poprawa infrastruktury społecznej służącej kultywowaniu tradycji, renowacja zabytków;
II.1.2. Działania oparte na kultywowaniu
tradycji lokalnych, dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego;
II.1.4. Promowanie aktywności fizycznej
i zdrowego trybu życia.

Kto może ubiegać się
o wsparcie?
Beneficjentem
(grantobiorcą)
mogą być:
• Osoby fizyczne – pełnoletni obywatele państwa członkowskiego UE, mający miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR
• Osoby prawne, w tym m.in. kółka
rolnicze, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki
wyznaniowe.
• Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub

Preferowane są projekty skierowane do/realizowane przez osoby z grupy defaworyzowanej:
• Niepełnosprawni,
• Młodzi ludzie bez pracy ( do 35 roku
życia),
• Starsi ludzie(po 50 roku życia)
• Młodzi rodzice ( do 35 roku życia),
a szczególnie młode matki, w tym
matki samotne.

Warunki
Beneficjent powinien
wykazać, że:
• posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji,
którą zamierza realizować, lub
• posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
•
posiada kwalifikacje odpowiednie
do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
• wykonuje działalność odpowiednią
do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
Beneficjent nie może wykonywać
działalności gospodarczej, z tym że
w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał
jednostki organizacyjne takie jak sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy:
- siedziba lub oddział osoby prawnej
znajduje się poza obszarem wiejskim LSR, jeżeli obszar działalności
grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem
wiejskim objętym LSR, a realizacja
zadania na które udzielono grantu
jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej
- grantobiorca wykonuje działalność
gospodarczą, jeżeli realizacja zadania
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na które jest udzielany grant, nie jest
związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.
Beneficjent musi posiadać numer ewidencyjny w krajowym systemie ewidencji producentów.
Beneficjent musi posiadać tytuł
prawny do nieruchomości, na której
będzie realizowana operacja o charakterze inwestycyjnym na okres co najmniej 5 lat od wypłaty płatności końcowej na rzecz LGD w ramach rozliczenia końcowego projektu grantowego przez LGD.

Granty krok po kroku
Co należy zrobić??
1) Przygotuj dokumentację i wypełnij wniosek w generatorze w platformie obsługi projektów(POP)
na lgd.witkac.pl.
2) Złóż wniosek w miejscu i w sposób wskazany w procedurach
i w ogłoszeniu o naborze
3) Następnie czekaj na ocenę i wybór wniosku.
Po zakończeniu naborów wniosków podanym w ogłoszeniu, LGD ma
45 dni na dokonanie oceny i ostatecznego wyboru operacji. Na podstawie
operacji wybranych LGD sporządza
wniosek o dofinansowanie PROJEKTU GRANTOWEGO, KTÓRY SKŁADA DO
SW. Po pozytywnym zweryfikowaniu
tegoż wniosku przez SW i przyznaniu

dofinansowania na Projekt Grantowy,
LGD podpisuje umowy o powierzenie
grantów z wybranymi grantobiorcami.

operacji i złożyć wniosek o płatność
(refundację kosztów kwalifikowalnych) oraz sprawozdanie.

Sprawdź czy twój pomysł
wpisuje się w kryteria

• Przez okres minimum 5 lat od
dnia wypłaty płatności końcowej
(od dnia otrzymania na konto refundacji kosztów) grantobiorca jest zobowiązany zachować trwałość operacji – czyli zachować efekty i cele
operacji/inwestycji.
• Przez okres minimum 5 lat od dnia
wypłaty płatności końcowej w razie potrzeby beneficjent powinien
umożliwić kontrolę przez SW lub inne
uprawnione instytucje.
• Pamiętaj aby dokumentować każdy
etap realizacji operacji (np. dokumenty, zdjęcia, filmy).

Organ decyzyjny – Rada LGD dokonuje oceny i wyboru operacji pod kątem oceny:
• zgodności z PROW 2014-2020,
• zgodności z LSR,
• zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru.
Uwaga! W przypadku gdy kilka
operacji uzyska w wyniku oceny jednakową liczbę punktów o kolejności i
wyborze projektu decyduje kolejność
zgłoszeń (szczególnie gdy pula środków nie pozwala na wybranie do realizacji wszystkich grantów). Datą wpływu
wniosku jest data i godzina jego złożenia poprzez Generator wniosków.

4.) Pilnuj terminów i zobowiązań
umowy przyznania pomocy:
Po podpisaniu umowy przyznania
pomocy masz zapisany w umowie termin w jakim powinieneś osiągnąć cele

Wniosek o płatność grantu oraz
sprawozdanie merytoryczne – składany jest przez grantobiorcę po zrealizowaniu operacji, rozpatrywany jest
przez LGD w terminie 21 dni od dnia
jego złożenia.
Uzupełnienia do wniosku na
prośbę LGD należy złożyć w terminie
do 7 dni.
Wypłata środków finansowych kwota grantu lub jego transza wypłacana jest w wysokości wynikającej
z zatwierdzonego wniosku o płatność
LGD w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia WOP – uzupełnienia wstrzymują
bieg w/w terminu. W przypadku wystąpienia opóźnień w otrzymaniu przez
LGD środków finansowych na wypłatę kwoty grantu, płatności dokonuje się niezwłocznie po ich otrzymaniu. O opóźnieniach LGD zawiadamia
Grantobiorcę za pośrednictwem POP.

Wskaźniki/ Tematyka projektów

Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych źródeł publicznych.
Harmonogram na 2017 rok
Wskaźnik produktu

Budżet LGD

I.1.2. / Nowe lub zmodernizowane lub oznakowane turystyczne i rekreacyjne szlaki, trasy, miejsca i ścieżki

140 000 zł

I.1.3 / Działania promocyjne obszaru

140 000 zł

I.1.3/ Działania promocyjne dotyczące produktu lokalnego

60 000 zł

II.1.1 / Zabytki poddane pracom konserwatorskim w wyniku wsparcia w ramach LSR

60 000 zł

II.1.2/ Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

210 000 zł

II.1.2 / Wydarzenia, warsztaty i szkolenia bazujące na dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym obszaru

170 000 zł

II.1.4 / Wydarzenia rekreacyjno-sportowe

96 000 zł
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ZAPOWIEDZI

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów
kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1) ogólne (dokumentacja techniczna, kosztorysy itp.)- do wysokości 10% pozostałych KK,
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju
oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń
za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków
towarowych,
4) najmu lub dzierżawy
maszyn, wyposażenia
lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących
eksponaty,
6) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym
materiałów,
7) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT
8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie Pracy, związanych z pracą beneficjenta
- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
Przewidywany termin naborów: październik/ listopad 2017 r.

KRYTERIA, wniosek, biznesplan,
instrukcje oraz pozostała
dokumentacja dostępna na:
http://przyjaznadolinaraby.info/ Zakładka:
DOTACJE „Strefa Beneficjenta”
Projekty grantowe

prowadzone przez Panią Maję Spychaj – Kubacka, aktorkę
Teatru „GROTESKA” w Krakowie

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy
w związku z realizacją projektu

"Orawa, Orawa na Orawie…"
dofinansowanego przez

Narodowe Centrum Kultury
w ramach programu „Kultura – Interwencje
2017”

prowadzi warsztaty teatralne.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje
do biura LGD: w każdą środę od 8.00 do 14.00
Stowarzyszenie Przyjazna
Dolina Raby i Czarnej Orawy
Raba Wyżna 45 B,
34-721 Raba Wyżna (budynek poczty)
Tel: (18) 26 78 648
kom: (+48) 500 475 840
e-mail: lgd.rokiciny@interia.pl
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Uczestnikami cyklu 12 warsztatów są osoby
dorosłe i młodzież z obszaru Orawy (gmina
Jabłonka i Lipnica Wielka).

Karol Wójciak, „HERÓDEK”, Anioł, fot. Udostępniono
ze strony www.herodek.pl

EFEKTEM WARSZTATÓW BĘDZIE SPEKTAKL
TEATRALNY ZWIĄZANY Z TWÓRCĄ LUDOWYM
„HERÓDKIEM”, POCHODZĄCYM Z LIPNICY
WIELKIEJ.
PREMIERA SPEKTAKLU PRZEWIDZIANA JEST NA
LISTOPAD 2017 ROKU.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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III orawskie rodzinne

spotkanie rekreac yjne
W dniu 17.09.2017 r. po raz trzeci już odbyło się Orawskie Święto
Rodzinne w Lipnicy Wielkiej, którego organizatorem było Stowarzyszenie „GDZIE DWÓCH ALBO TRZECH”.
Pomimo kiepskiej pogody na stadionie było bardzo gorąco i zabawnie. Imprezę poprowadził znany polski dziennikarz, konferansjer i artysta estradowy Irek Bieleninik.
Nasze święto zaczęliśmy jak co
roku od rodzinnego rajdu rowerowego i rajdu nordic walking.
160 zawodników wyruszyło
w samo południe a po powrocie czekał na nich gorący posiłek. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe koszulki, medale oraz wzięli udział w losowaniu cennych nagród.
Następnym punktem programu było ogłoszenie konkursu plastycznego. Jesteśmy mile zaskoczeni, bo po raz pierwszy odbył się konkurs, pt. „ORAWA REKREACYJNIE „ i był on kierowany do wszystkich mieszkańców Orawy od lat 5 do 99. Zadziwiła nas pomysłowość prac i ilość, bo wpłynęło aż 157 prac.
Wszystkim serdecznie dziękujemy. Prace były prześliczne,
ale trzeba było wybrać laureatów konkursu i tak:
Nagrodę główną - Tablet + wejściówkę do Wypasionej Doliny otrzymała:
Julia Bryniarska kl. II SP 4 Lipnica Wielka – Przywarówka
Kategoria od 5 - do 14 lat
1. Oliwia Lach lat 9 SP 1 Jabłonka
2. Kinga Brenkus kl. 3 SP 4 Lipnica Wielka - Przywarówka
Wiktoria Kusztal kl. 7 SP 3 Zubrzyca Górna
3. Oliwia Wierzbiak SP 1 Lipnica Mała
Kategoria od 15 do 20 lat
1. Klaudia Sobczak kl. II Gim. Chyżne
2. Żaneta Zubrzycka 15 l Zubrzyca Dolna
3. Karolina Lichosyt kl. 1A LO Lipnica Wielka
Kategoria 21+
1. Klaudia Śmietana 23l Orawka
Wyróżnienia otrzymali:
Bartosz Karaś SP 3 Lipnica Wielka - Skoczyki
Alicja Lach SP 1 Jabłonka
Karolina Kuliga kl. 4 SP 1 Lipnica Wielka - Murowanica
Druga część programu zaczęła się od pokazu udzielania

pierwszej pomocy przez Służbę Zdrowia „Malta” a następnie
na scenie zaprezentowali się Strongmeni na czele z Robertem
Nemś i Robertem Cyrwus Kropek a także Niedźwiedzie Orawy. Były pokazy siły. Również publiczność chętnie brała udział
w różnych konkurencjach przygotowanych przez siłaczy. Kolejną atrakcją dla milusińskich były zorganizowane przez Perfekt Skill Academy, testy sprawnościowe dla najmłodszych.
Podczas całej imprezy odbywała się Akcja Charytatywna pt: „Łamiemy Bariery” na rzecz Osób Niepełnosprawnych
oraz liczne licytacje a zebrane pieniążki trafią do najbardziej
potrzebujących. Więcej informacji na stronie www.orawa-rodzinnie.pl oraz na Facebooku.
Niestety pogoda nie pozwoliła Nam już na zrobienie wieczornej zabawy przy zaproszonych kapelach, ale przy najbliższej okazji powrócimy do tego. Kto wie może wspólne Orawskie Andrzejki zrobimy?
Jeszcze raz dziękujemy Sponsorom, Strażakom, Policji
z Jabłonki, Służbie Zdrowia „Malta”, Wolontariuszom, Mediom
oraz Wszystkim tym, dzięki którym odbyło się tegoroczne
Spotkanie Orawskie oraz Wam uczestnikom, bo bez Was nie
byłoby Nas. Do zobaczenia.
Tekst i zdj. Sonia Ponicka

Marek Pniaczek

brązowym medalistą
Mistrzostw Polski
w szachach błyskawicznych
8-9 lipca 2017 we
Wrocławiu
rozegrano mistrzostwa Polski juniorów w szachach błyskawicznych,
wziął w nich udział
były mieszkaniec Lipnicy Wielkiej i były wychowanek lipnickiej
sekcji szachowej - Marek - obecnie prowadzony przez mistrza międzynarodowego Aleksandra Kachura. Miło poinformować, że w kategorii
do lat 14 zdobył brązowy medal w grupie 117 zawodników.
Zawody rozgrywano tempem 3 min dla zawodnika na partię plus 2 s na każde posunięcie, na dystansie 11 podwójnych rund (z każdym przeciwnikiem dwie partie, mecz i rewanż). To drugi medal Marka na MP, w kwietniu zdobył srebrny w szachach klasycznych.
Marek jest też członkiem kadry narodowej juniorów i we
wrześniu będzie reprezentował Polskę (a też i rodzinną Orawę) na ME juniorów rozgrywanych w Rumunii, w Mamaja
nad Morzem Czarnym.
Władysław Bandyk
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Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Lipnica wielka
foto: Bronek Kowalczyk

W dniu 30 lipca 2017 roku na stadionie w Lipnicy Wielkiej odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy. W turnieju wzięły udział 4 drużyny,
które ostatecznie uplasowały się na następujących
miejscach: I miejsce - Orawa Jabłonka; II miejsce
- KS Babia Góra; III miejsce - MKS Namestovo; IV
miejsce - LKS Maszycanka Maszyce.
Nie zabrakło również sportowych atrakcji dla
najmłodszych. Organizatorami turnieju byli: Wójt
Gminy Lipnica Wielka, KS Babia Góra, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

S rebrne medale i tytuły wicemistrzów polski
dla młodych biathlonistów z L ipnic y W ielkiej
269 zawodników z 19 klubów stanęło na starcie Mistrzostw Polski w biathlonie letnim w Kościelisku, w tym 9-cio osobowa ekipa naszej młodzieży trenująca w Biathlonowym Ludowym Klubie Sportowym w Żywcu.
Srebrne medale i tytuły Wicemistrzów Polski w kategorii młodzików młodszych wywalczyli w biegach sztafetowych młodziczki: Weronika Kościelak, Ewelina Węgrzyn i Martyna Lichosyt-Ogrodny, oraz
młodzicy: Kewin Dunaj, Przemysław Bandyk i Robert Kubisiak
Wysokie lokaty uzyskano również w startach indywidualnych: 5
miejsce - Martyna Lichosyt-Ogrodny w biegu sprinterskim; 6 miejsce
- Kewin Dunaj w biegu indywidualnym; 8 miejsce - Ewelina Węgrzyn
w biegu sprinterskim; 8 miejsce - Robert Kubisiak w biegu indywidualnym; 9 miejsce - Przemysław Bandyk w biegu sprinterskim; 9 miejsce Krystian Wojtusiak w biegu indywidualnym; 11 miejsce - Weronika Kościelak w biegu sprinterskim; 17 miejsce - Alicja Kubisiak w biegu sprinterskim w kategorii juniorek młodszych.
Stanisław Kępka

IX G minny R ajd R owerowy
Przy wyśmienitej pogodzie
dzieci z naszej gminy miały możliwość uczestnictwa w IX Gminnym
Młodzieżowym Rajdzie Rowerowym. Każda grupa spod swojej
szkoły wyruszała wraz z opiekunami na trasę by dotrzeć na malowniczo położoną Marysiną Polanę - nieopodal bacówki na Zosiakowej Polanie. Tam rajdowicze
otrzymali pyszne kiełbaski i napoje, odznaki, a każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom. Co niektórzy również zakupili u bacy
pyszne oscypki. Tak spędzany czas daje naszej młodzieży mnóstwo dobrego - zarówno fizycznie - jak i psychicznie. Dziękujemy
Urbarowi w Lipnicy Wielkiej za możliwość bazowania przy ich domku wypoczynkowym. Do zobaczenia za rok.
foto i tekst: K.K.
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foto: Andrzej Habina

ostatnie pożegnanie
K siędza P rałata P rofesora S tanisława W arzeszaka
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