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Zmartwychwstał Pan

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wszystkim Mieszkańcom Gminy
i jej Przyjaciołom aby nastrój tych świąt przyniósł radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas Nadzieję, Wiarę i Miłość,
a czas świątecznej rodzinnej, ciepłej atmosfery trwa jak najdłużej.
Smacznego święconego jajka i mokrego orawskiego Śmigusu Dyngusu
Przewodniczący Rady Gminy
Lipnica Wielka
Franciszek Pindziak

Wójt Gminy
Lipnica Wielka
Bogusław Jerzy Jazowski

Z okazji radosnych Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa
pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzymy,
by ten wielkanocny czas był dla każdego z nas okazją do umocnienia Wiary.
Wiary, że każde cierpienie jest krzyżem,
który prowadzi do Zmartwychwstania. Wiary w Zmartwychwstałego,
który ma moc przemienić nasze życie, jeśli tylko sami otworzymy Mu nasze serca.
Życzymy, aby ta Wiara była źródłem pokoju i głębokiej radości
- dla Was i dla Waszych Rodzin.
Ks. Jerzy Bargiel, proboszcz
Ks. Krzysztof Korba
Ks. Damian Obrał
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych
z radosnym “Alleluja”
życzy ks. Andrzej Pawlak,
Proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej
w Lipnicy Wielkiej Murowanicy
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DUCH NARODU
„Historia nie wie
cząsteczki energię, która
dnia jego narodzin, ani
zdaje się nie wyczerpydnia krwawej kąpieli,
wać i być nieproporcjow której go chrzczono,
nalną do masy tej cząto pewna, że wzrósł on,
steczki. Mówimy: „Duch
zmężniał i opanował Polnarodu”, i wyobrażaskę w bohaterskich czamy całość pewnego obsach Bolesława Chrobreszaru ziemi, zamieszkago - i dotąd trwa. On był
łą przez ludzi, z których
i jest tą siłą, która utrzykażdy jest tym duchem
muje rzecz i imię Pologarnięty i daje w suski, która stanowi istotmie to, co stanowi życie
ne jej granice. On to nie
i historię narodu. A tymdał jej zginąć w straszczasem duch ten nienej zawierusze, która rozpętała się nad kiedy opuszcza tłumy i pozostaje jedyPolską ze śmiercią Bolesława Chrobre- nej duszy jak: Kordecki, Kościuszko…
go, on imię Polski, zatracone w miazdze Były chwile, kiedy zdawało się, że na
małych państewek podziałowych, wypi- obszarze Polski nie było śladu tego dusał znowu na sztandacha i serce jej biło we
rze Przemysława, on
Włoszech – w legiokrzepił Łokietka i jak
nach Dąbrowskiego.
huragan szedł przez
Odtąd rośnie on i popola Grunwaldu, a kietężnieje, niezmożody po dwóch wiekach
ny klęskami, nie dająpotęgi szwedzkiej, pocy się zabić przez żadtok zalał Polskę, duch
ne prześladowania.
ten, utajony w piersi
Jest to znamiennym
Kordeckiego, wybuchzjawiskiem, że Polska
nął z siłą, która zdaje
w ciągu tych stu lat,
się cudem, i duch ten
staczając się z klęski
nie dał dawnej Polsce
w klęskę, z nieszczęKrzyż konfederacji barskiej
zginąć w zupełnym
ścia w nieszczęście,
spodleniu, on dał jej Racławice. Dziw- w miarę jak polityczny jej upadek, wyna to siła. Jest ona, jak te nowo odkry- rażający się utratą resztek cieniów jej
te ciała, promieniujące z najmniejszej niepodległości, zwiększa się, że Polska

Kazimierz Pułaski pod Częstochową, obraz Józefa Chełmońskiego z 1875 roku

Pieczęć konfederacji województwa
krakowskiego w konfederacji barskiej
w 1769 roku
rośnie jako siła ducha. Dopóki naród
miał do stracenia jakąkolwiek resztkę
dawnych urządzeń politycznych, dopóki o nie walczył zwykłą bronią, dopóty
był zwyciężany i po każdej przegranej
tracił coś materialnie. Z chwilą, w której
jedynym pozostałym dobrem i jedyną
siłą stał się Duch narodowy, nie tylko że
się nie dajemy, ale zwyciężamy.
Jest pewna granica ucisku, poza
którą naród staje się nieszczęśliwym
i nie ma mocy, która by go mogła
zgnieść, zdusić i pozbawić życia. Chyba,
żeby go wyrżnięto do nogi, jak Jaćwież.
I to jednak nie zawsze jest pewne. Z grobów wstają mściciele, dowodem Grecja.
Taka jest logika ludzkiego życia, logika
bezwzględna, nieprzeparta… Siły narodu nie stanowią ani wymowni panujący,
ani bagnety, ani miliony, ani ziemia - siłę
narodu stanowi jego Duch, on jest istotą jego życia i czynu. Duch ten przejawia
się w najrozmaitszych sferach ludzkiego
działania. Ci, co ziemię polską trzymają w politycznym posiadaniu, czują pod
stopami jakby nieustanne wrzenie wulkanu – czują ciągłą, trwałą, nieustanną robotę tego ducha, który rozsadza
skorupę niewoli i ujawnia się milionami iskier. Iskry można zgasić - ale ognisko jest wiecznotrwałe. Ilu za naszego
życia przeszło przez polską ziemię ludzi uzbrojonych w największą władzę,
prawo i siłę zniszczenia, ludzi opanowanych śmieszną nadzieją, że za ich marnego życia zginie naród… Ludzi tych
prochy wiatr rozwiał, a naród jest, rośnie, pracuje, walczy – żyje.”
Stanisław Witkiewicz
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S amochód ratowniczo - gaśniczy zakupiony z F unduszu
S prawiedliwości dla jednostki OSP w M urowanic y
oraz sprzęt ratownictwa medycznego PSP R1 dla
wszystkich jednostek OSP naszej gminy
W dniu 31 stycznia 2018 roku w amfiteatrze w Rabce-Zdroju odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa strażakom-ochotnikom z województwa małopolskiego. Strażacy z Małopolski, jako pierwsi, w ramach
pilotażowego programu Funduszu Sprawiedliwości, otrzymali sprzęt ratowniczy.
Symbolicznego przekazania sprzętu dokonał w amfiteatrze minister Zbigniew
Ziobro w obecności podsekretarza stanu Michała Wosia, posła Edwarda Siarki
oraz samorządowców i strażaków z różnych zakątków Małopolski, którzy dostali sprzęt z FS. Nasz samorząd reprezentował Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław
Jerzy Jazowski, Prezes Gminny OSP Franciszek Pindziak oraz Komendant Gminny
OSP Bronisław Kowalczyk.
info i zdjęcia ze strony podhale24.pl
foto: Piotr Kuczaj

Wcześniej już, w dniu 14 stycznia
2018 wszyscy mieszkańcy i druhowie
mogli podziwiać nowy samochód bojowy. Uroczystość przekazania samochodu w Lipnicy Wielkiej i sprzętu PSP R1
rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji
strażaków odprawioną przez Proboszcza Parafii św. Jadwigi Królowej w Murowanicy Andrzeja Pawlaka. Po Mszy,
na placu przed remizą OSP Murowanica nastąpiła dalsza część uroczystości.
Wszystkie jednostki OSP naszej gminy otrzymały z rąk Posła Edwarda Siarki, Wójta Gminy Bogusława Jazowskiego, Prezesa Powiatowego OSP Jana
Kuczkowicza oraz Prezesa Gminnego
OSP Franciszka Pindziaka, wcześniej
poświęcone, zestawy ratownicze PSP
R1. Do jednostki OSP Murowanica dodatkowo powędrował nowy samochód
bojowy marki Renault, który strażacy
pieszczotliwie nazwali „RENIĄ”.
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Samochód i sprzęt zostały zakupione w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości przy wielkiej pomocy Posła Edwarda Siarki oraz ze środków budżetu gminy. Miejmy nadzieję, że „Druhna Renia” będzie zawsze sprawnie docierać do każdego potrzebującego. Serdeczne podziękowania
kierujemy na ręce Pana Posła Edwarda Siarki i Pana Ministra Zbigniewa Ziobro.
foto: Bronek Kowalczyk
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L aury B abiogórskie za wkład

M edale

w rozwój wielkolipnickiej gminy

pamiątkowe
P odhala m . in .
dla strażackiej
orkiestry
dętej z L ipnic y
W ielkiej
i zgromadzenia
sióstr
albert ynek

Augustyn Słaby, Ferdynand Kucek i Danuta Paplaczyk zostali nagrodzeni
przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich za zaangażowanie w rozwój wielkolipnickiej gminy.
Tym razem w Jabłonce odbyło się doroczne, świąteczne posiedzenie Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Spotkanie opłatkowe na Orawie było okazją do
wręczenia “Laurów Babiogórskich” – nagrody przyznawanej przez Stowarzyszenie
na wniosek burmistrzów, wójtów i rad gmin.
W tym roku Laury Babiogórskie otrzymało dziesięć osób, organizacji
i zespołów.
Laury Babiogórskie stopnia szczególnego otrzymali:
Marian Bucała – za utrwalanie i propagowanie dziedzictwa kulturowego Suchej Beskidzkiej i regionu
Robert Kadela – za całokształt działalności związanej z ochroną lokalnej przyrody, wychowywanie dzieci i młodzież w duchu patriotyzmu
O. Tomasz Michalski – kapelan SGB, silnie związany z Zawoją i regionem
Laury Babiogórskie stopnia podstawowego otrzymali:
Stowarzyszenie Bractwo Zbójników spod Babiej Góry – za podejmowane
działań mających na celu podtrzymanie rodzimej kultury i folkloru i podejmowanie coraz to nowych inicjatyw integrujących lokalne środowisko;
Zespół regionalny Budzowskie Kliszczaki – za propagowanie kultury i w uznaniu sukcesów na konkursach i przeglądach;
Dorota Polan – za promowanie regionalizmu i troszczenie się o pamięć o Janinie Barbarze Górkiewiczowej;
Stanisław Bednarz – kształtowanie historycznej świadomości mieszkańców
Jordanowa;
Augustyn Słaby – za zaangażowanie w rozwój wielkolipnickiej gminy;
Ferdynand Kucek – za zaangażowanie w rozwój wielkolipnickiej gminy;
Danuta Paplaczyk – za zaangażowanie w rozwój wielkolipnickiej gminy.
źródło: kurierorawski.pl

W siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu w dniu 4 stycznia 2018 roku odbyło się Noworoczne
Spotkanie „U Starosty” nowotarskiego.
Po raz kolejny starosta nowotarski
Krzysztof Faber zaprosił mieszkańców
powiatu, w tym osoby wyróżniające się
w wielu dziedzinach, na Spotkanie Noworoczne do Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Targu. Była to okazja
do podsumowania minionego roku, podziękowań, wręczenia medali, nagród
i złożenia życzeń na Nowy, 2018 rok.
Tradycyjnie od kilku lat w czasie spotkania noworocznego wręczane są
Medale Pamiątkowe Podhala. Medale za zasługi dla Powiatu Nowotarskiego otrzymują wyjątkowi ludzie.
W tym roku Medalem Pamiątkowym Podhala nagrodzeni zostali:
Barbara Węglarz (kustosz Muzeum
Pienińskiego)
Zofia Zborek (założycielka i długoletnia kierowniczka mieszanego chóru
„Adoramus”)
Zgromadzenie Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim (prowadzące na terenie powiatu nowotarskiego
3 Domy Zgromadzenia: w Lipnicy Wielkiej, Grywałdzie i Tylmanowej oraz jako
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placówka parafialna w Jabłonce)
Tadeusz Błażusiak (jeden z najbardziej utytułowanych zawodników
w historii trialu i enduro, prawdziwa offroadowa legenda)
Andrzej Jakubiec – „Kubosek” (muzykant, konferansjer, choreograf, działacz społeczny, cieśla, znawca kultury ludowej)
Góralski
Zespół
Krzesany
z Cichego
Orkiestra Dęta w Lipnicy Wielkiej (medal w imieniu Orkiestry odebrał Pan Kapelmistrz Marian Sułkowski)
Na zakończenie spotkania Zarząd Powiatu Nowotarskiego: Starosta
Krzysztof Faber, Wicestarosta Władysław Tylka, Urzędujący Członek Zarządu Bogusław Waksmundzki, Członkowie Zarządu Powiatu Leszek Świder i Franciszek Sojka, Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Krzak wraz z parlamentarzystami: Panią Poseł Barbarą Bartuś i Edwardem Siarką złożyli obecnym życzenia noworoczne i jak tradycja każe - sypnęli owsem.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym prestiżowego wyróżnienia - a szczególnie tym związanym swą działalnością z naszą gminą.
foto: Michał Adamowski

I nformac je W ójta G miny
W związku z krążącymi w Gminie Lipnica Wielka informacjami, które nie zawsze są zgodne z prawdą, postanowiłem
odnieść się do kilku kwestii budzących najwięcej wątpliwości
wśród mieszkańców.
1. Zagarnięcie mienia. Pracująca w Zakładzie Gospodarki Komunalnej oraz Ośrodku Pomocy Społecznej główna księgowa przywłaszczyła sobie środki finansowe. Niezwłocznie
po ujawnieniu przestępstwa podjąłem decyzję o natychmiastowym zwolnieniu dyscyplinarnym powyższej osoby. Obecnie w tej sprawie toczy się postępowanie karne w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu, a całość zagarniętych środków została zabezpieczona przez policję. Z uwagi na zaistniałą sytuację zarządziłem przeprowadzenie kontroli finansowej przez
firmę zewnętrzną (audyt) we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, by wykluczyć podobne incydenty. Zakład
Gospodarki Komunalnej został rozwiązany i włączony do
struktury Urzędu Gminy.
2. Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy. Obejmując
funkcję Wójta Gminy Lipnica Wielka w grudniu 2010 roku
w Urzędzie Gminy pracowało 18 osób na stanowiskach urzędniczych. W 2013 r. nastąpił wzrost zatrudnienia o 1 osobę,
ponieważ Gmina otrzymała nowe zadania z zakresu gospodarki odpadami. Na koniec czerwca 2017 roku stan zatrudnienia wynosił 19 osób. Po rozwiązaniu Zakładu Gospodarki
Komunalnej i włączeniu go do struktury Urzędu Gminy stan
zatrudnienia wynosi 22 osoby. Zmiany osobowe na danych
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stanowiskach wynikają jedynie z dużej rotacji pracowników
związanej z urlopami macierzyńskimi, zdrowotnymi, a co za
tym idzie koniecznością zastępstwa, a także odbywaniem stażu opłacanego całkowicie przez Urząd Pracy w Nowym Targu.
Jeśli następuje zatrudnienie nowego pracownika na umowę
o pracę to tylko w sytuacji kiedy osoba dotychczas pełniąca
obowiązki zostaje zwolniona lub sama rezygnuje z pracy i zachodzi konieczność uzupełnienia etatu.
3. Wynajem hali sportowej. Do dnia 31 grudnia 2017
roku opłaty za korzystanie z hali sportowej wnosiły tylko osoby fizyczne i grupy niestowarzyszone. Natomiast kluby sportowe i stowarzyszenia były zwolnione z tych opłat, co wywoływało duże kontrowersje wśród wynajmujących halę. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 roku zasady wynajmu hali
sportowej zostały ujednolicone dla wszystkich podmiotów
tj. osób fizycznych, grup niestowarzyszonych, klubów sportowych i stowarzyszeń. Cena za wynajem obecnie wynosi 30
zł za 1 godzinę.
Ponadto uprzejmie informuję, iż zawsze pozostaję do
dyspozycji mieszkańców i w przypadku pojawiania się spraw
kontrowersyjnych najlepiej uzyskać informację u źródła. Często rozwiązanie pewnych problemów nie jest jednoznaczne
i łatwe, ale wspólnie możemy rozważyć każdą sprawę z pożytkiem dla Gminy i jej mieszkańców.
Wójt Gminy Lipnica Wielka
/-/ Bogusław Jerzy Jazowski
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P amięci F erdynanda K ucka
Ferdynand Kucek urodził się 28 października 1947 r. w Lipnicy Wielkiej jako trzecie dziecko
w rodzinie Floriana i Marii zd. Owsiak. W 1954 r.
rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Murowanicy, którą ukończył w 1961 r. Jak często
wspominał jego dzieciństwo nie było łatwe. Rodzice posiadali 8 hektarowe gospodarstwo rolne. Od najmłodszych lat wraz z matką, bratem
Augustynem i siostrą Joanną pracował bardzo
ciężko na gospodarstwie rolnym, gdyż do lat
siedemdziesiątych praca na gospodarstwie wykonywana była ręcznie przy
pomocy prymitywnych narzędzi rolniczych. Dlatego jego ojciec Florian podjął
pracę w przemyśle, żeby zapewnić lepsze życie swoim dzieciom i wysłać ich do
szkół średnich. Ferdynand ukończył zasadniczą szkołę zawodową w Sułkowicach, a następnie Technikum Mechaniczne dla dorosłych w Lublinie. W 1966 r.
został powołany do Zasadniczej Służby Wojskowej, gdzie ukończył podoficerską szkołę wojskową otrzymując stopień kaprala. Po odbyciu służby wojskowej kontynuował pracę w Raciborzu przy produkcji maszyn rolniczych, a następnie jako mechanik w Czechosłowacji i USA. Po powrocie do kraju w 1976
r. podjął pracę w Urzędzie Celnym Nowy Targ oddział w Chyżnem. Ukończył kształcenie zaoczne na kierunku administracji celnej. Za sukcesy w pracy i wzorową postawę otrzymywał wielokrotnie nagrody, a w 2009 r. otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla służby celnej” od Ministra Finansów.
W 1976 r. zawarł związek małżeński z Krystyną Stopiak, córką Karola
i Danuty z domu Jeleń. Z tego związku urodziło się pięcioro dzieci: syn Michał, córka Danuta, syn Adam oraz bliźnięta córka Anna i syn Piotr. W 1995
r. rodzina przeżyła tragedię gdyż w wypadku drogowym zginął ich najstarszy syn Michał mając zaledwie 18 lat. Poza pracą zawodową Ferdynand aktywnie włączał się w życie społeczności lokalnej, przyczyniając się do rozwoju
społeczno-gospodarczego gminy. Od 1994 r. do 2006 r. pełnił funkcję Radnego Rady Gminy Lipnica Wielka. W latach 1996-2000 pełnił także funkcję ławnika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu. Był jednym z inicjatorów budowy Kaplicy w Sołectwie Lipnica Wielka Murowanica, a następnie
rozbudowania jej na Kościół. Uczestniczył czynnie w budowie, a także ponosił
duży wkład finansowy. Kiedy w 2007r. erygowano Parafię pw. Świętej Królowej Jadwigi w Murowanicy został wybrany na członka Duszpasterskiej Rady
Parafialnej i funkcję tą pełnił przez pierwszą kadencję. Był również od 1994
r. członkiem Duszpasterskiej Rady Parafialnej w Parafii pw. Świętego Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej. Nie obojętna mu była również działalność
kulturalna oraz tradycja naszych przodków. Po przejściu na zasłużoną emeryturę w 2013 r. został członkiem Związku Podhalan Oddział Górali Orawskich
w Lipnicy Wielkiej. Za swoją działalność społeczną, zaangażowanie, ofiarność i wkład w rozwój wielkolipnickiej gminy został w 2006 r. odznaczony
medalem okolicznościowym z okazji 400 lecia Lipnicy Wielkiej oraz w 2017 r.
Laurem Babiogórskim. Ferdynand zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 71 lat
w dniu 27 lutego 2018r.
Sporządziła
Danuta Paplaczyk

W 2017 roku odeszli
do D omu P ana
N a zawsze
w sercach bliskich …
Życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie
kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.
1. PNIACZEK JOANNA - żyła 92 lata
2. DUDZIAK IGNACY – żył 77 lat
3. WÓJCIAK ANIELA – żyła 77 lat
4. TWORZYK KRYSTYNA – 94 lata
5. ZIEMIAŃCZYK ROMAN ŁUKASZ – żył 44 lata
6. BANDYK FELIKS – żył 74 lata
7. FISCHER AUGUSTYN – żył 60 lat
8. STECHURA WAWRZYNIEC – żył 92 lata
9. KUDZIA WENDELIN – żył 93 lata
10. DANIEL STEFAN – żył 77 lat
11. JANOWIAK IZABELA – żyła 36 lat
12. LACH LUDWIK – żył 78 lat
13. STOPIAK STEFAN – żył 69 lat
14. LICHOSYT IRENA – żyła 86 lat
15. GAWEŁDA WILMA – żyła 82 lata
16. BRENKUS EMIL – żył 71 lat
17. PLASZCZAK ADAM – żył 42 lata
18. BANDYK EUGENIUSZ – żył 75 lat
19. LICHOSYT FELIKS – żył 86 lat
20. PASTWA MARIA – żyła 64 lata
21. HABINA KAROL – żył 80 lat
22. SOLAWA EMILIA – żyła 87 lat
23. MICHALAK-FABRY KAROL – żył 83 lata
24. MARTINCZAK JOLANTA – żyła 68 lat
25. WAJDA EMILIA – żyła 79 lat
26. STECHURA STEFANIA – żyła 89 lat
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27. ŻUREK ŁUKASZ – żył 92 lata

39. OGÓREK WILMA – żyła 79 lat

28. GURKA MARIA – żyła 65 lat

40. SOLAWA FRANCISZEK – żył 65 lat

29. STERCUŁA KAROLINA – żyła 81 lat

41. SKOCZYK WENDELIN – żył 67 lat

30. DUNAJ WŁADYSŁAW – żył 75 lat

42. KISELIAK CECYLIA – żyła 91 lat

31. ŻYWCZAK IGNACY – żył 69 lat

43. GOMBARCZYK STANISŁAW – żył 54 lata

32. MICINIAK PAWEŁ – żył 68 lat

44. MACHAJDA JAN – żył 63 lata

33. BORYŚ JAN PAWEŁ – żył 88 lat

45. DUDZIAK STANISŁAW – żył 54 lata

34. FACULAK FRANCISZEK – żył 85 lat

46. DUDZIAK SŁAWOMIR – żył 48 lat

35. BANDYK FLORIAN – żył 88 lat

47. BANDYK MICHAŁ – żył 39 lat

36. WILK JURASZEK EMIL – żył 62 lata

48. MICHALAK IRENA – żyła 69 lat

37. HRUSTEK JUSTYNA – żyła 88 lat

49. JANOWIAK HELENA – żyła 85 lat
Oprac. B. S.

38. MIKŁUSIAK FRANCISZEK – żył 84 lata

Dobry Jezu a nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie

U chwały R ady G miny L ipnica W ielka
STYCZEŃ
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
203 XXXV/203/2018 31 stycznia 2018
ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Lipnica Wielka.
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych
204 XXXV/204/2018 31 stycznia 2018
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywania na lata 2014-2020”
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lip205 XXXV/205/2018 31 stycznia 2018
nica Wielka oraz tryby przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
LUTY
206 XXXVI/206/2018 28 lutego 2018 utworzenia i prowadzenia Szkoły Branżowej I stopnia w Lipnicy Wielkiej.
207 XXXVI/207/2018 28 lutego 2018 połączenia szkół publicznych w Zespół Szkół.
przyjęcia Programu Gospodarki Wodno – Ściekowej Gminy Lipnica
208 XXXVI/2082018 28 lutego 2018
Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Lipni209 XXXVI/209/2018 28 lutego 2018 ca Wielka na lata 2018-2022 z uwzględnieniem perspektywy do roku
2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
określenia kryteriów i odpowiadającej im liczbie punktów na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wy210 XXXVI/210/2018 28 lutego 2018
chowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka wraz z określeniem
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
211 XXXVI/211/2018 28 lutego 2018 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Oprac. Agnieszka Zahora
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T rwa termomodernizac ja budynków uży teczności
publicznej w G minie L ipnica W ielka
Gmina Lipnica Wielka realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka”. Projekt realizowany jest w ramach 4 Osi Priorytetowej - Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Lipnica Wielka poprzez ograniczenie ilości szkodliwych, zanieczyszczających je substancji, trafiających do niego jako efekty uboczne spalania przede wszystkim węgla. Realizacja inwestycji
przyczyni się do obniżenia kosztów ogrzewania, poprawę komfortu energetycznego i estetykę obiektów. Efektem końcowym
będzie obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną i zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów.

2. Budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej.
W ramach zadania przewiduje się:
- Modernizację i wymianę okien,
- Modernizację i wymianę drzwi zewnętrznych,
- Termomodernizację elewacji,
- Termomodernizację poddasza,
- Wymianę pokrycia dachowego,
- Remont schodów zewnętrznych.

3. Budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wielkiej.
W ramach zadania przewiduje się:
- Modernizację okien,
- Modernizację i wymianę drzwi zewnętrznych,
- Termomodernizację elewacji,
- Termomodernizację poddasza,
-Wymianę pokrycia dachowego.
4. Budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy
Wielkiej. W ramach zadania przewiduje się:
- Modernizację okien,
- Modernizację i wymianę drzwi zewnętrznych,
- Wymianę okien połaciowych,
- Termomodernizację elewacji,
- Termomodernizację poddasza.
Wnioskodawca: Wójt Gminy Lipnica Wielka
Całkowita wartość projektu: 1 915 194,47 zł
Kwota dofinansowania: 999 744,74 zł
Miejsce realizacji: Lipnica Wielka

foto: Bronek Kowalczyk

Zakres projektu obejmuje termomodernizację:
1. Budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lipnicy Wielkiej.
W ramach zadania przewiduje się:
- Modernizację okien,
- Modernizację i wymianę drzwi zewnętrznych,
- Termomodernizację elewacji,
- Termomodernizację poddasza,
- Modernizację kotłowni,
- Wymianę pokrycia dachowego i remont kominów,
- Remont schodów zewnętrznych.
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O twarcie wystawy banknotów

„100 L at niepodległości banknotami pisane ”
W naszej miejscowości, w ramach
ogólnopolskiego świętowania przypadającej w tym roku 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę, Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminne Centrum Kultury, przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Jabłonce, zorganizowali wystawę pt. „100 lat niepodległości banknotami pisane”.
Na wernisaż przybyli zaproszeni
goście, młodzież licealna i gimnazjalna wraz z opiekunami. Powitania przybyłych dokonał Wójt Gminy Bogusław
Jerzy Jazowski oraz Prezes Banku Spółdzielczego Józef Szperlak.
Tematykę ekspozycji, otwartej 14.
marca br., przybliżyła wszystkim zebranym pani Justyna Leszczyńska-Bereska – członek Polskiego Towarzystwa
Numizmatycznego Oddział im. Karola
Beyera w Warszawie oraz członek Stowarzyszenia Numizmatyków Profesjonalnych w Gdańsku w referacie pt. „100
lat niepodległości Polski banknotami
pisane”.
Widzowie mogli poznać historię
banknotów związanych z ziemiami polskimi od insurekcji kościuszkowskiej aż
do czasów współczesnych. Słuchacze
poznali różnorakie ciekawostki numizmatyki kryjącej wiele fascynujących
tajemnic. W przyjemnym odbiorze wiedzy na pewno pomogła możliwość naocznego przyjrzenia się ciekawym okazom kolekcjonerskim monet i banknotów. Podczas trwania wykładu na pytania prowadzącej odpowiedzi udzielał najmłodszy uczestnik spotkania
Wojciech Rzepiszczak, za co w nagrodę otrzymał numizmatyczne banknoty:
jeden od Pani Justyny, a drugi pochodzący od kolekcjonera udostępniającego zbiory.
Na zakończenie środowego wydarzenia pracownicy Banku Spółdzielczego przeprowadzili wśród uczestników
konkurs. Składał się on z dwóch części. W pierwszej należało odpowiedzieć
na 10 pytań dotyczących wystawy,
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podstaw ekonomii oraz bankowości, natomiast druga część polegała na oszacowaniu ilości pieniędzy znajdujących się w pojemniku. Zabawa była dla wszystkich
przyjemna, a i nagrody z pewnością ucieszyły zwycięzców. Organizatorem i sponsorem konkursu był Bank Spółdzielczy w Jabłonce.
Wyniki konkursu:
Miejsce I: Judyta Matera
Miejsce II: Wiktoria Wojtusiak, Łukasz Flaszczyński
Miejsce III: Aleksandra Bandyk
Miejsce IV: Halina Matera
Miejsce V: Wojciech i Grzegorz Rzepiszczak
Miejsce VI: Natalia Kubacka, Magdalena Brzana
Miejsce VII: Halina Skoczyk, Bogusław Jazowski
Miejsce VIII: Andrzej Stechura
Wystawa jest interesująca dla każdego odbiorcy. Można znaleźć w niej pierwsze banknoty II RP, pieniądze czasów niemieckiej okupacji Polski z lat II wojny światowej czy okresu PRL-u. Dla każdego z nas obejrzenie takiej ekspozycji będzie żywym spotkaniem z dawnymi dziejami i okazją do zobaczenia jakie pieniądze funkcjonowały przed laty w obiegu. Warto skorzystać z nadarzającej się okazji i przybliżyć się do historii naszego narodu w tym wyjątkowym roku.
(M.W.), foto: Bronek Kowalczyk
Wystawa była czynna od 15.03-27.03.2018, pon-pt 10-15 / sob i niedz. 10-13.
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S potkanie dot yczące

J ak radzić sobie

W siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się spotkanie przedstawicieli gminnych
ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek, które realizują
zadanie obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych dla swoich mieszkańców, z wicewojewodą małopolskim, przedstawicielami
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Celem spotkania było omówienie zasad współpracy między
gminami, jako organami właściwymi w sprawach o przyznanie
świadczeń rodzinnych i wychowawczych, a Wojewodą – w sytuacji,
kiedy członek rodziny ubiegającej się o świadczenie przebywa za
granicą i zachodzi potrzeba ustalenia kraju obowiązanego do wypłaty świadczeń.
W spotkaniu uczestniczył wicewojewoda małopolski Józef
Gawron, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Systemów
Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Michał Drozdowicz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk, a także pracownicy Oddziałów Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie
oraz 250 przedstawicieli ze 159 gmin.

zdarzają się problemy,
konflikty, kłótnie. Nic
w tym niepokojącego,
dopóki umiemy je rozwiązywać, rozmawiać
ze sobą, ustalać wspólne kompromisy. Jednak
gdy jedna ze stron zaczyna poniżać, obrażać, wyzywać, manipulować, wyśmiewać i używać siły, by osiągnąć swoje cele i zmusić drugą osobę do określonych zachowań, oznacza to,
że została przekroczona granica i te zachowania trzeba
nazwać wprost przemocą.
Jeśli masz wątpliwości, czy to, czego doświadczasz, jest przemocą, odpowiedz na poniższe pytania
Czy zdarza się, że Twój mąż/żona:
- popycha cię, szturcha, uderza,
- sprawia, że się go boisz,
- obraża cię, obrzuca obelgami, wyzwiskami,
- ośmiesza, poniża, wyśmiewa,
- ogranicza twoje kontakty z rodziną, przyjaciółmi,
- kontroluje twoje e-maile, sms-y, telefony,
- narzuca ci decyzje, wybory,
- grozi ci, niszczy twoje rzeczy
- wymusza na tobie zachowania, których nie
akceptujesz,
- uniemożliwia ci zarabianie pieniędzy, zabiera je,
wydziela
Jeśli odpowiedziałaś twierdząco chociaż na jedno pytanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy.
Czy masz poczucie, że:
- wstydzisz się za jego zachowanie,
- nie masz żadnych praw w związku,
- nie możesz o niczym decydować,
- cokolwiek zrobisz, powiesz, najpierw pomyślisz,
jak na to zareagowałby twój mąż/ żona,
- zostałaś pozbawiona siły do aktywności
i działania
- jesteś zniewolona/y
- na każdą własną aktywność musisz mieć zgodę
swojego męża/ żony
Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedziałaś
twierdząco, oznacza to, że w Twoim związku nie ma relacji partnerskich i Twój mąż/żona ma nad tobą przewagę opartą na przemocy.
Za przemoc odpowiedzialność ponosi osoba, która ją stosuje, ponieważ
nic nie usprawiedliwia krzywdzenia drugiej osoby.

koordynac ji świadczeń
z przemocą w rodzinie ?
rodzinnych i wychowawczych
W każdym związku

W toku dyskusji podkreślono szczególnie trudną sytuację Małopolski pod względem liczby około 69 tysięcy niezałatwionych wniosków przejętych z dniem 1 stycznia 2018 r. od Marszałka Województwa. Wymaga to wzmożonej współpracy pomiędzy organami właściwymi i służbami Wojewody. Podkreślono też konieczność precyzyjnego ustalenia zasad współpracy, kolejnych spotkań i innych
form konsultacji między organami w celu przyśpieszenia procedur
i uproszczenia postępowania dla stron.
Informacja ze strony MUW w Krakowie
Dzięki zaangażowaniu i sprawnej koordynacji zadania przez
Wójta Gminy Bogusława Jazowskiego nasza Gmina jest jedną z najlepiej ocenianych Gmin w Województwie pod względem sprawności, rzetelności jak i prawidłowości realizacji tego zadania zarówno ze
strony Dyrektora Jacka Kowalczyka jak i pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
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Osoba krzywdzona potrzebuje wsparcia i pomocy z zewnątrz od specjalistów, by uruchomić proces pozytywnych
zmian w swoim życiu.
Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu ze specjalistami w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie działającym przy
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej.
Punkt mieści się w budynku Remizy OSP Centrum II
piętro.
Dyżury pełnią specjaliści psycholog i terapeuta
uzależnień.
Psycholog przyjmuje raz w miesiącu po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z pracownikiem socjalnym tel. 18
26 349 90, 607819667
Terapeuta przyjmuje dwa razy w miesiącu tj. pierwszy
i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13.30-15.30
Pracownicy socjalni przyjmują w Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach pracy tj. 7.30- 15.30.
Pamiętaj, każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy.
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K olędowanie na rzecz
misji w P arafii p . w .
św . Ł ukasza w L ipnic y
W ielkiej - 27.12.2017 r .
Zwyczaj misyjnego kolędowania w okresie Bożego Narodzenia, w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
na Orawie ma już kilkunastoletnią tradycję.
W poniedziałek, w uroczystość św. Szczepana, 26 grudnia o godz. 10.00 w kościele parafialnym i w kaplicach we
Mszy Św. z rozesłaniem uczestniczyli licznie zgromadzeni kolędnicy w strojach misyjnych. Uroczystego Błogosławieństwa

Opracowała: Agnieszka Stopiak – pracownik socjalny
OPS w Lipnicy Wielkiej na podstawie materiałów
informacyjno - edukacyjnych PARPA finansowanych
ze środków NPZ na lata 2016-2020.

W ielkanocna pomoc
dla dzieci z domu dziecka
To już kolejne Święta Wielkanocne i Tydzień Miłosierdzia kiedy Parafia św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej
Murowanicy organizuje zbiórkę żywności dla podopiecznych z Domu Dziecka w podkrakowskich Pawlikowicach
prowadzonego przez księży ze zgromadzenia Księży Michalitów. Z wychowankami Domu Dziecka i opiekunami
Księżmi Michalitami spotkaliśmy się wspólnie pielgrzymując do Rzymu na kanonizacje św. Jana Pawła II w roku 2014.
Kiedy rozmawialiśmy z młodzieżą, która mieszka w Pawlikowicach w Domu Dziecka, usłyszeliśmy od nich jak wiele zawdzięczają swoim opiekunom i wychowawcom. Księża Michalici opowiadali o swojej pracy z młodzieżą o codziennych radościach i trudach związanych z prowadzeniem Domu Dziecka. To wtedy zrodziła się myśl, aby nasza
parafia pomogła młodzieży tam mieszkającej i od tego czasu dwa razy w roku organizujemy zbiórkę żywności. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w akcje niesienia pomocy potrzebującym w tym radosnym okresie Świąt Wielkanocnych i życzę aby Chrystus Zmartwychwstały wam
wszystkim błogosławił.
Ks. Andrzej Pawlak
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udzielili im: - w kościele parafialnym ks. proboszcz Jerzy Bargiel, - w kaplicach w Przywarowce i w Kiczorach ks. Krzysztof Korba. „Mali misjonarze” przygotowali oprawę liturgiczną:
czytanie, psalm i modlitwę wiernych. W środę 27 grudnia, wyruszyli na kolędniczy szlak pod Babią Górą: w Przywarówce,
Skoczykach, Kiczorach i w Centrum. Każda z 17 grup przygotowana pod kierunkiem katechetów, oprócz śpiewanych kolęd, przygotowała krótki montaż „Jasełek” nawiązujący do aktualnych potrzeb misyjnych Kościoła. Dzieci i młodzież z zaangażowaniem przygotowywały stroje, uczyły się ról, z entuzjazmem, chętnie i radośnie kolędowały mimo mroźnej aury.
Kolędnicy misyjni odwiedzając rodziny naszej parafii, dzielili
się radością z narodzenia Syna Bożego.
W kolędowaniu brało udział 117 dzieci z czterech lipnickich szkół podstawowych oraz 14 uczniów tutejszego gimnazjum. Łącznie grupa kolędnicza w parafii p.w. św. Łukasza
liczyła 131 osoby, które pod opieką katechetów: ks. Damiana
Obrał, p. Iwony Rószczka – Wojdyła, p. Melanii Węgrzyn i s. Miriam A. Tometczak w 17 grupach kolędowały we wszystkich
sołectwach. Dzieląc się swymi wrażeniami, dzieci podkreślały wielką życzliwość, z jaką byli przyjmowani w domach „mali
apostołowie misji” i hojność ofiarodawców, która z roku na
rok systematycznie wzrasta. Łączna suma tegorocznych ofiar
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była większa o około 1300 zł niż w roku ubiegłym i wynosiła 17 416 zł. 34 gr. oraz 62 euro i 10 funtów. Kolędnicy Misyjni włączyli się w ten sposób w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci a przekazana do Wydziału Misyjnego w Krakowie suma będzie w tym roku dużym materialnym wsparciem dla ich rówieśników z Syrii i Libanu.
Dzieło kolędowania misyjnego nieustannie się rozwija. Świadczy o tym wzrastające nim zainteresowanie i zaangażowanie dzieci ze wszystkich lipnickich szkół podstawowych
oraz gimnazjum, jak również ofiarność mieszkańców naszej
parafii, którzy rozumiejąc misyjne potrzeby Kościoła, wychodzą im naprzeciw. Materiały, promujące akcję Kolędników (np.
miesięcznik „Echo Afryki”, który w ciągu roku otrzymują dzieci z Wydziału Misyjnego krakowskiej Kurii), ukazując w ciekawej szacie graficznej problematykę misji, pozwalają poznać trudne warunki życia rówieśników w krajach misyjnych,

dotkniętych ubóstwem, konfliktami zbrojnymi czy prześladowaniami chrześcijan - jak obecnie dzieje się to w Syrii i Libanie. Uwrażliwiając, inspirują do czynnego włączenia się zarówno w pomoc duchową przez modlitwę, jak również w materialną przez organizowaną corocznie akcję kolędowania misyjnego.” Kolędnicy misyjni pojechali w tym roku, w nagrodę
za podjęty przez nich trud, na Misterium Paschalne przygotowywane w okresie Wielkiego Postu przez aktorów z Nowego
Targu na scenie tamtejszego Domu Kultury.
s. Miriam A. Tometczak albertynka
Zebrano razem - 17 416 zł. 34 gr. oraz 62 euro i 10 funtów
W Centrum - 7 101 zł. 50 gr. oraz 40 euro
W Skoczykach - 4 881 zł. 2 gr. oraz 15 euro i 10 funtów
W Przywarówce - 2 499 zł. oraz 5 euro
W Kiczorach - 2 934 zł. 92 gr. oraz 2 euro

S zczegółowe informac je w tabeli :
Nazwa szkoły, ilość osób biorących udział
Szkoła Podstawowa Im. Św. Jana Pawła II w Kiczorach,
klasy: IV, V, VI, - 7 Gimnazjum im. P. Borowego, klasa II - 5
Szk. Podst. Nr 2 Im. Józefiny i Emila Mików w Centrum,
klasy: II, III, IV, V, VI, VII - 53 Gimnazjum im. P. Borowego, kl.: II, III - 4
Szk. Podst. Nr 3 Im. św. Stanisława Kostki w Skoczykach,
klasy: III, IV, V, VI, VII - 38 z Gimnazjum im. P. Borowego, klasa II - 5
Szk. Podst. Nr 4 Im. dr Emila Kowalczyka w Przywarówce,
klasy: IV, V, VI, VII - 21
Łącznie: ze szkół podstawowych - 117 z gimnazjum - 14

Liczba Liczba
osób grup

Katecheta odpowiedzialny

12

2

Ks. Damian Obrał

57

8

S. Miriam Anna Tometczak ZSAPU

41

4

P. Iwona Rószczka-Wojdyła

21

3

P. Melania Węgrzyn

131

17

PRZYWARÓWKA: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
IM. DR EMILA KOWALCZYKA
Kolędowało 21 dzieci w 3 grupach.
Suma zebranych ofiar : 2 946 zł i 5 euro.
Lp.

Nazwisko i imię
SP NR 4
1 Surowczyk Oliwia kl. IV
2 Jendruś Kewin kl. V
3 Mahajda Gabriela
4 Klaudia Michalak
5 Adrian Wojtusiak
6 Bandyk Amelia kl. VI
7 Bandyk Ewelina
8 Bandyk Klaudia
9 Daniel Roksana
10 Pawlak Celina

Lp.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nazwisko i imię
Pochopień Aleksandra kl. VI
Styruła Karolina
Warzeszak Amelia
Antałczyk Jakub kl. VII
Bandyk Mateusz
Karkoszka Robert
Kucek Dawid a
Stopiak Konrad
Styruła Dominik
Węgrzyn Ewelina
Wojtusiak Krystian
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CENTRUM: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
IM. JÓZEFINY I EMILA MIKÓW I GIMNAZJUM IM. PIOTRA BOROWEGO
Kolędowało 57 osób w 8 grupach. Suma zebranych ofiar: 7 101 zł 50 gr i 40 euro

SKOCZYKI: SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 3 IM. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
I GIMNAZJUM
IM. PIOTRA BOROWEGO
Kolędowało 41 osób w 4 grupach.
Suma zebranych ofiar: 4 881 zł. 2 gr.,
15 euro i 10 funtów

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nazwisko i imię
SP NR 2
Gąbarczyk Paulina
kl. II
Marszałek Faustyna
Warzeszak Maja
Florczak Alan
kl. III
Dziubek Paulina
Jazowska Marta
Joniak Maja
Krzyś Ewelina
Lichosyt-Ogrodny Oliwia
Pastwa Wiktoria
Rzepiszczak Wojciech
Wojtusiak Justyna
Baniowski Filip
kl. IV
Daniel Karolina
Dunaj Karolina
Kabat Mikolaj
Kidoń Gabriela
Klapisz Joanna
Kowalczyk Oliwia
Lichosyt Anna
Magiera Filip
Orawiec Szczepan
Wojdyła Maciej
Brząkała Julia
kl. V
Gonciarczyk Wiktoria
Magiera Julia
Majcherczyk Aleksander
Marszałek Magdalena
Mastela Arkadiusz
Wontorczyk Nadia

Lp.

Nazwisko i imię
SP NR 2

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

kl. VI
Bandyk Katarzyna
Brenkus Piotr
Fischer Kuba
Janowiak Anita
Karkoszka Bartosz
Karlak Paweł
Karlak Weronika
Klapisz Karolina
Łaciak Norbert
Marszałek Artur
Marszałek Kamil
Michalak Tomasz
Pastwa Samuel
Polaczek Gerard
Warzeszak Viktoria
Wojdyła Paweł
kl. VII
Harkabuzik Magdalena
Jasiura Jakub
Kowalczyk Jan
Krzyś Justyna
Michalak Magdalena
Witek Kacper
Wnęk Konrad
GIMNAZJUM
Kramarz Kamil
kl. II
Wojdyła Jakub
Żurek Alicja
Marszałek Łukasz
kl. III

KICZORY: SP W KICZORACH IM. ŚW. JANA PAWŁA II
I GIMNAZJUM IM. PIOTRA BOROWEGO
W Kiczorach kolędowało 12 osób w 2 grupach.
Suma zebranych ofiar : 2 934 zł. 92 gr. oraz 2 euro.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwisko i imię
SP W KICZORACH
Kanior Gabriela kl. VI
Karkoszka Karolina
Karnafel Magdalena
Mentel Karina
Michalak Dawid
Daniel Patrycja kl. VII
Jurczak Aleksandra
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GIMNAZJUM
8 Flaszyńska Katarzyna kl. II
9 Jasica Natalia
10 Pakos Gabriela
11 Wilk – Juraszek Katarzyna
12 Wilk – Juraszek Zuzanna

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nazwisko i imię
SP NR 3
Bosak Oskar
kl. III
Lichosyt Martyna
Łowas Karolina
Łowas Michał
Wontorczyk Szymon
Klozyk Jakub
kl. IV
Kramarz Amelia
Kramaraz Jan
Kulawiak Joanna
Łowas Julia
Miciniak Mateusz
Stanosz Nikola
Węgrzyn Magdalena
Wójciak Damian
Wziątek Maciej
Kramarz Małgorzata kl. V
Kulawiak Anna
Kułach Anna
Lichosyt Natalia
Łowas Mateusz
Wątorczyk Patryk
Zając Stanisław
SP NR 3
Barszcz Oliwia
kl. VI
Hrustek Bartłomiej
Michalak Klaudia
Wątorczyk Dominika
Wójciak Łukasz
Wójciak Weronika
Dunaj Jesica
kl. VII
Jasiura Krystian
Kocur Dawid
Kwak Wioletta
Łowas Norbert
Miciniak Agata
Miciniak Helena
Smreczak Karolina
GIMNAZJUM - SKOCZYKI
Brzana Wiktoria
kl. II
Dunaj Kewin
Hrustek Karol
Stopiak-Głuch Żaneta
Szlachta Olga
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W parafii
u o . T adeusza J anowiaka
21 stycznia 2018 r. Schola Exodus wraz z Diakonią oraz Ks. Damianem
Obrałem wyruszyła w podróż do Baborowa. Wyjechaliśmy o godzinie 6
rano aby o 10 być już na miejscu. Z otwartymi ramionami przywitał nas
ojciec Tadeusz Janowiak, nasz rodak. Po krótkiej próbie oraz przebraniu
się w stroje zaczęła się msza, na której adorowaliśmy Boga naszym śpiewem, a pomagali nam parafianie z Baborowa. Po mszy rozpoczęły się Ja-

„DOBROĆ”
Eugeniusz Pastwa A.D 2013
Kcioło by je kozde stworzynie
Bo zycie jes smutne bez nie
Chybi je, jako skarbu wielgiego
A dróga otwarto syroko do niego
Było by nom na tym świecie miyło
Kieby sie s tym skarbym wdy zyło
Świat nie zaznoł by głodu, wojny
I cłek byłby weselsy, spokojny
A zeby je było w zyciu jak nowiyncy
Bo bez niej sie świat strasnie myncy
To zaraza w zyciu całego świata
Bez przicyny drugiym pomiatać

sełka dla osób chętnych. Całe przedstawienie oprawialiśmy muzycznie poprzez śpiew oraz grę na gitarze, skrzypcach i kahonie. Wszystko się udało
a ludzie byli zachwyceni. Następnie przebraliśmy się w orawskie bądź zwyczajne stroje i wraz z rodakami z Baborowa poszliśmy na pyszny posiłek,
który został przygotowany przez samego o.Tadeusza. Po zjedzonym posiłku zaczęła się prawdziwa biesiada. Graliśmy na skrzypcach, gitarze i kahonie. a scholka przyśpiewywała góralskie i orawskie piosenki. Dołączyli się
do nas również ludzie zgromadzeni pod namiotem oraz ojciec Tadeusz.
Mimo zimna i śniegu panowała tam niesamowicie ciepła i rodzinna atmosfera. Ludzie byli naprawdę zadowoleni z naszego przybycia i już zapraszali nas do kolejnego przyjazdu. Po jakże niezwykłej zabawie wyruszyliśmy
z powrotem do naszej kochanej Lipnicy, ale sercem i myślami dalej byliśmy w Baborowie.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w nasz wyjazd. Rodzicom, którzy z nami pojechali i sprawowali nad nami opiekę wraz z księdzem Damianem oraz Ojcu Taduszowi i jego parafianom za zaproszenie
do Baborowa. Za ofiary złożone na naszą Scholkę oraz za tak miłe i rodzinne przyjęcie nas. Wyjazd do Baborowa to naprawdę piękne i niezapomniane przeżycie. Jestem pewna że jeszcze nie raz wrócimy w tamte strony
i będziemy spędzać czas z tamtymi wspaniałymi ludźmi. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wszystko!
Kasia Ponicka
foto: Sonia Ponicka

Jako cie dobroci chybi na świecie!
Tyś tak drogo jako nase zycie
Jako je syroko naso matka ziymia
Pragno cie syckie stworzynia
Droksoś od śrybra i złota
Od nojdroksyk skarbów świata
óna sie tak straśnie prosi
A w sercu je nik i mało nosi
O dobroci jak manna z nieba
Tys jest podobno do chlieba
O ciebie nom głośno wołać trzeba
O dobroci: bez ciebie biyda!!!
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NA EMERYTURZE
Emilia Kuliga z d. Jazowska
Człowiek teraz nic „nie musi”,
ale kuchnia ciągle kusi.
Trochę w niej posprzątać trzeba,
trza byłoby upiec chleba,
ugotować choć kapustę,
by garnki nie były puste.
Bo jak wrócą z pracy, szkoły,
nie zawsze każdy wesoły.
Pozaglądają do garnka,
może być i „zomerwanka”.
Byle było coś ciepłego,
to zadowoli każdego.
A gdy już jest pojedzone,
każdy idzie w swoją stronę.
Laptop, tablet zaraz w ruchu,
słuchawki włożone w uchu,
nie daj Boże im przeszkadzać,
bo byś bardzo mógł „zawadzać”.
Dawniej sąsiad do sąsiada,
podszedł do płotu, zagadał,
co słychać sąsiedzie miły,
jak ziemniaki obrodziły ?
I co tam teraz w niedzielę,
sołtys głosił przy kościele ?
Posiedzieli na ławeczce,
wypalili po fajeczce, bez pośpiechu i hałasu.
TERAZ NA NIC NIE MA CZASU !
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XXV J ubileuszowy gminny przegląd młodych
rec y tatorów i gawędziarzy im . P iotra B orowego
Protokół
z XXV Jubileuszowego Gminnego Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra Borowego w Lipnicy
Wielkiej
spisany w dniu 12.01.2018
Komisja w składzie:
1. Robert Kowalczyk – przewodniczący
2. Anna Cymerman (ocena szkół ponadgimnazjalnych)
3. Irena Grobarczyk
4. Karolina Kowalczyk
5. Stanisława Kucek
6. Jan Kuliga
7. Franciszek Pindziak
8. Bogusława Wziątek (ocena szkół podstawowych)
postanowiła nagrodzić poszczególne osoby:
KATEGORIA POEZJA MŁODSI - Szkoła Podstawowa 0-III
1 m-ce Martyna Lichosyt - SP 3 kl. III
2 m-ce Michalina Kuliga - SP 1 kl. 0
3 m-ce Karolina Łowas - SP 3 kl. III
3 m-ce Radosław Brenkus - SP 4 kl. II
WYRÓŻNIENIA (w kolejności występowania):
Dawid Janowiak SP 1 kl. I
Tomasz Łowas SP 4 kl. I
Oliwia Karnafel – SP Kiczory kl. III

Julia Jasica – SP Kiczory kl. III
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Martyna Lichosyt
i Michalina Kuliga
KATEGORIA GAWĘDA MŁODSI - Szkoła Podstawowa 0-III
1 m-ce Justyna Wojtusiak - SP 2 kl. III
2 m-ce Kinga Brenkus - SP 4 kl. III
3 m-ce Zuzanna Lichosyt - SP 3 kl. I
3 m-ce Joanna Bandyk – SP 4 kl. III
WYRÓŻNIENIA (w kolejności występowania):
Gabriela Szczechura – SP1 kl. I
Martyna Ziemiańczyk - SP 1 kl. III
Maja Warzeszak - SP 2 kl. II
Julia Jazowska - SP 2 kl. I
Kinga Łowas – SP 3 kl. III
Małgorzata Gnida – SP Kiczory kl. III
Amelia Słaby – SP Kiczory kl. III
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Justyna Wojtusiak
i Kinga Brenkus
KATEGORIA POEZJA STARSI - Szkoła Podstawowa IV-IV
1 m-ce Natalia Lichosyt - SP 3 kl. V
1 m-ce Karolina Karkoszka - SP Kiczory kl. VI
2 m-ce Paweł Kuliga - SP 1 kl. VI
3 m-ce Ewelina Żegleń - SP 3 kl. IV
3 m-ce Dominika Wontorczyk - SP 3 kl. VI
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WYRÓŻNIENIA (w kolejności występowania):
Kinga Janowiak - SP 1 kl. IV B
Kinga Magiera - SP 2 kl. V
Adrian Wojtusiak - SP 4 kl. V
Gabriela Mahajda – SP 4 kl.V
Gabriela Kanior – SP Kiczory kl. VI
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Natalia Lichosyt i Karolina Karkoszka
KATEGORIA GAWĘDA STARSI - Szkoła Podstawowa IV-VI
1 m-ce Bartłomiej Hrustek - SP 3 kl. VI
2 m-ce Jan Smoliński - SP 4 kl. VI
3 m-ce Magdalena Janowiak - SP 1 kl. IV B
3 m-ce Karolina Dunaj - SP 2 kl. IV
I-sze wyróżnienie - Jadwiga Karlak - SP 1 kl. VI
I-sze wyróżnienie - Oliwia Kowalczyk - SP 2 kl. IV
WYRÓŻNIENIA (w kolejności występowania):
Anna Lichosyt - SP 2 kl. IV
Katarzyna Bandyk - SP 2 kl. VI
Julia Łowas - SP 3 kl. IV
Małgorzata Kramarz – SP 3 kl. V
Aleksandra Pochopień – SP 4 kl. VI
Oliwia Karkoszka – SP Kiczory – kl. V
Magdalena Karnafel – SP Kiczory kl.VI
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Jan Smoliński
i Bartłomiej Hrustek
Nauczyciele przygotowujący uczniów w tych kategoriach
wiekowych:
SP 1: mgr Anna Mikłusiak, mgr Danuta Pastorczyk;
SP 2: mgr Bogumiła Machajda, mgr Krystyna Kuliga, mgr Barbara Omylak; mgr Gabriela Trzop;
SP 3: mgr Emilia Karlak, mgr Alicja Karnafel;
SP 4: mgr Janina Karkoszka, mgr Barbara Brenkus, mgr Aniela
Lach, mgr Lucyna Łowas, mgr Beata Rudnicka;
SP Kiczory: mgr Maria Flaszczyńska, mgr Wioletta Machaj;
KATEGORIA POEZJA - KLASA VII I GIMNAZJUM
1 m-ce Kinga Janowiak - kl. III C
2 m-ce Natalia Gwiżdż – kl. III B
3 m-ce Anastazja Wnenk - kl. VII
3 m-ce Krystyna Karkoszka – kl. III B
I-sze wyróżnienie - Helena Miciniak - SP 3 kl. VII
I-sze wyróżnienie - Justyna Ziemiańczyk - - kl. III A
WYRÓŻNIENIA (w kolejności występowania):
Mateusz Bandyk – SP 4 kl. VII
Jakub Antałczyk – SP 4 kl. VII
Daria Wilk-Juraszek – SP Kiczory kl. VII
Weronika Jasiura - kl. III A
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Kinga Janowiak i Natalia Gwiżdż
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KATEGORIA GAWĘDA - GIMNAZJUM
1 m-ce Gabriela Pakos - kl. II C
2 m-ce Martyna Lichosyt - SP 4 kl. VII
3 m-ce Dariusz Michalak - SP 3 kl. VII
I-sze wyróżnienie - Agata Miciniak - SP 3 kl. VII
WYRÓŻNIENIA (w kolejności występowania):
Paulina Łabuda – SP 1 kl. VII
Justyna Krzyś - SP 2 kl. VII
Wiktoria Brzana - kl. II C
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Gabriela Pakos i Martyna Lichosyt
Nauczyciele przygotowujący uczniów w tej kategorii wiekowej: mgr Anna Cymerman, mgr Janina Karkoszka, mgr Wioletta Machaj, mgr Bogusława Wziątek, mgr Emilia Karlak
KATEGORIA POEZJA - LICEUM
1 m-ce - Natalia Brzegowy – LO Lipnica Wielka
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Natalia Brzegowy
KATEGORIA GAWĘDA - LICEUM
1 m-ce Judyta Matera - kl. I A
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Judyta Matera
Nauczyciele przygotowujący uczniów w tej kategorii wiekowej: mgr Emilia Karlak, mgr Barbara Brenkus
Uwagi komisji:
Komisja dziękuje uczestnikom, nauczycielom przygotowującym oraz rodzicom za niebywały wkład w przygotowanie
dzieci do konkursu. Wysoki poziom przysporzył problemy
z wyłonieniem zwycięzców oraz polemikę komisji - ale jest to
obowiązek konieczny.
Bardzo ważne jest aby osoba recytująca dobrze rozumiała
mówiony przez siebie tekst, ponieważ odbiór tak powiedzianego tekstu jest właściwy. Należy wczuć się w tekst i zwrócić
uwagę na to, co się mówi i do kogo się mówi. Żeby dobrze powiedzieć i wyczuć tekst należy się go przede wszystkim dobrze nauczyć, zrozumieć i wczuć w tematykę. Należy także
pamiętać że pisownia gwarowa nie zawsze jest równoznaczna z wymową – tutaj należy słuchać starszych ludzi (niektóre
litery w gwarze nie mają odpowiednika w alfabecie).
Przypomina się aby nie recytować zbyt śpiewnie, nienaturalnie, za szybko, bowiem zatraca to naturalną gwarę i odbiór
utworu. Ważne jest by głos nie był zbyt wykrzyczany, aby słuchało się go z przyjemnością, zwrócić należy uwagę na zbytnią nadinterpretację. Jeszcze zdarzają się przypadki nie do
końca dobrze dobranych tekstów, ale coraz mniej. Natomiast
z przykrością zauważa się, iż do naszej gwary coraz częściej
wplatane są słowa literackie; należy zwrócić szczególną uwagę i baczenie na czystość gwary!!! Prosimy o nie wybieranie
dla jednej osoby wierszy tego samego autora!!!
Organizatorzy: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Gminne Centrum Kultury
w Lipnicy Wielkiej i Szkoły Gminy Lipnica Wielka.
foto: Bronek Kowalczyk i K.K.
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M owa ojców , mową naszą
– święto gwary góralskiej
w B iałym D unajcu
W Szkole Podstawowej Nr 2 w Białym Dunajcu, w dniu
08.02.2018 r. na XLII Wojewódzki Przegląd Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia – Florka zjawili się
miłośnicy gwary: podhalańskiej, orawskiej i spiskiej. Przybyły dzieci, przybyła licznie młodzież klas siódmych szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna i licealna z 12 miast
i gmin, z terenu: Podhala, Spisza, Orawy, Beskidów, Gorców
i Pienin.

oraz Krzysztof Karpiel z Białego Dunajca. Ciekawy i barwny program artystyczny zaprezentowały dzieci z Integracyjnego Przedszkola „Górolicki” z Suchego oraz Zespół „Szlachtowianie” ze Szczawnicy dając piękne popisy tańca. Oprawę
plastyczną Przeglądu stanowiły obrazy Barbary Piszczór-Malaciny, zaś wystawę pięknych, podhalańskich strojów regionalnych zapewnił znany projektant regionalnej mody podhalańskiej Andrzej Siekierka. Ciekawą ekspozycję rękodzieła artystycznego przedstawił Stanisław Łukaszczyk-Ciborz.
Jury skupiające znawców folkloru i gwary pracowało
w czterech komisjach dokonując oceny prezentowanych przez
143 uczestników tekstów poezji i gawęd. Po zakończeniu przesłuchań konkursowych uczestnicy udali się na obiad, gdzie
mieli możliwość również posmakować pysznych pączków.
Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na werdykt Jury,
który o godz. 14.00 ogłosiła przewodnicząca komisji dr Barbara Zgama.
Smreki i wyróżnienia uczestników z Gminy Lipnica
Wielka:
Recytatorzy 0-III
Michalina Kuliga - SP 1 II miejsce (Srebrny Smrek)
Martyna Lichosyt - SP 3 - wyróżnienie
Gawędziarze O – III
Kinga Brenkus - SP 4 - wyróżnienie

Z gminy Lipnica Wielka na powyższy przegląd udała się
12 osobowa grupa dzieci i młodzieży z rodzicami oraz opiekunami: Bogusławą Wziątek i Stanisławą Kucek. Grupa ta została wyłoniona przez komisję w przesłuchaniach XXV Gminnego Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra Borowego, w Lipnicy Wielkiej, w dniu 11.01.2018r.
Po przybyciu na miejsce nasi uczniowie otrzymali okolicznościowe plakietki po czym przeszli do sali widowiskowej
szkoły, by uczestniczyć w otwarciu uroczystości. Wszystkich
zebranych: gości, opiekunów, rodziców, uczniów powitał gospodarz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Białym Dunajcu Bogusław Blicharski. Swoją obecnością imprezę zaszczycili m.in.:
Jan Andrzej Nowak - Wójt Gminy Biały Dunajec, Bożena Bryl
– Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Beata Zalot - przedstawicielka Tygodnika Podhalańskiego. Z uwagi na trudną pracę oceniających, w sposób szczególny powitano jury w składzie: Barbara Zgama – przewodnicząca, Anna Mlekodaj, Katarzyna Chowaniec –Trebunia, Beata
Zalot, Halina Para, Zofia Roj-Mrozicka, Marianna Łukaszczyk,
Stanisława Wiercioch, Zofia Mieszcak, Aniela Bafia, Anna Trebunia-Wyrostek, Anna Malacina–Karpiel, Robert Kowalczyk,
Bartłomiej Kudasik, Andrzej Czernik. Dyrektor szkoły złożył
podziękowania wszystkim sponsorom zarówno tym, którzy
wsparli imprezę finansowo jak również sponsorom, którzy
ufundowali atrakcyjne, regionalne, główne nagrody.
Zebranych podhalańskimi nutami raczyła kapela góralska
w składzie: Kamil Majerczyk, bracia: Andrzej i Piotr Majerczyk

Gawędziarze IV - VI
Bartłomiej Hrustek - SP 3 II miejsce (Srebrny Smrek)
Jan Smoliński - SP 4 - wyróżnienie
Recytatorzy Gimnazjum
Natalia Gwiżdż kl. III B - wyróżnienie
Gawędziarze Gimnazjum
Gabriela Pakos - kl. II C - I miejsce (Złoty Smrek)
Martyna Lichosyt – kl. VII SP 4 - wyróżnienie
Przewodnicząca Jury Barbara Zgama podkreślała bardzo wysoki poziom tegorocznego konkursu. Zwróciła się do
uczestników, by w przyszłości teksty dopasowywać do wieku
uczestnika, by więcej czasu poświęcić na ćwiczenie wymowy
nieznanych (starych) wyrazów, a także zwracać uwagę na akcent inicjalny. Należy różnicować wiersze pod względem nastroju, by nie wpadać w monotonię.
Wszystkim uczniom należą się serdeczne podziękowania
i gratulacje za podjętą pracę i trud włożony w przygotowanie.
Słowa wdzięczności skierowała także do nauczycieli za dobre
przygotowanie swoich wychowanków.
Sądzę, że i tym razem wróciliśmy bogatsi w doświadczenie i nowe wrażenia szczególnie ci uczniowie, którzy w eliminacjach tych brali udział po raz pierwszy.
St. Kucek
foto: Krzysztof Jarosz (ze strony gokbialydunajec.pl)
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W ymiana edukac yjno - kulturowa z P olakami w N orwegii
W dniach 14.12.2017 do 18.12.2017
odbył się wspólny wyjazd zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy na zaproszenie lokalnego Związku
Polaków we Fredrikstad prowadzącego
Polską Społeczną Szkołę Sobotnią. Podekscytowani i zafascynowani nowym
miejscem wyruszyliśmy w podróż do
pięknej i malowniczej Norwegii. Podróżowaliśmy samolotem, co dla niektórych było nie lada wyzwaniem.
Część artystyczną w programie
„Święta na Orawie” prezentował zespół Orawskie Dzieci i Muzyka Orawska.
Wspólnie z dziećmi Polonii w Norwegii
wzięliśmy udział w Międzynarodowym
Koncercie Kolęd w Kościele św. Brygidy,
a poza tym wystąpiliśmy w Polskiej Sobotniej Szkole w Fredrikstad, w Domu
Kultury w Sarpsborg oraz w siedzibie „Gazety Polskiej” w Oslo z udziałem Konsula RP w Norwegii Sławomira
Kowalskiego oraz p.o. Ambasadora RP
w Norwegii Mariana Siemakowicza.
Występom w Polskiej Szkole towarzyszył kiermasz orawskiego rękodzieła
oraz degustacja naszych regionalnych
potraw podczas wspólnej Wigilii - przygotowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy. Uczestniczyliśmy tam także w warsztatach dla dzieci, z którymi

wspólnie robiliśmy ozdoby świąteczne oraz co było dla nas bardzo ciekawe
w lekcjach tamtejszej młodzieży.
Czas minął szybko i bardzo przyjemnie, zwiedziliśmy dużo ciekawych
miejsc i obiektów, m.in. Operę w Oslo,
Zamek Królewski, Park Vigelanda i oczywiście robiący niezwykłe wrażenie
kompleks sportowy ze skocznią narciarską Holmenkollen. Rodziny, u których mieszkaliśmy były dla nas niezwykle miłe, okazały nam wiele życzliwości i serca, przez co czuliśmy się jak
w domu. Dziękujemy wszystkim, którzy

przyczynili się do zorganizowania wyjazdu. Dzięki tym osobom chwile spędzone w Norwegii i osoby które tam
poznaliśmy na zawsze pozostaną w naszych sercach.
Wyjazd ten realizowany był jako
jedno z działań w ramach zadania publicznego z zakresu pomocy Polonii
i Polakom za granicą prowadzonego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dominik Bodzioch, Jan
Kowalczyk, Kamil Kramarz,
Klaudia Michalak i Wiktoria Wojtusiak
z Zespołu Orawskie Dzieci

T eatrzyk „O dwóch takich co ukradli księżyc ”
W dniu 16 lutego w ramach Ferii 2018 w Sali Domu Ludowego
dzieci mogły obejrzeć Teatrzyk Lalkowy „O dwóch takich co ukradli
księżyc” w wykonaniu aktorów Agencji Artystycznej ART Cinema. Jacek i Placek urodzili się w małej i bardzo biednej miejscowości Zapiecek. Radość z przyjścia na świat bliźniaków była jednak krótka, chłopcy okazali się źli i bez serca; nikomu nie chcieli pomagać, nie szanowali nawet własnej matki, dla której byli ciągłym utrapieniem. Wreszcie, pewnego dnia postanowili odejść z rodzinnej wioski i poszukać
kraju, w którym ludzie nie muszą pracować. Przeżyli po drodze wiele
przygód i mnóstwo nauczyła ich ta niebezpieczna wędrówka - przede
wszystkim szacunku dla swej mamy. „O dwóch takich co ukradli księżyc” to przedstawienie na podstawie książki Kornela Makuszyńskiego,
autora wielu wspaniałych książek dla dzieci i młodzieży. Po spektaklu
każdy z młodych widzów otrzymał balonowy prezent.
Na spektakl zaprosili: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej.
foto: Bronek Kowalczyk

Gminne Nowiny nr 1 (825)/2018

20

nowiny samorządowe

O rawska G rupa T eatralna
na „P osiadach teatralnych
na O rawie ”
W dniach 9-11 marca 2018 roku w Orawskim Centrum
Kultury odbyły się 6. Małopolskie Spotkania Teatrów Amatorskich POSIADY TEATRALNE na Orawie. Przegląd miał charakter konkursu, amatorskie zespoły teatralne prezentowały widowiska w jednej z dwóch kategorii: sztuki gwarowe i adaptacja klasyki dramaturgicznej do realiów lokalnych oraz inscenizacja tekstów literackich.

Jednakże nasza Orawska Grupa Teatralna im. dra Emila
Kowalczyka z okazji Jubileuszu 10-lecia działalności wystąpiła
w tym roku na tej imprezie poza konkursem ze specjalnie napisaną z okazji Jubileuszu, wystawianą już w Lipnicy, komedią pt. „Otello po Orawsku”.

W przedstawieniu udział biorą: Bronisław Bandyk, Franciszek Janowiak, Karolina Kowalczyk, Eugeniusz Lichosyt, Ewa
Magiera, Patryk Rudnicki, Jan Świdroń. Scenariusz i reżyseria: Robert Kowalczyk.
Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie na
przedstawienie.
foto: Jan Ciepliński

Z akończenie projektu
z O rawy w świat
Zakończył się projekt „Z Orawy w świat...” krakowskiego Stowarzyszenia STOG.
„Z Orawy w świat...” to kontynuacja zeszłorocznego
projektu HERODEK.PL
Stowarzyszenie działa na rzecz przywracania pamięci o Karolu Wójciaku „Heródku” z Lipnicy Wielkiej - rzeźbiarza, muzykanta i społecznika zwanego „orawskim Nikiforem”. W wyniku starań STOG-u ze środków Województwa Małopolskiego w ramach projektu HERODEK.
PL powstała w 2016 roku strona internetowa dedykowana twórcy z Orawy. To pierwsza w Polsce baza informacyjna dotycząca Heródka, a także internetowa galeria
dzieł prymitywisty.
W tej edycji projektu znaleziono i skatalogowano 41
rzeźb (planowano 35). Do internetowego katalogu włączono m. in. kolekcję rzeźb z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz pojedyncze eksponaty prywatnych właścicieli rozproszonych w Małopolsce.
Łącznie w wyniku poszukiwań rzeźb w trakcie obu edycji projektu stan w Liczniku wynosi obecnie 138 rzeźb.
Uzyskano informacje o kolejnych potencjalnych właścicielach dzieł. Autorzy projektu odnotowali też sukces
w dziedzinie gromadzenia archiwaliów związanych z artystą. Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie
powiększyło się o kolejne fotografie tradycyjne lub w formie cyfrowej, skany, kopie i oryginały artykułów, a dzięki akcji poszukiwania gnotków, kolekcja muzeum wzbogaciła się o kolejną rzeźbę! Ten bezcenny dar przekazała
mieszkanka Krakowa.
Działania projektowe przyniosły także zupełnie
nowy materiał zdjęciowy budujący konteksty wokół Heródka. Materiał powstał w Krakowie i ukazuje rzeźbę Karola Wójciaka Heródka „Chrystusa Zmartwychwstałego”
z kolekcji Leszka Macaka w różnych miejscach miasta. Ta
swoista peregrynacja rzeźby po aglomeracji nawiązywała do zwyczaju artysty wynoszenia swoich rzeźb w naturę. Cykl zdjęć powstał specjalnie na potrzeby artykułu
„Heródek pod Baranami”, opublikowanego w Miesięczniku „Kraków”, Nr 10 październik 2017. Autorką zdjęć jest
Klaudyna Schubert od lat wspierająca bezinteresownie
działania wokół artysty.
Strona herodek.pl została poddana modernizacji
i wzbogaci się o nowe artykuły dotyczące badań nad życiem i twórczością Karola Wójciaka. Będzie też na niej
wgląd do przekładu kluczowych artykułów na język
angielski.

Gminne Nowiny nr 1 (825)/2018

nowiny samorządowe
Ważną częścią projektu „Z Orawy w świat...” były spotkania edukacyjne przeprowadzone przez członków stowarzyszenia. Spotkania odbyły się w Lipnicy Wielkiej i w Krakowie. Objęły słuchaczy w różnym wieku: dzieci, młodzież i studentów. Wyraźnym skutkiem tych spotkań na Orawie był m. in. zauważalny wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży konkursem literackim im. Piotra Borowego organizowanym przez Orawską Bibliotekę Publiczną w Jabłonce. W tegorocznej XXXVIII edycji konkursu zgłoszono dużą ilość prac o tematyce związanej z Heródkiem. STOG-owcy chcą włączyć te utwory do Bibliografii artysty,
która ciągle się rozbudowuje. http://
herodek.pl/bibliografia/ Działania edukacyjne na Orawie wspierali partnerzy:
Jan Smreczak, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej na Orawie, Stowarzyszenie Rozwoju Orawy z Jabłonki, Szkoła Podstawowa Nr 4 im dr Emila Kowalczyka i Szkoła Nr 3 w Lipnicy
Małej. Natomiast działania edukacyjne
w Krakowie wspierali: partner wiodący
Muzeum Etnograficzne im. Seweryna
Udzieli w Krakowie, a także Galeria d’Art
Naif w Krakowie, Stowarzyszeniem Psychiatria i Sztuka im. dr Andrzeja Kowala, Koło Artystyczno-Naukowe Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
To był bardzo Heródkowy rok!
Pytamy, czy nastąpi dalszy ciąg
działań Stowarzyszenia na rzecz nobilitacji artysty.
„I nasza ciekawość Heródka i potrzeby badawcze ciągle rosną. Do tej
pory skupialiśmy na Heródku-rzeźbiarzu, a jest jeszcze przecież Heródek-muzykant, któremu chcielibyśmy się przyjrzeć. Równolegle będziemy się koncentrować na sprawach przygotowań do
wystawy i wydania publikacji” - mówi
Maja Kubacka.
Projekt „Z Orawy w świat...” realizowany przy wsparciu Województwa Małopolskiego w ramach programu MECENAT MAŁOPOLSKI 2017
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P rotokół z XV G minnego K onkursu
S zopek – O rawskie B etlejemy
i ozdób B ożonarodzeniowych
Protokół z XV Gminnego Konkursu
Szopek – Orawskie Betlejemy i Ozdób
Bożonarodzeniowych spisany w dniu
21.12.2017 r. w Lipnicy Wielkiej.
Do Konkursu Gminnego zgłoszono
ogółem prac: 30 szopek i 6 ozdób bożonarodzeniowych w kategorii:
I kategoria – szkoły podstawowe
kl. 0 - III - 10 szopki + 3 ozdoby
II kategoria – szkoły podstawowe
kl. IV – VI – 7 szopek +2 ozdoby
III kategoria – gimnazjum
- nie zgłoszono prac
IV kategoria – dorośli
– 2 szopki + 1 ozdoba
V kategoria - prace zbiorowe
- 11 szopek
Komisja w składzie:
1) Roman Paplaczyk – przewodniczący
2) Karolina Kowalczyk – członek
3) Stanisława Kucek – członek
dokonała oceny prac i przyznała następujące miejsca:
SZOPKI
SZKOŁY PODSTAWOWE kl. 0 - III
I miejsce
Maksymilian Klima SP Kiczory kl. I
Kinga Brenkus SP 4 kl.
Tomasz Łowas SP 4 kl.
Bartłomiej Łowas SP 4 kl. 0
Maja Warzeszak SP 2 kl. 2
Zuzanna Lichosyt SP 3 kl. 1
Radosław Brenkus SP 4 kl.
II miejsce
Kamil Michalak SP 4 kl. 2
Szymon Gombarczyk SP 4 kl. 2
Adrian Wojtusiak SP 4 kl.
SZKOŁY PODSTAWOWE kl. IV – VI
I miejsce
Piotr Bandyk SP 4 kl. IV
Mateusz Bandyk SP 4 kl. VII
Asia Bandyk SP 4 kl. IV
Konrad Stopiak SP 4 kl. VII

Maciej Brenkus SP 4 kl. VII
II miejsce
Kasia Ponicka SP 4 kl. VII
Bartłomiej Zięba SP Kiczory kl. V
PRACE WSPÓLNE
I miejsce
Bartosz Wójciak (kl. III) z mamą Krystyną SP 4
Asia Bandyk i Łucja Bandyk (mama) SP 4
Grupa dziewczynek (10 osób) z Zerówki SP 1
Grupa chłopców (10 osób) z Zerówki SP 1
Kamil i Wojtek Ziemba SP 2
Kevin Mansfeld z rodzicami SP Kiczory
Publiczne Przedszkole w Lipnicy Wielkiej Grupa Żabki
Grupa z Klasy I SP Kiczory
II miejsce
Kamil i Zuzanna Brenkus
Julia i Tomasz Bandyk SP 4
Kamil, Gabrysia, Patrycja Michalak SP 4
DOROŚLI
I miejsce
Mariola Bandyk Lipnica Wielka
Aleksandra Bandyk LO Lipnica Wielka;
kl. II a
OZDOBY BOŻONARODZENIOWE
- INDYWIDUALNE
I miejsce
Maja Warzeszak SP 2 kl. II
Małgorzata Kramarz SP 3 kl. V
Aleksandra (kl.0) i Rafał (kl. I) Michalak
SP 3

22

nowiny samorządowe

Marcela Klima Kiczory
Karolina Dunaj SP 2 kl. IV
Andrzej Dunaj SP 2 kl. II
Komisja składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu, za zaangażowanie się i wykonanie ciekawych i bardzo pomysłowych artystycznie prac.
Prace wprost zachwycają perfekcją wykonania. Są prześliczne.
Nadal przypomina się o zachowaniu naturalnych ozdób przy
konstruowaniu szopek, gdyż dodawanie sztucznych elementów powoduje obniżenie oceny.
Ten konkurs pokazuje w piękny sposób radość i wspólnotę
podczas świątecznego okresu. Dziękujemy za podzielenie się
tą radością z nami przez uczestnictwo w konkursie.
Nagrody zostały ufundowane przez Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej i Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy
Wielkiej. Nagrody rzeczowe dla uczniów - uczestników konkursu będą przekazane do szkół a z osobami dorosłymi będziemy w kontakcie w kwestii przekazania nagród.
foto: Bronek Kowalczyk

J erzy M ilewski wyróżniony
na M ałopolskim
F estiwalu S maku

M ichał wziątek
na XLIV O gólnopolskiej
olimpiadzie historycznej
Michał Wziątek, uczeń klasy II LO
w Lipnicy Wielkiej, przygotowany przez
Pana Krzysztofa Wziątka, wziął udział
w XLIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne i MEN. Po
przeprowadzeniu pisemnych i ustnych
eliminacji I stopnia uzyskał 90%. Tym samym zakwalifikował
się do II etapu olimpiady, która odbyła się na Uniwersytecie
Pedagogicznym w Krakowie i składała się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Podczas pierwszej części uczniowie pisali wypracowanie na jeden z sześciu tematów, ustalonych przez Komitet Główny, które obejmowały wszystkie epoki historyczne.
Praca Michała została oceniona na bardzo dobry, co kwalifikowało go do etapu ustnego. W tej części uczestnicy odpowiadali na pytania Komisji składającej się z profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego.
Uczniowie musieli opanować szeroką wiedzę z zakresu wybranej specjalności, podstawy programowej poziomu rozszerzonego i wybranych lektur. Michał wykazał się dużą znajomością materiału i umiejętnościami historycznymi, uzyskując łącznie 85% punktów. Należy zaznaczyć, że był jednym
z trzech uczniów spoza krakowskich liceów, którzy zdobyli
tak wysoki wynik.
A.W.

S ukces naszej uczennic y
M agdaleny B rzany
w wojewódzkim konkursie
wiedzy chemicznej
W dniach 16-17 grudnia odbyła się świąteczna edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku „Smak Kontrolowany”. W trakcie
tegorocznej edycji można było spróbować wszystkiego, co
najlepsze i najsmaczniejsze – tradycyjnych wyrobów i potraw.
W ramach festiwalu odbył się również konkurs na najlepszy produkt Małopolskiego Festiwalu Smaku. Miło nam poinformować że nagrodę publiczności w tym konkursie zdobył mieszkaniec Lipnicy Wielkiej - Pan Jerzy Milewski („Pstrąg
Orawski”) za Sznycel Rybny. Pan Jerzy nagradzany był już we
wcześniejszych edycjach tego festiwalu i innych konkursach
kulinarnych za potrawy z pstrągiem w roli głównej.
foto: Jerzy Milewski oraz malopolska.pl

Uczennica klasy II a Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej Magdalena Brzana przygotowywana przez p. Bogusławę Hetmańską awansowała do etapu finałowego Konkursu Wiedzy Chemicznej. Konkurs organizowany jest od
wielu lat przez Zakład Dydaktyki Chemii przy Wydziale Chemii UJ i biorą w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. W etapie okręgowym, który dla naszego regionu odbył się w LO im. S Goszczyńskiego w Nowym
Targu, nasza uczennica uzyskała bardzo wysoki wynik 39 pkt
na 46 możliwych i jako jedna z niewielu osób awansowała do
etapu wojewódzkiego.
Madziu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
http://lic-tech.lipnicaszkoly.pl
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„P ódźmy syśc y nie cekojmy , J ezusicka przy witojmy …”

9 stycznia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lipnicy Wielkiej miało
miejsce doroczne spotkanie opłatkowe. Spotkaliśmy się w ten zimowy wieczór, aby jeszcze raz przeżywać tajemnicę Bożego Narodzenia oraz dzielić się
radością także na gruncie szkolnym.
Naszą szkolną uroczystość zaszczycili swoją obecnością znamienici Goście: Ksiądz Proboszcz Andrzej Pawlak, Przewodniczący Rady Gminy Franciszek Pindziak, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego i Technikum w Lipnicy Wielkiej - Jan Kuliga, V-ce Dyrektor Franciszek Sojka z małżonką, panią Danutą Sojką, inni emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Do wspólnego świętowania dołączyli także nauczyciele SP nr 1 oraz innych lipnickich szkół a także licznie zgromadzeni rodzice, którzy z dumą mogli oglądać swoje pociechy prezentujące się
na scenie. Wszystkich przybyłych powitała z uśmiechem i serdecznością
Pani Dyrektor Danuta Pastorczyk oraz
złożyła pełne ciepła i nadziei życzenia
noworoczne.
Głównym punktem programu były
przygotowane przez panią katechetkę
Iwonę Rószczkę-Wojdyłę przy współpracy z panią Moniką Tlałką (dekoracje)
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i panem Mirosławem Smoleniem (oprawa muzyczna) – Jasełka. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klas: IVa,
V, VI i VII, natomiast oprawę muzyczną
w postaci kolęd przygotowali uczniowie klasy IVb. Uczniowie z wielkim talentem wcielili się w swoje role, a trzeba przyznać - nie była to łatwa sztuka.
Uważny widz mógł zauważyć wplecione w tradycyjną opowieść o Bożym Narodzeniu współczesne wątki tej historii, dostarczające zarówno powodów
do zadumy jak i szczerego uśmiechu.
Co ciekawe, każda z występujących
postaci zaznaczyła w jakiś pozytywny sposób swoją obecność. Nie było
więc bezbarwnych i sztywnych Aniołów, tylko sprawnie działająca ochrona
Świętej Rodziny i rozwiązujący konflikty mediatorzy. Nie było milczących Maryi i Józefa, tylko zatroskani Święci Rodzice, otaczający opieką zarówno nowonarodzonego Syna jak i przenikający serce każdego człowieka w jego dążeniu do zbawienia. W tej sztuce Pasterze nie chcą pozostać w historii biblijnej jako ci, którzy prawie przespali narodziny samego Boga, z łatwością
wcielają się w rolę agentów ochrony
maleńkiego Jezusa i próbują wyprzedzić Trzech Króli w drodze do szopki.

Pojedynek na słowa i wyścig kończą
się słowami pojednania oraz wspólnym
złożeniem daru z serca, najważniejszego z darów składanych u stóp nowonarodzonego Jezusa. Nawet drugoplanowe postaci zaznaczają jakoś swoją
obecność np. wykwalifikowana pomoc
domowa Heroda – Jagna, która dzięki
temu, że „nie podsłuchuje, tylko się interesuje”, w porę ostrzega Maryję i Józefa przed nikczemnymi zamiarami Heroda czy Hetman, który nie spełnia rozkazu Heroda, nawraca się i zaczyna służyć Jezusowi, by w ten sposób odkupić
swoje winy. Nie sposób także pominąć
mistrzowsko zagranych postaci Heroda i Szatana otoczonego przez pilnie
uczące się jego sztuki diabelskiej dzieci oraz salutującej po wykonaniu wyroku - Śmierci.
Kolejnym punktem programu był
występ grupy śpiewaczej prowadzonej pod kierunkiem pani Anny Mikłusiak, powstałej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy w ramach projektu „Działaj lokalnie”. Grupa złożona z rozśpiewanych uczniów
klas 0-IV oraz dzielnego przedszkolaczka – córeczki pani Ani, ubranych w stroje orawskie, zaprezentowała zarówno
tradycyjne orawskie pieśni i przyśpiewki jak i przygotowane specjalnie na tę
okazję orawskie pastorałki. Przygrywała im muzyka z Lipnicy Małej pod kierunkiem p. Daniela Mateji W trakcie
tego radosnego i poruszającego serca zgromadzonych koncertu wystąpiła także grupa kolędnicza złożona
z uczniów klasy „0”, która pod kierunkiem pani Marty Pawlak, przygotowała
orawskie winszowanie.
Po koncercie przyszedł czas na
dzielenie się opłatkiem, wspólne kolędowanie i biesiadowanie przy suto zastawionym stole i orawskiej muzyce.
Tutaj ukłony należy skierować w kierunku wszystkich zaangażowanych
w organizację Rodziców, na czele z panią Przewodniczącą Rady Rodziców –
Dorotą Polaczek.
Katarzyna Buroń

24

nowiny samorządowe

D zień B abci i D ziadka
w szkole podstawowej
nr 1
Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej Nr 1 im.
Świętej Królowej Jadwigi na stałe wpisany jest w kalendarz uroczystości szkolnych, który wzbudza wiele emocji
u dzieci. Dziadkowie to niezastąpiony skarb dla wnuków
bo oni czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym. To oni
swoją mądrością, doświadczeniem i cierpliwością wspierają w wychowaniu swoje wnuki. Dlatego w podzięce za
ich wielką miłość w dniu 24 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste spotkanie. Pani Dyrektor Danuta Pastorczyk witała
ciepłymi słowami szanownych gości, dziękując za miłość
i wspieranie w wychowaniu wnucząt oraz składając im ser-

deczne życzenia. Kolejno głos zabrała pani Marta Pawlak,
która również złożyła życzenia i podkreśliła, że przedstawienie, które przygotowała to pewien przekrój wydarzeń
od niemowlaka, początki miłości, ślub, aż do momentu
pojawienia się wnuków.
„Nie chcę mleka, bo z kożuchem, nie chcę ciasta, bo
za kruche.
Nie zjem jajek, bo na twardo i serdelka, bo z musztardą.”
Mały Tadek strasznie marudzi przy jedzeniu. Babcia
i dziadek cały dzień głowią się, co zrobić z wybrednym niejadkiem. Niestety nic mu nie smakuje. Pewnego dnia podczas spaceru, balonik uniósł lekkiego Tadka i zawisnął nad
domem. Po czym zaprosiła na występ mówiąc: „Posłuchajcie jak to się stało, że został łasuchem…”
Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich milusińskich, a przedszkolaki odważnie i bez
tremy prezentowali swoje umiejętności.
Na koniec wszystkie wnuczęta obdarowały swoich bliskich własnoręcznie wykonanymi upominkami. Dopełnieniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców.
mgr Marta Pawlak

J ak nie czy tam – jak
czy tam … czyli pierwszaki
ze S zkoły P odstawowej
nr 2 im . J ózefiny i E mila
M ików w G minnej
B ibliotece P ublicznej
w L ipnic y W ielkiej
W ramach realizowanego w naszej szkole programu „Czytające szkoły” odwiedziliśmy 25 stycznia 2018 roku Gminną
Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Wielkiej. Wizyta miała na celu
przede wszystkim promocję czytelnictwa oraz zapoznanie z biblioteką i jej księgozbiorem.
Jak zawsze podczas tego typu spotkań dzieci były wszystkim zafascynowane. Z uwagą słuchały przekazywanych przez
dyrektora biblioteki - Panią
Stanisławę Kucek informacji. Poznały bibliotekę, przypomniały sobie, jak należy zachowywać się w tym
miejscu, dowiedziały się
według jakich
zasad ustawia
się książki na
półkach oraz gdzie i w jaki sposób mogą szukać książeczek dla
siebie.
Uczniowie zadawali wiele pytań, wykazali się też dociekliwością. W ramach realizowanego w klasie projektu związanego z obchodami w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę (wykonanie lapbooków na temat polskich legend), wysłuchali pięknej legendy o Smoku Wawelskim,
a rekreacyjnie fragmentu „Strażaka Sama” czytanych przez Panią Stasię.
Na zakończenie zostały poczęstowane pysznymi soczkami i zaproszone do korzystania z biblioteki. Wizyta przebiegła
w miłej i przyjaznej atmosferze.
Dziękujemy bardzo Pani Stasi za zorganizowanie przebiegu
naszego spotkania, za miłe słowa i zobowiązujemy się odwiedzać to wspaniałe miejsce już jako czytelnicy.
Uczniowie klasy I SP-2 z wychowawczynią p. Basią
foto: B. Kowalczyk
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P rzedszkolaki
z publicznego
przedszkola

G minnej B ibliotece
P ublicznej
w L ipnic y W ielkiej

w

W piątek 2 lutego grupa „Żabki”
wraz ze swoimi paniami wybrała się do
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej na spotkanie z panią bibliotekarką. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z zawodem bibliotekarza,
rozbudzenie zainteresowania książkami, a także rozwinięcie potrzeby chodzenia do biblioteki.

Pani Stasia przywitała nas bardzo
ciepło. Zapoznała dzieci z zasadami korzystania z biblioteki, opowiedziała, jakie książeczki możemy wypożyczyć,
a także oprowadziła nas po bibliotece.
Oczywiście nie obyło się bez czytania!
Przedszkolaki uwielbiają słuchać bajek
i wierszy, dlatego też Pani Stasia przeczytała maluchom m.in. wiersz o bocianie, jedną z przygód Maszy - ulubionej bohaterki dzieci. Były także bajki o samochodach. Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały i oglądały książeczki. Na zakończenie spotkania dzieci
otrzymały od Pani bibliotekarki soczki,
a dzieciaczki wręczyły pani podziękowanie za spotkanie.
L. Fitak

Gminne Nowiny nr 1 (825)/2018

25

J asełka i D zień B abci i D ziadka
w publicznym przedszkolu
w K iczorach i w L ipnic y W ielkiej
Grudzień i styczeń to dwa miesiące, kiedy nasze serce przepełnia aura Świąt Bożego Narodzenia. Tradycją już jest, że dzieci z Publicznego Przedszkola wraz ze swoimi paniami przygotowują inscenizacje o Bożym Narodzeniu. W tym roku Jasełka
przygotowały dwa oddziały: przedszkolaki z grupy „Pszczółki” z Kiczor i dzieci z grupy „Żabki” z Lipnicy Wielkiej.
Nasi mali aktorzy wcielili się w role Matki Bożej, św. Józefa, aniołków, nie zabrakło pastuszków czy też wystrojonych w piękne szaty Trzech Króli. Dzieci recytowały
wiersze, ale również śpiewały kolędy. Aniołki zaś zatańczyły taniec dla Jezuska. Aura
świąteczna unosiła się w powietrzu i udzielała
wszystkim. Rodzice miło spędzili czas śpiewając kolędy razem
ze swoimi pociechami. Jasełkom
towarzyszył również
kiermasz
b o ż o n a ro d z e niowy podczas, którego rodzice mogli zakupić ręcznie robione kartki, bombki, stroiki czy też inne ozdoby świąteczne. Kiermasz cieszył się sporym zainteresowaniem.
Kolejną uroczystością, jaką obchodziliśmy razem z naszymi przedszkolakami
było święto naszych kochanych Babć i Dziadków. Babcie i Dziadkowie to zaraz po
rodzicach najbliższe nam osoby, które równie mocno kochamy. Przedszkolaczki zaprezentowały Gościom program artystyczny Jasełek, który był wzbogacony o wiersze, piosenki i życzenia dla Solenizantów. W oku niejednej Babci zakręciła się łza
wzruszenia, a na twarzach Dziadków malowała się duma ze swoich wnucząt. Nasi
mali aktorzy przygotowali dla Gości własnoręcznie wykonane prezenty, które zaraz
po części artystycznej zostały im wręczone. Mocne uściski, buziaki i proste słowa
„kocham Cię” były chyba najwspanialszym prezentem. Po części artystycznej Babcie
i Dziadkowie zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowali rodzice. Babcie
i Dziadkowie pokazali nam jak wspaniale potrafią się bawić, biorąc udział w zorganizowanych zabawach i konkurencjach. Babcie wraz z wnuczkami miały możliwość
wykazania się podczas tańca na gazetach, dziadkowie zaś zaprezentowali swoje
umiejętności fryzjerskie wiążąc kokardki na włosach swoich wnuczek. Radościom
i uśmiechom nie było końca zwłaszcza podczas zabawy „gorące krzesła”. Babcie
i Dziadkowie musieli również rozpoznać po głosie swoje pociechy. W kolejnej konkurencji, z zamkniętymi oczami, ale za pomocą dotyku musieli odgadnąć co to za
przedmiot. Wszyscy świetnie się bawili. W Kiczorach zaś chwile spędzone na wspólnym poczęstunku uświetnił swoim graniem pan Ludwik Młynarczyk przypominając
przyśpiewki i piosenki orawskie. Nie zabrakło oczywiście wspólnego kolędowania.
Cieszymy się niezmiernie, że tak sporo Gości było razem z nami. Rodzicom
zaś dziękujemy za wspaniałą współpracę podczas organizacji uroczystości przedszkolnych, za przygotowanie poczęstunku i jakże pięknych strojów dla naszych
przedszkolaczków.
Lucyna Fitak
foto: Ewelina Komperda, Edyta Warzecha i Katarzyna Bandyk
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J asełka ba jkowej krainy
21 stycznia bieżącego roku
w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej
zebrały się przedszkolaki z grupy BIEDRONKI wraz z rodzicami oraz swoimi
bliskimi by jeszcze raz przeżyć cud Narodzin Jezusa Chrystusa.
Dla naszych dzielnych przedszkolaków było to ogromne przeżycie. Pierwszy tak poważny występ, na dużej scenie i w dodatku dla najważniejszych
osób, najbliższej rodziny. Pomimo lekkiego zdenerwowania wszystkie dzieci
poradziły sobie doskonale.
Na scenie pojawili się św. Józef, Maryja, Trzech Króli, Pastuszkowie, Aniołki oraz dzieci. Mali aktorzy śpiewali kolędy, recytowali wiersze oraz zatańczyli taniec Aniołków. Dzieci śpiewały kolędy zarówno tradycyjne jak też i te
mało znane. Na scenie pojawił się również jeden z tatusiów, pan Mariusz, który zagrał na gitarze MALEŃKĄ MIŁOŚĆ,
a jego córka pięknie zaśpiewała. Pomimo iż Święta Bożego Narodzenia obchodziliśmy prawie miesiąc temu, nasi

mali aktorzy po raz kolejny wyczarowali
nam magię świąt. Dekoracja sceny prostotą i elegancją nawiązywała do betlejemskiej szopki. Na scenie pojawiły
się żywe choinki, gwiazda betlejemska
i sianko. Po przedstawieniu udaliśmy się
na poczęstunek przygotowany wspólnie z rodzicami. Był to czas poświęcony
dla najbliższych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim
rodzicom zaangażowanym w przygotowania Jasełek. Szczególne podziękowania dla Pani Basi Bodzioch oraz Pani Natalii Bandyk za trud włożony w przygotowanie dzieci.
Stanisława Michalak

D zień babci i dziadka w przedszkolu ba jkowa kraina
Babcie i Dziadziusiowie to bardzo
ważne osoby w naszym życiu. Z okazji
Dnia Babci i Dziadka zaprosiliśmy ich do
przedszkola na uroczystą akademię.
Przedszkolaki z grupy MOTYLKI wraz
z paniami przygotowały dla swoich babć
i dziadków wzruszające przedstawienie.
Recytowały wiersze, śpiewały piosenki
oraz tańczyły. W piękny sposób opowiedzieli o tym, jak ważną rolę w życiu wnuków odgrywają dziadkowie. Nie zabrakło również elementu humorystycznego, jak życzenie podwyższenia emerytury. Następnie dzieci wręczyły szanownym
seniorom laurki oraz breloczki ze swoim
zdjęciem. Wzruszeni dziadkowie długo
oklaskiwali swoich wnuków.
Po przedstawieniu dziadkowie poczęstowali się tortem, herbatą i kawą. Na stole znalazły się również przysmaki dla
przedszkolaków.
Dziękujemy wszystkim rodzicom zaangażowanym w przygotowania uroczystości. Podziękowania składamy również na
ręce Pani Edyty i Pani Anety.
Patrycja Kudzia
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B al karnawałowy w przedszkolu

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły przepełniony
muzyką i zabawą. Bal jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą
im wielu przeżyć i radości. Każde dziecko chce się wyróżnić i pochwalić oryginalnym strojem.
8 lutego w Publicznym Przedszkolu w Kiczorach odbył się Bal karnawałowy dla przedszkolaków z grup Żabki oraz Pszczółki. Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań, by
wystrój sali wprowadził dzieci w radosny, bajkowy nastrój oraz zachęcał do

wesołej zabawy. Tego dnia już od rana
w przedszkolu pojawiały się kolorowe
postaci. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek. W sali przedszkolnej można było spotkać księżniczki, delikatne motylki, bałwanka Olafa, Czerwonego Kapturka, Kleopatrę, indianina, piratów, policjantów, Spider-Mana,
Batmana oraz słodkiego wampirka. Nie
sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Nie lada wyzwaniem było
rozpoznać dzieci oraz przebrane nauczycielki. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie ze swoimi

27
paniami w tańcach integracyjnych przy
muzyce Kaczuszki, Chocolate, Ramaya
i innych dziecięcych hitach. Słodki poczęstunek zorganizowany przy okazji
tłustego czwartku, również przypadł
dzieciom do gustu. W trakcie balu nastąpiło także rozstrzygnięcie wcześniej
zapowiedzianego konkursu na „Najciekawsze przebranie karnawałowe”. Podczas balu wychwycone zostały najbardziej oryginalne stroje karnawałowe, a następnie nagrodzone. Na koniec przedszkolaki miały możliwość zobaczyć przedstawienie o Czerwonym
Kapturku oraz Jasiu i Małgosi w wersji
angielskiej, które przygotowały dzieci z klas starszych ze Szkoły Podstawowej w Kiczorach. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały
salę balową. Przedszkolaki z gr. Żabki
wróciły autobusem do Lipnicy Wielkiej.
Bal umożliwił dzieciom spędzenie
czasu w miłej i bajkowej atmosferze.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom, a to było
głównym celem tego balu. Dziękujemy
dzieciom i rodzicom za zaangażowanie
w przygotowanie pięknych karnawałowych strojów. Kolejny bal karnawałowy
już za rok.
Katarzyna Bandyk

M art yna L ichosy t zwycięża w P ucharze P olski
W dniach 09-11.01.2018 w Jakuszycach
rozegrane zostały pierwsze zawody Pucharu
Polski w biathlonie, w których uczestniczyło
260 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. W zawodach uczestniczyła 7-mio
osobowa grupa naszych biathlonistów.
Zwycięstwo i złoty medal wywalczyła Martyna Lichosyt w kategorii młodziczek
młodszych w biegu indywidualnym na dystansie 4 km z 3 strzelaniami.
Na 4 miejscu zawody ukończyła Weronika Kościelak.
W kategorii młodzików startowali Robert Kubisiak, Przemysław Bandyk, Kuba
Brenkus i Kewin Dunaj.
W kategorii juniorek młodszych Alicja
Kubisiak walczyła o prawo startu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
St. Kępka
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M istrzostwa szkół podstawowych gminy
L ipnica W ielka w slalomie
W dniu 13 marca 2018 roku na Wyciągu Narciarskim w Orawce zostały rozegrane Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Lipnica Wielka w Slalomie.
W zawodach wzięli udział uczniowie
wszystkich szkół podstawowych naszej
gminy - łącznie 58 osób. Zawody zakończyły się następującymi wynikami (do 6
miejsca):
Kategoria 1-3 Dziewczęta:
I miejsce - Kabat Zuzanna - SP 2
II miejsce - Kramarz Kamila - SP 2
III miejsce - Kuliga Karolina - SP 1
IV miejsce - Kowalczyk Emilia - kl. „0” SP 2
V miejsce - Kurnat Leokadia - SP 1
VI miejsce - Janowiak Kinga - SP 1
Kategoria 1-3 Chłopcy:
I miejsce - Florczak Alan - SP 2
II miejsce - Janowiak Dawid - SP 1
III miejsce - Dunaj Andrzej - SP 2
IV miejsce - Lach Wiktor - SP 2
V miejsce - Karkoszka Igor - SP 3
VI miejsce - Jabłoński Jakub - SP 1

Kategoria 4-5 Dziewczęta:
I miejsce - Dunaj Karolina - SP 2
II miejsce - Magiera Kinga - SP 2
III miejsce - Michalak Klaudia - SP 4
IV miejsce - Kulawiak Joanna - SP 3
V miejsce - Marcinek Aleksandra - SP 2
VI miejsce - Brenkus Marta - SP 4
Kategoria 4-5 Chłopcy:
I miejsce - Kabat Mikołaj - SP 2
II miejsce - Baniowski Filip - SP 2
III miejsce - Janowiak Mateusz - SP 1
IV miejsce - Polaczek Marcel - SP 1
V miejsce - Polaczek Hubert - SP 2
VI miejsce - Grzebieniak Fabian - SP 4
Kategoria 6-7 Dziewczęta:
I miejsce - Kabat Olga - SP 2
II miejsce - Bandyk Katarzyna - SP 2
III miejsce - Bandyk Karolina - SP 2
IV miejsce - Bandyk Amelia - SP 4
Kategoria 6-7 Chłopcy:
I miejsce - Solawa Piotr - SP 4
II miejsce - Brenkus Maciej - SP 4
III miejsce - Smoliński Jan - SP 4
IV miejsce - Kowalczyk Jan - SP 2

V miejsce - Surowczyk Kamil - SP 1
VI miejsce - Machalak Dariusz - SP 3
Ponadto nagrodzono najmłodszych
uczestników zawodów: Emilkę Kowalczyk - SP 2 kl. 0 oraz Gabrysia Bandyka
- SP 4 kl. „0”
Sędzią głównym zawodów był Pan Andrzej Buroń
Zawody zorganizowali: Wójt Gminy
Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Wielkiej. Nagrody ufundowało Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej. Dziękujemy serdecznie obsłudze medycznej (Pani Lidii Scechurze), obsłudze informatycznej
(Panu Mariuszowi Machajdzie), fotografowi i kierowcy Bronkowi Kowalczykowi oraz obsłudze wyciągu narciarskiego
w Orawce. Wszystkim serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok.
foto: Bronek Kowalczyk
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XX jubileuszowy gminny turniej tenisa
stołowego seniorów
W dniu 20 stycznia 2018 roku
w Szkole Podstawowej Nr 3 im. św.
Stanisława Kostki odbył się XX Jubileuszowy Gminny Turniej Tenisa Stołowego Seniorów. Mecze odbywały się
w dwóch kategoriach wiekowych: 1730 lat i powyżej 30 lat. Na zakończenie
zawodów, które przebiegły w emocjonujący i pełen zaangażowania sportowego sposób, Pan Wójt Bogusław Jazowski wręczył dyplomy, nagrody i puchary dla najlepszych uczestników. Nagrodził również pamiątkową statuetką
długoletniego organizatora turnieju Pana Krzysztofa Wziątka.
Tegoroczny Turniej zakończył się
następującymi wynikami:
Kategoria 17 – 30 lat
I miejsce – Sławomir Kwak
II miejsce – Adam Pniaczek
III miejsce – Marcin Kocur
IV miejsce – Krzysztof Moniak
V miejsce – Hubert Mentel
VI miejsce – Kacper Kramarz
Kategoria powyżej 30 lat
I miejsce – Marian Lichosyt
II miejsce – Andrzej Piotrowski
III miejsce – Stanisław Hola
IV miejsce – Paweł Michalak
V miejsce – Wojciech Zahora
VI miejsce – Dariusz Karaś
W związku z jubileuszowym charakterem turnieju wspomnijmy krótko.
Pierwsze zawody odbyły się w 1996
i 1997 roku z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego: Wojciecha Tischnera i Andrzeja Buronia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanicy, pod patronatem Wójta Gminy Lipnica Wielka mgr inż. Franciszka Adamczyka. Po
trzech latach wznowiono rozgrywki w Szkole Podstawowej Nr 3 z inicjatywy mgra Krzysztofa Wziątka, we
współpracy z ówczesnym Wójtem Gminy mgr inż. Mariuszem Murzyniakiem
i Gminnym Centrum Kultury, Sportu
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foto: Bronisław Kowalczyk

i Turystyki. Od tej pory zawody odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych: 1730 lat i powyżej 30 lat. W zawodach, oprócz Lipniczan, brali udział tenisiści z gminy
Jabłonka, Makowa Podhalańskiego, Zawoi i Nowego Targu. Zwycięzcami poszczególnych lat zostali:
I TURNIEJ - 1996 r. - Jan Kwak
II TURNIEJ - 1997 r. - Bronisław Kwak
III Turniej - 2001 r. - Paweł Pniaczek i Marzena Jasiura (kat. kobiet)
TURNIEJ

ROK

IV TURNIEJ

2002 r.

V TURNIEJ

2003 r.

Paweł Pniaczek

VI TURNIEJ
VII TURNIEJ
VIII TURNIEJ
IX TURNIEJ
X TURNIEJ
XI TURNIEJ

2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.

XII TURNIEJ

2010 r.

XIII TURNIEJ

2011 r.

XIV TURNIEJ
XV TURNIEJ

2012 r.
2013 r.

Daniel Kobroń
Tomasz Pniaczek
Tomasz Pniaczek
Tomasz Pniaczek
Tomasz Pniaczek
Marcin Łowas
Mateusz Kowalczyk
(Zubrzyca Górna)
Mateusz Kowalczyk
(Zubrzyca Górna)
Marcin Łowas
Marcin Łowas

XVI TURNIEJ 2014 r.
XVII TURNIEJ 2015 r.
XVIII TURNIEJ 2016 r.
XIX TURNIEJ 2017 r.
XX TURNIEJ 2018 r.

KAT. 17-30
Piotr Adamczyk
(Lipnica Mała)

Marcin Łowas
Mateusz Kowalczyk
(Zubrzyca Górna)
Adam Pniaczek
Adam Pniaczek
Sławomir Kwak

KAT. PONAD 30
Bronisław Kocur
Jerzy Palenik
(Jabłonka)
Jerzy Skubisz
Marian Lichosyt
Bronisław Kwak
Marian Lichosyt
Stanisław Hola
Dariusz Polaczek
Mirosław Terlecki
(Juszczyn)
Tomasz Pniaczek
Tomasz Pniaczek
Tomasz Pniaczek
Jerzy Palenik
(Jabłonka)
Tomasz Pniaczek
Stanisław Hola
Mieczysław Walczyk
Marian Lichosyt
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T urniej piłki halowej o mistrzostwo sołectw
L ipnic y W ielkiej z okaz ji 100 rocznic y odzyskania
przez P olskę niepodległości

W sobotę 3 lutego 2018 r. na hali sportowej w Lipnicy
Wielkiej odbył się Turniej Piłki Halowej o Mistrzostwo Sołectw
Lipnicy Wielkiej z okazji 100 - rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn, które reprezentowały swoje sołectwa. 10 - minutowe mecze rozgrywano w dwóch rundach w systemie „każdy z każdym”.
Oto wyniki turnieju:
1 miejsce: Sołectwo Centrum - kierownik Grzegorz Dyrda
2 miejsce: Sołectwo Skoczyki – kierownik Łukasz Kucek
3 miejsce: Sołectwo Centrum – kierownik Tomasz Kramarz
4 miejsce: Sołectwo Murowanica – kierownik Dawid Dunaj
5 miejsce: Sołectwo Przywarówka – kierownik Łukasz Klozyk
6 miejsce: Sołectwo Murowanica – kierownik Mateusz Stopiak
Wyróżnienia indywidualne zdobyli:
Marek Jazowski - najlepszy strzelec
Piotr Simala - najlepszy bramkarz
Marcin Wnenk- najlepszy zawodnik

Zawody przebiegały w atmosferze przyjaźni i sportowej
rywalizacji.
Serdeczne podziękowania organizator składa na
ręce: Gminy Lipnica Wielka oraz Gminnego Centrum Kultury
w Lipnicy Wielkiej, którzy zasponsorowali wszystkim uczestnikom gorący posiłek oraz pamiątkowe dyplomy, medale i statuetki, strażaków z OSP Lipnica Wielka Centrum, którzy zapewnili opiekę medyczną, Patrykowi Michalakowi, Rafałowi
Machajdzie oraz Bartłomiejowi Skoczyk – sędziom rozgrywek,
Pawłowi Pastwie oraz Andrzejowi Habinie – fotografom dokumentującym imprezę, kibicom, którzy współtworzyli atmosferę sportowej rywalizacji.
Organizator dziękuje także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji tegorocznego turnieju.
Współorganizatorami imprezy byli: Gmina Lipnica Wielka
oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.
Do zobaczenia za rok!
ŁK
foto: Andrzej Habina i Paweł Pastwa

Gminne Nowiny nr 1 (825)/2018

nowiny samorządowe

31

T urniej piłkarski
dla drużyn OSP
W dniu 24.02.2018 już po raz drugi OSP w Lipnicy Wielkiej Centrum zorganizowało turniej piłkarski dla drużyn
OSP rozgrywany na naszej hali. W turnieju udział wzięło
16 drużyn z kilku powiatów a zainteresowanie zawodami
było znaczenie większe. Pierwsze miejsce wywalczyli strażacy z Chochołowa, drugie drużyna z Załucznego, a trzecie
miejsce zajęli reprezentanci z OSP Lipnicy Wielkiej Murowanica. Tak jak w roku ubiegłym zawodom sportowym towarzyszyła również akcja partnerska. W tym roku była ona
pt.: „Strażacy malują przystań Szczęśliwe Jutro” we Wróblówce - dwa domy dziecka z czego jeden to dom dla małoletnich dziewczyn w ciąży. Dzięki zaangażowaniu druhów oraz mieszkańców zebraliśmy prawie 100 litów farby
dla budowniczych wspomnianych domów dziecka. Zebraliśmy również dużą ilość materiałów szkolnych dla najmłodszych. Podczas zawodów były pokazy pierwszej pomocy dla dzieci
przeprowadzone przez naszych wykwalifikowanych druhów, kącik integracyjny dla dzieci oraz prezentacja najnowocześniejszych rozwiązań dla jednostek OSP przeprowadzone przez FENIX-Market. Warto podkreślić, że turniej ten jest największym takim wydarzeniem w województwie małopolskim. Zawody te były pierwszym wydarzeniem zorganizowanym z okazji obchodów jubileuszu 90-lecia powstania OSP w Lipnicy Wielkiej.
dh Mateusz Lichosyt

O rawsc y karatec y znowu na podium !!!
W dniu 27.01.2018 r. w Suchej Beskidzkiej odbył się V Ogólnopolski Turniej Seido Karate dla dzieci i młodzieży w konkurencji kata / formy oraz kumite / walki.
Podczas Turnieju nie mogło zabraknąć orawskich karateków przygotowanych przez senpai Damiana Kulawiak w składzie:
Jan Rzepiszczak, Kacper Węglarz, Julia Brząkała, Jakub Klozyk, Zuzanna Chmura, Karina Mentel, Weronika Węgrzyn, Paweł Joniak, Oliwia Kramarz, Mikołaj Kidoń, Maciej Cegielny i Kamila Bohaczyk.
W zawodach brało udział 240 osób w wieku od 10 do 18 lat.
Oprócz zawodników z Polski w turnieju brała udział również reprezentacja karateków z Anglii.
Zawodnicy z UKS Seido Karate Orawa zajęli następujące miejsca w konkurencji kata:
I miejsce - Karina Mentel – Dojo Lipnica Wielka
I miejsce - Kacper Węglarz – Dojo Lipnica Mała
II miejsce - Jan Rzepiszczak - Dojo Lipnica Wielka
II miejsce - Julia Brząkała - Dojo Lipnica Wielka
II miejsce - Zuzanna Chmura - Dojo Zubrzyca Dolna
II miejsce - Paweł Joniak – Dojo Zubrzyca Dolna
III miejsce - Kamila Bohaczyk - Dojo Lipnica Mała
Każde zawody, to nie tylko pokaz swoich umiejętności, sprawdzenie siebie oraz przezwyciężanie tremy. Jest to przede wszystkim święto dla wszystkich karateków, którzy czerpią radość z przebywania razem i wzajemnej wymiany doświadczeń.
Fotorelację z zawodów możemy obejrzeć dzięki Soni Ponickiej, która uwieczniła zmagania orawskich karateków.
Gratulujemy wszystkim biorącym udział w zawodach świetnego przygotowania oraz znakomitych umiejętności i życzymy
dalszych sukcesów.
Damian Kulawiak, foto: Sonia Ponicka
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III C hary tat y wny T urniej P iłki N ożnej
„Ł ączy nas piłka ”

W sobotę 10.03.2018 na hali sportowej w Lipnicy Wielkiej, miał miejsce III
Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „ŁĄCZY NAS PIŁKA” gramy dla Huberta. Była
to trzecia impreza, której głównym celem jest niesienie pomocy potrzebującym. W tym roku cała uwaga została skierowana małego Huberta z Lipnicy Wielkiej, który cierpi na kilka schorzeń w tym Zespół Walkera Warburga,
wodogłowie pozapalne – zastawka komorowo – otrzewowa, atopowe zapalenie skóry oraz gastrostomię. Schorzenie
ma charakter nieuleczalny, nieuleczalnie prowadzi do całkowitej degradacji
psycho-ruchowej i niewydolności oddechowej, a w konsekwencji do przedwczesnej śmierci. W chwili obecnej Hubert jest z porażeniem czterokończynowym, nie mówi, nie widzi, ma zniesiony odruch połykania i z tego powodu odżywiany jedynie przez gastrostomię produktami, które wymagają bardzo starannego rozdrobnienia. Dziecko jest całkowicie uzależnione od osób
trzecich.
Wydarzenie rozpoczęto Eucharystią w intencji Huberta i wszystkich
uczestników wydarzenia, następnie kibice i piłkarze udali się na halę sportową, gdzie przeprowadzono rozgrywki.
W turnieju udział wzięło 12 zespołów

piłkarskich, reprezentujących różne
grupy społeczne. Rywalizacja odbywała
się w trzech grupach, a poziom sportowy był bardzo wysoki.
Rozgrywki przebiegały w atmosferze przyjaźni i atrakcyjnej dla oka gry,
w której nie zabrakło pięknych bramek i jeszcze piękniejszych interwencji
bramkarzy. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, a dla
najlepszych były upominki indywidualne w postaci statuetek króla strzelców,
najlepszego bramkarza oraz najlepszego zawodnika.
W organizacji imprezy pomagali wolontariusze, rodzice oraz wielu ludzi dobrego serca, którzy znaleźli chwilę wolnego czasu i pomogli w tak ważnej sprawie.
Podziękowania dla wszystkich piłkarzy, kibiców i rodziców za okazane miłosierdzie i wsparcie inicjatywy. Szczególne uznanie kierujemy do wolontariuszy z Międzyszkolnego Klubu Wolontariusza „Anioły Miłosierdzia”, prężnie działających w Szkole Podstawowej
im. Błogosławionego Jana Pawła II w Kiczorach i Szkole Podstawowej nr. 1 Im.
Świętej Królowej Jadwigi w Murowanicy. Turniej przebiegał pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)

Organizatorami III Charytatywnego
Turniej Piłki Nożnej „ŁĄCZY NAS PIŁKA”
gramy dla Huberta był Klub Sportowy
Beskid i Wspólnota Anioły Miłosierdzia.
Lista drużyn w III Charytatywnym
Turnieju Piłki Nożnej „ŁĄCZY NAS
PIŁKA” 2018
Nauczyciele i Przyjaciele.
OSP Centrum.
Błękitna Gwiazda Zawoja.
Techniczni.
Zubrzyca Dolna.
TS Podwilk.
Wczorajsi.
Viva Spajki.
FC Murowanica.
FC Przywarówka.
Przywarówka Młodzież.
E – Sportowcy.
Wyniki:
I miejsce: TS Patroni
II miejsce: Nauczyciele i Przyjaciele
III miejsce: Techniczni
IV miejsce: FS Murowanica
Najlepszy zawodnik turnieju: Grzegorz
Byrdas (TS Patroni)
Najlepszy Bramkarz: Adrian Majkut
Król strzelców: Marek Jazowski
Tomasz Kramarz
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L ipniczanki z medalami
Duszniki Arena przez cztery dni 08-11.03.2018 gościła najlepszych młodych
biathlonistów rywalizujących o tytuły Mistrzów Polski na rok 2018. 21 klubów biathlonowych i 160 młodych biathlonistów wśród nich 6-cio osobowa grupa naszej
młodzieży rywalizowali w biegach indywidualnych, sprinterskich i sztafetowych
w czterech kategoriach wiekowych.
Kategorię młodziczek młodszych zdominowała Martyna Lichosyt złota medalistka w biegu indywidualnym i sprinterskim. Brązowy medal w biegu indywidualnym wywalczyła Weronika Kościelak. Jakub Brenkus, Robert Kubisiak, Dunaj Kewin i Przemysław Bandyk rywalizowali w kategorii Młodzików zajmując punktowane miejsca.
St. Kępka

M art yna L ichosy t
wystartuje w N orwegii
Po bardzo udanych Mistrzostwach Polski Polski
Związek Biathlonu powołał Martynę Lichosyt w skład
6-cio osobowej reprezentacji Polski na Światowy Festiwal Biathlonu w Liatoppen - Norwegia.
Festiwal w Liatoppen jest największą światową imprezą biathlonową dla młodzieży. W zawodach wystąpi
ponad tysiąc młodych biathlonistów. Zawody rozegrane zostaną w dniach 13-15.04.2018.
St. Kępka

P odium L ipnic y W ielkiej w siatkarskiej licealiadzie
Trzecie miejsce chłopaków z Technikum i Liceum Lipnicy Wielkiej to wynik w powiatowej licealiadzie w piłce siatkowej. Mistrzostwa Powiatu Nowotarskiego w siatkówce szkół średnich rozegrane zostały w dniach 13 i 14 marca br. na hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu.
W stawce powiatowych rozgrywek wystąpili uczniowie ZSO w Lipnicy Wielkiej, którzy w fazie grupowej zmierzyli się z nowotarskimi rówieśnikami (ZSTiP oraz ZSO nr 2 ). W półfinałach ulegli Rabczanom, ale szanse na podium wykorzystali w meczu
o trzecie miejsce, pokonując kolejną drużynę z Nowego Targu (ZSO nr 1 ).
grupa A: ZST i P Nowy Targ – ZS Lipnica Wielka 2 : 0; ZST i P Nowy Targ – ZSO nr 2 Nowy Targ 2 : 0; ZS Lipnica Wielka – ZSO
nr 2 Nowy Targ 2 : 0.
grupa B: ZS Rabka Zdrój – ZSO Nr 1 Nowy Targ 2 : 0; ZSO Nr 1 Nowy Targ – ZSZ i P Krościenko n. D 2 : 0; ZS Rabka Zdrój – ZSZ i P
Krościenko n. D 2 : 0.
Półfinały: ZST i P Nowy Targ – ZSO nr 1 Nowy Targ 2 : 0; ZS Rabka Zdrój – ZS
Lipnica Wielka 2 : 1.
o miejsce III: ZS Lipnica Wielka – ZSO nr 1 Nowy Targ 2 : 0.
Finał: ZST i P Nowy Targ – ZS Rabka Zdrój 2 : 1
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. Zespół Szkół Technicznych i Placówek Nowy Targ
2. Zespół Szkół Rabka Zdrój
3. Zespół Szkół Lipnica Wielka
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Nowy Targ
5. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek Krościenko n. D
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 Nowy Targ
tekst: kurierorawski.pl / foto: Powiatowe Centrum Kultury
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Z owiyrucha w L ipnic y
Witojcie kochani... takie zimy jako to w Lipnicy to downo
u nos nie było i nie bedzie... duło, ze świata nie było widno, choć
niektorym to zowiyruchy nie trza coby świata i drugiego cłeka
nie widzieć. Na Pastyrke trza iś, bo co to za Boze Narodzynie bez
Pastyrki?. Kumoski, co to u nich barwa włosów z tom porom roku
piyknie sie zgodzo, ugodały sie ze po pastyrce pódo do Margiety posiedzieć, pośpiywać, pobojcyć... bo wiedziały dobrze ze do
nik na posiodki to ta juz nik nie przydzie, to choć same sie łozweselo... a coby nie? Co prowda staro Herminka chwolyła sie ze do
nie to dźwiyrzami i oknami sie kiesik chłopcy pkali, ale roz dwa
Margieta ji dopedziała ze dźwiyrzami i oknami to óni ale chyba
uciekali...
Pech kcioł ze młodzi parobcy lipniccy, Ci co to jako tyn wiater Orawiok po dziedzinie sie sulajo, tyz sie namówiyli, ze po pastyrce wybiero sie do dziywek w dziedzinie. Młody i siumny Jasiek mioł se upatrzono Hanke i sytkik swoik kamaratów kcioł tam
przywlyc, niby to tak ino, ale po prowdzie coby sie pochwolić ze
nojpiykniyjse dziywce w dziedzinie jemu w udziale przypadnie. Chłopy, z te Pastyrki to ta niewiele bocyli bo myślami to juz
na posiodkak u Hanusie paradnie se siedzieli. Ksiądz pobłogosławioł zebranych a óni warciutko hip w dziedzine - coby ik parobcy zubrzyccy nie wyprzedziyli bo wte bitka gotowo i syćko co
w słuchanicy ksiyndzu sprzedane i odpuscone na marne pódzie.
Jasiek jako ze do Hanusie podchodzioł juz piyrwiyj, był przewodnikiym te zalotne „procesyje”. A ze duło okropecnie to tyn co
seł piyrsy musioł wiedzieć dobrze ka iś. Chłopom sie poscyńściyło bo zaraziućki kie śli w ty zawieruse usłyseli śpiywy, a ze były to
piykne, orawskie, janielskie głosy to i ta dziywcynta musiały być
piykne jakoby z samego nieba. Jaśkowi duzo nie trza było. Kie
hipnoł, chłopom chałpe pokozoł, skocoł pod drźwiyrka, nale jesce se im pogroził palcym:
- Ino se boccie ze Hanka moja!
i zacyni śpiywać przed wejściym... no i se sami pomyślcie jako
sie musiały krzesnomatki uradować ze ta jacy ktosik ku nim prziseł. Wesolućkie, wziyny sie poprawiać, włosy siwe przyklepować
i wyleciały ku parobkom a Ci stanyli jako zamurowani. Ej hruza na
świecie... sukali jynzyka w gymbie i jako piyrsy obezwoł sie Stasek do Jaśka...
- No dyś gwarzoł ze Hanka Twoja to se je bier... i syścy jako jeden buchli śmiychym jacy Jasiek nie... On sie spytoł ino grzecnie:
Cy tu siedzi Hanusia....?
Ej miały ubaw ciotki z te całe zowieruchy, nie ino te na polu,
nale te w ik zyciu co to sie je nojmni spodziywały. Piyknie kawalerow do chałpy zawołoły i obiecały po dziywcynta posłać, bo te se
siedziały w drugi chałpie i inacy jako óny parobków wycekowały. Dziywcynta paradnie przisły ozweselone, uśmioły sie na cało
te historyjo. Na scyńscie ta zowierucha zodnyk inksyk pomiesań
nie prziniesła bo sie okozało ze i Hanusia rada mo Jaśka a i jyj ojcowie ockami wesołymi na ik miłość poziyrajo...
Boccie se kawalerowie! Kie dujawica,po dziywcyntak nie
chodzić, a wy gaździnki pamiyntojcie, ze w kozdym wieku zalotnik ku wom prziść moze. Nie znos dnia ani godziny! Hej!
Karolina Kowalczyk

W iosna na 100- lecie
O dzyskania
N iepodległości P olski
Jak zawsze ta kalendarzowa zaczęła się 20 marca
i trwać będzie do 21 czerwca. Natomiast ta nasza regionalna, orawska, szczególnie lipnicka jest ruchoma. Uzależniona jest podobnie jak krajowa od wpływu morza i oceanu oraz wyżów arktycznych, a teraz jak nigdy naszą pogodą rządzą prądy cieplne z Afryki. Naszą pogodą wiosenną
rządzi jednak Babia Góra. Mawiali przodkowie: „Pomagają
święci, że Babia Góra pogodą kręci.”
Uwaga! O wiośnie Trzej Królowie. Ma wiosna do nas
pędem, bo na Trzech Króli słońce świeciło. Gospodarze
w Kiczorach i na Polanie na czele z babką Karoliną żyjący tu
pod Babią Górą po odzyskaniu niepodległości 1918 roku,
wierzyli w przysłowie „Gdy Trzej Królowie pogodą nas obdarzą, o wczesnej wiośnie gospodarze marzą.”
Ale że wiośnie 2018 roku symbolicznie odpowiadać
będzie planeta Wenus, to jak zawsze gdy to czyniła, to ją
opóźniała. Sprawiła, że wiosny były piękne, czasami suche. Spodziewajmy się anomalii pogodowych w kwietniu
i maju. Zaprawdę powiadam Wam, że od drugiej połowy
kwietnia aura pogodowa będzie cieszyć rolników, pszczelarzy oraz ogrodników.
Ponoć wielkie niespodzianki i anomalie były zimą, czego doświadczyliśmy, a latem przeżyjemy, ale wiosna zaznaczam może być nietypowa w posuchy i nadmiar opadów
i nawałnic. Nagłe podtopienia, powodzie lokalne o sporym nasileniu na pewno będą w maju i czerwcu. Trudno
to powiedzieć w czasie, bo to są anomalie. Jak to u nas na
Orawie, w Jabłonce oberwanie chmury – targowica zalana, a w Kiczorach i Przywarówce słońce i ludzie suszą siano.
Martwi mnie to, że kiedy był rok Wenus, to była powódź 1000-lecia (1997r). Od takiego zjawiska zachowaj
nas Panie Boże modlili się praojcowie nasi. Jeszcze należy się liczyć z przepowiednią o Czterdziestu Męczenników,
z 10 marca. Zeszły rok, a raczej wiosna była taka, że czterdzieści dni a raczej nocy było chłodnych, ba nawet około
0^C. A więc „Czterdzieści Męczenników jakich, czterdzieści
dni potem takich.” A było latoś (10.03) -1^C.
Jak nigdy, to latoś lipniccy Józefowie okropnie kiwali
brodami, by zima poszła do morza. Po Św. Józefie i pierwszym dniu kalendarzowej wiosny ocieplenie przyszło, bo
jeżeli świerk podnosi albo unosi swe gałęzie do góry, to nastaje ładna ciepła aura.
Za pogodę w Wielkanoc odpowiada Św. Grażyna i Głupi April. Natomiast co dalej to ja, Płanetnik. I tak do 7 kwietnia mokro, wilgotno i zimno, ba nawet deszcz ze śniegiem.
U nas biały puch. Dzień wróżebny Św. Łucji prognozował
nawet zalania wodą i nagłe podtopienia. Uwaga – mieszkańcy Murowanicy i Kamieńca, może okropnie duchać od
Babiej Góry.
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Natomiast w połowie kwietnia jak
już zasugerowałem dużo dni pogodnych przy wietrze od Tatr i Krzywania.
A że kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy trochę lata to po Św. Wojciechu i Św. Marku (25.04) znów przygruntowe przymrozki i zimne noce.
Maj bardzo zróżnicowany pogodowo. Chłodno i deszczowo, ale już koniec z przymrozkami. Zimni święci będą
umiarkowani w chłodach i wiatrach,
a to za sprawą modlitw dzieci komunijnych do Opatrzności Boskiej i par zakochanych pragnących nocy ciepłych
i woni zapachów bzów przy spacerach,
bo przecież to maj – najpiękniejszy miesiąc – prawda że hej.
Przygotujmy się na spore anomalie w pogodzie pod koniec maja, bo na
przemian piękna pogoda z burzą, deszczem ulewnym, zaś nad ranem poniżej
kreski zera.
Zaprawdę powiadam, że czerwiec,
który najpiękniej się mienił będzie kolorami kwiatów i świeżej zieleni. Słynie
on z burz i gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Nasze babcie zabezpieczały się przed nimi wynosząc przedmioty do wypieku chleba m.in. łopatę chlebową zapalając gromnicę, paląc gałązki bazi palmy wielkanocnej. Będą żniwa
zielarskie, czerwienie matek pszczelich,
zbiór miodu z kwiatów. Miło będzie popatrzeć na rosnące drzewa miododajne np. lipy, które zasadzimy na 100-lecie
odzyskania niepodległości na wiosnę.
To propozycja od pszczelarzy lipnickich
z Orawy aby uczcić wielkie święto, aby
było więcej swojego miodu.
W Kiczorach Niedziela Palmowa będzie podobna do tej z 1918 roku, a to za
sprawą osób radujących się z 100 lecia
odzyskania wolności przez Polskę, kiedy to do kościoła parafialnego wjechał
orszak z palmami ozdobionymi bioło-czerwonymi chorągiewkami – jako
symbol przynależności do Polski z osiołkiem, na którym jechała osoba wcielona
w Pana Jezusa.
Że taka będzie wiosna i nadchodzi
gorące lato podziękujmy Panu Bogu
za to.
Wesołego Alleluja
życzy Płanetnik z Kiczor.
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P rzegląd P alm W ielkanocnych

Tradycja Przeglądu Palm
Wielkanocnych w Lipnicy Wielkiej sięga blisko 40 lat. Zapoczątkował ją śp. Ks. Proboszcz Bolesław Kołacz. Od tego czasu tradycja ta jest podtrzymywana,
a przegląd organizowany jest naprzemiennie w obu parafiach naszej gminy. Tegorocznym gospodarzem przeglądu, który odbył
się po Mszy Świętej o godzinie
11:30 odprawionej przez Ks. Proboszcza Jerzego Bargiela, była Parafia pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej - Centrum,
a komisja, nie mająca łatwego zadania, oceniła 128 palm. Dziękujemy tym, którzy uszanowali naszą wspaniałą tradycję i przyszli
odziani regionalnie - odświętnie,
dziękujemy komisji za niełatwą
pracę; wszystkim tym, którzy włożyli wiele trudu w przygotowanie palm, wszystkim instytucjom,
które dbają o podtrzymywanie
tradycji, muzyce Zespołu Orawianie za regionalne nutki, Panu
Bronkowi Kowalczykowi za foto-relację, ale przede wszystkim
dziękujemy za wspaniałą atmosferę mimo wietrznej pogody i dobrą zabawę. Z roku na rok palmy
zachwycają swym pięknem.

Protokół z Gminnego Przeglądu
Palm Wielkanocnych 2018 r.
Lipnica Wielka – Parafia św. Łukasza
– 25.03.2018 r.
Komisja w składzie:
1. Ksiądz Damian Obrał - wikariusz Parafii p.w. Św. Łukasza
w Lipnicy Wielkiej
2. Siostra Benigna Karnafel – Przełożona Klasztoru Sióstr Albertynek w Lipnicy Wielkiej
3. Bogusław Jerzy Jazowski - Wójt Gminy Lipnica Wielka
4. Franciszek Pindziak – Przewodniczący Rady Gminy Lipnica
Wielka
5. Danuta Paplaczyk – Sekretarz Gminy Lipnica Wielka
6. Karolina Kowalczyk - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Lipnicy Wielkiej
7. Monika Klapisz – Gminne Centrum Kultury w Lipnicy
Wielkiej
dokonała oceny 128 palm i przyznała następujące miejsca
i nagrody:
w kategorii palm dużych przyznano miejsca i nagrody pieniężne po 150 zł:
I MIEJSCE
1. Parafia i OSP Lipnica Wielka - Murowanica
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 z Lipnicy Wielkiej - Murowanica
w kategorii palm średnich - instytucji przyznano miejsca i nagrody pieniężne po 100 zł:
I MIEJSCE
1. Regionalny Zespół „Orawicy” im. Heródka z Lipnicy Wielkiej
2. Zerówka – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lipnicy Wielkiej
- Przywarówce
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lipnicy Wielkiej - Przywarówce
4. Regionalny Zespół „Orawskie Dzieci” - grupa młodsza
5. Regionalny Zespół „Orawskie Dzieci” - grupa starsza

nowiny
samorządowe
nowiny
z gminy

36
6. Publiczne Przedszkole – Grupa Żabki
7. Publiczne Przedszkole – Grupa Pszczółki
8. Oddział Związku Podhalan z Lipnicy Wielkiej
9. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 2
w kategorii palm średnich - indywidualnych przyznano miejsca:
GRAND PRIX i nagrody pieniężne po 60 zł:
1. Małgorzata Kramarz – kl. V SP 3
2. Anna Kułach – kl. V SP 3
3. Jesica Dunaj – kl. V SP 3
4. Jan Kramarz – kl. IV SP 3
I MIEJSCE i nagrody pieniężne po 50 zł:
1. Kamil Orawiec – kl. III SP 3
2. Izabela Dunaj – kl. II SP 3
3. Gabriela Kidoń – kl. IV SP 2
4. Magdalena Pażucha – kl. II SP 2
5. Miłosz i Bartosz Karaś – kl. VI i IV SP 3
6. Karol Hrustek – kl. IV – Gimnazjum
7. Stasiu Zając – kl. V SP 3
8. Maksymilian Komperda – Przedszkole Kiczory
9. Oliwia (IV) i Marta (II) Barszcz – SP 3
10. Bartosz Janowiak – Murowanica
11. Jakub Polaczek – kl. VI Murowanica
12. Kacper Janowiak – kl. VII SP 1
13. Tomasz Łowas – kl. I SP 4
14. Bartłomiej Łowas – lat 3 – Przywarówka
15. Oliwia Wnenk – lat 4 – Murowanica
16. Kuba Janowiak – kl. IV – Murowanica
17. Karolina Bandyk – kl. VI – SP 2
18. Bartek Baniowski – kl. 0 SP 2
19. Kacper Indycki – kl. III – SP 1
20. Kinga Brenkus – kl. III SP 4
21. Marta Brenkus – kl. IV SP 4
22. Kamila Kramarz – kl. I SP2
23. Gabriel i Martyna Wontorczyk – kl. IV i kl. II SP 2
24. Andrzej i Karolina Dunaj – kl. II i Kl. IV SP 2
25. Joanna i Anna Kulawiak – kl. IV i kl. V SP 3
26. Justyna Kulawiak – Skoczyki
27. Gabriel i Amelia Bandyk – kl. 0 i kl. VI SP 4
28. Kinga Janowiak – kl. IVb SP 1
29. Alan Florczak – kl. III SP 2
30. Aleksandra Bandyk i Kuba Brenkus – Przywarówka
31. Mateusz Bandyk – kl. VII SP 4
w kategorii palm małych przyznano bombonierki: (81)
• Dawid Janowiak – SP 1, kl. I
Antosia Kidoń – SP 2, kl. 0
• Klaudia Wójciak – SP 3, kl.0
• Faustyna Warzeszak – SP Kiczory, kl. V
• Filip Daniel – Przedszkole Centrum
• Marta Barszcz – SP 3, kl. III
• Gabriela Spiszak – SP 2, kl. 0
• Kamil Ziemba – SP 2, kl.0

• Magdalena Ziemba – Przedszkole Centrum
• Lena Warzeszak – l. 5
• Gabriela Komperda – l. 3 Kiczory
• Halina Komperda – Kiczory
• Ewelina Krzyś – SP 2, kl. III
• Gabriela Kurek – l. 3
• Aleksandra Kurek – SP 2, kl. 0
• Maja Warzeszak – SP 2, kl.II
• Justyna Krzyś – SP 2, kl. VII
• Helena Miciniak – SP 3, kl. VII
• Justyna Wojtusiak – SP 2, kl. III
• Szymon Wojtusiak l.4
• Mateusz Miciniak – SP 3, kl. IV

• Karolina Dunaj – SP 2, kl. IV
• Gabriela Jasiura – Przedszkole Centrum
• Kacper Jasiura l.3
• Nicola Jasiura l. 2
• Oliwia Karkoszka l.1
• Samanta Wontorczyk – SP 3, kl.IV
• Wiktoria Olesińska – SP 1, kl. 0
• Bartłomiej Łyś – SP 2, kl.II
• Anna Łyś – Przedszkole Centrum
• Oliwia Praszek – SP 2, kl. I
• Justyna Praszek – Przedszkole Centrum
• Anna Wojdyła – Przedszkole Centrum
• Jakub Wojdyła – Gimnazjum, kl. II

• Kacper Janowiak – SP 2, kl. II
• Karol Karnafel l.3
• Łuksza Karnafel – SP 2, kl. I
• Patrycja Kocur – SP 3, kl. VI
• Weronika Wójciak – SP 3, kl. VI
• Julia Kacler – kl.VI, Austria
• Łukasz Lichosyt – SP 2, kl.I
• Agata Miciniak – SP 3, kl.VII
• Klaudia Lichosyt – SP 2, kl.VII
• Barbara Kramarz – SP 3, kl.0
• Michał Kramarz – SP 3, kl.I
• Paweł Kramarz l. 4
• Julia Łopatniuk – Przedszkole Centrum
• Daniel Łopatniuk – SP 2, kl. IV
• Lena Warzecha – SP 2, kl.0
• Antosia Bandyk – Przedszkole Kiczory
• Olaf Fitak l.5
• Agata Karaś – SP 3, kl.I
• Zuzanna Lichosyt – SP 3, kl.I
• Weronika Fitak – SP 3, kl. I
• Radosław Brenkus 0 SP 4, kl. 4
• Lena Czerwik – SP 3, kl. II
• Karolina Michalak – SP 1, kl. II
• Justyna Michalak – SP 1, kl. 0
• Kuba Michalak – Przedszkole Murowanica
• Magdalena Hrustek – Przedszkole Kiczory
• Anna Lichosyt – SP 2, kl. IV

• Danuta i Roman Paplaczyk - Skoczyki
• Jakub Jabłoński – SP 1, kl. II
• Tomasz Marszałek – Przedszkole Centrum
• Dawid Kulawiak l. 5
• Barbara Huzior – SP 3, kl. III
• Jan Huzior – SP 3, kl.0
• Anna Kuliga – SP 3, kl. V
• Kinga Magiera – SP 2, kl. V
• Elizabet Stepanek – Austria, kl. V
• Szczepan Orawiec – SP 2, kl. IV
• Karolina Daniel – SP 2, kl. IV
• Halina Machajda – SP 4, kl. 0
• Kacper Karkoszka – Przedszkole Centrum
• Piotr Karkoszka – Przedszkole Murowanica
• Maria Kupczyk - Murowanica
• Emilia Janowiak – Murowanica
• Emila Gombarczyk - Centrum
• Dominika Karlak – SP 2, kl. I
• Martyna Karlak – Przedszkole Murowanica
• Julianna Michalak - Centrum

Gminne

Organizatorami Przeglądu byli: Proboszcz Parafii pw.
św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej - Centrum, Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum
Kultury w Lipnicy Wielkiej
foto: Bronek Kowalczyk
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