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W dniu 9 września odbyły się Gminne
Dożynki – Święto Chleba w gminie Lipnica Wielka. Patronat Narodowy nad imprezą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Gospodarzem tegorocznych dożynek było Sołectwo Skoczyki, a organizatorami Wójt Gminy Lipnica
Wielka Bogusław Jerzy Jazowski, Sołtys
Sołectwa Skoczyki Bożena Lichosyt wraz
z Radą Sołecką oraz Gminne Centrum
Kultury w Lipnicy Wielkiej.
Całość rozpoczęła się uroczystą Mszą
Świętą odprawioną przez Księdza Proboszcza Jerzego Bargiela w Kościele pw.
św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej. Po Mszy nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi na nowopowstałym obiekcie:

Centrum Produktu Lokalnego w ramach
projektu realizowanego przez Gminę Lipnica Wielka oraz wieś Bobrów pn. „Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na
polskiej i słowackiej Orawie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W skład Centrum
Produktu Lokalnego w Lipnicy Wielkiej
wchodzą: amfiteatr, trybuny, plac Piotra Borowego oraz stoiska wystawiennicze. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Poseł na Sejm Edward Siarka, Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber, Ksiądz Proboszcz Jerzy Bargiel,

Konkursy dożynkowe 2018 ...........................................3
Ks. Jan Pelczarski z Lipnicy Wielkiej, misjonarz
w Boliwii, zostaje przełożonym
generalnym Józefitów .................................4
Uchwały Rady Gminy Lipnica Wielka.........................5
Informacja Wójta Gminy Lipnica Wielka.................. 6
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 .................................7
Bierzmowianie w parafii św. Łukasza Ewangelisty
w Lipnicy Wielkiej ..........................................9
Pierwsza Komunia Święta w parafii św. Jadwigi
Królowej ..........................................................9
Orawska pielgrzymka do Królowej Polski ...............10
Orawianie w Macedonii...............................................10
Jesienna zbiórka żywności dla dzieci z domu
dziecka w parafii św. Jadwigi w Lipnicy
Wielkiej Murowanicy..................................10
E-usługi w gminie Lipnica Wielka..............................11
Program dofinansowań nowych źródeł ciepła
i termomodernizacji budynków
jednorodzinnych – „Czyste powietrze” ..11
Jubileusz 90-lecia powstania jednostki OSP
w Lipnicy Wielkiej ........................................12
OSP Kiczory zwycięzcą V plebiscytu na
najpopularniejszą jednostkę OSP Podhala,
Orawy, Spisza i Pienin.................................13
Groźne skutki przemocy w rodzinie .........................13
Rodzinnie na pograniczu............................................ 14
Narodowe czytanie „Przedwiośnia”
w Lipnicy Wielkiej ........................................14
Delegacja gminna z wójtem Bogusławem
Jazowskim oraz Zespół Orawiacy
na dożynkach w Gminie Wodzierady ....15
Grand Prix Sabałowych Bajań dla Eugeniusza
Karkoszki oraz I miejsce
dla Patryka Rudnickiego ...........................16
Orawskie dzieci na występach w Zubercu
na Słowacji....................................................16
Zespół „Orawskie Dzieci” na festiwalu
na Węgrzech.................................................17
4 Orawskie Rodzinne Spotkanie rekreacyjne..........17
„Po Orawie z telefonem” pierwsza aplikacja
mobilna na Orawie.....................................18
Jerzy Milewski nieprzerwanie promuje smaki
orawskiego pstrąga....................................19
Moje wspomnienia c.d. „Skubarki” ...........................19
Wspominki – Lipnica Wielka – Szkoła
u Skoczyków cz. 2 ........................................20
Wiatry, pędziwiatry i fujoki - taka jesień
na psa uroki ..................................................21
Realizowane inwestycje drogowe w Gminie
Lipnica Wielka w kadencji 2014-2018....22
Ważniejsze pozyskane środki z funduszy
zewnętrznych w Gminie Lipnica Wielka
w latach 2010-2018....................................24
Ważniejsze realizacje Gminy Lipnica Wielka
w ostatnim roku ..........................................26

2
Starostowie Słowaccy, Przewodniczący
Rady Gminy Lipnica Wielka Franciszek
Pindziak oraz gospodarz Wójt Gminy
Lipnica Wielka Bogusław Jerzy Jazowski. Następnie obiekt poświęcił Ksiądz
Proboszcz Jerzy Bargiel.

nowiny
samorządowe
nowiny
z gminy
Po oficjalnym otwarciu obiektu oraz
odegraniu Hymnu Państwowego miało miejsce odczytanie listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy z okazji Patronatu Honorowego
nad imprezą.

List odczytała Małgorzata Paplaczyk. Następnie odbyła się ceremonia
odznaczenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda uhonorował odznaczeniem państwowym Wójta Gminy Lipnica Wielka zasłużonego
w działalności społecznej, politycznej
i samorządowej Brązowym Krzyżem Zasługi natomiast Minister Zdrowia Pan
Łukasz Szumowski przyznał odznakę
honorową „Za zasługi dla ochrony zdro-

wia” zasłużonemu kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej Panu Janowi Grygierczykowi. Uroczystego wręczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Zdrowia dokonał Pan Edward Siarka Poseł na
Sejm RP, Prezes Zarządu Oddziału Woje-

wódzkiego ZOSP RP w Małopolsce.
Następnie zaproszeni goście oraz
gospodarze podzielili poświęcony chleb
i poczęstowali wszystkich uczestników
imprezy. W programie artystycznym na
scenie kolejno prezentowali się: Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej,
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Skoczykach
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K onkursy dożynkowe
2018

z programem dożynkowym, Józef Antałczyk z zespołem, Muzyka Lipnicka, Zespół Orawianie im. Heródka z Przywarówki,
Art-Cinema z programem zabaw dziecięcych, Zespół MBM ze
Słowacji, a na koniec zabawa z DJ Harnasiem.
Przeprowadzone zostały również konkursy: „Jak to się
nazywo?” z udziałem sołtysów i oficjalnych gości oraz konkursy dożynkowe: zbieranie rzepy, robienie masła, młócenie
zboża, kręcenie powrosła, toczenie bola siana oraz przeciąganie liny. Rozegrano szereg konkursów dodatkowych: na najsmaczniejszy chleb domowy, pampuch i zawijańce, na najlepsze wyroby z sera, na najlepsze wyroby wędliniarskie oraz
bukiety kwiatowo-zielne (wyniki poniżej). Nagrodzono również Najlepszych gazdów 2018 wskazanych przez sołtysów
poszczególnych sołectw. W tym roku wyróżniono:
Sołectwo Murowanica:
Maria i Franciszek Pindziak
Emilia i Franciszek Janowiak
Sołectwo Centrum:
Dominika i Andrzej Kudzia
Maria i Stefan Lichosyt-Ogrodny
Sołectwo Skoczyki:
Albina i Aleksander Węgrzyn
Anna i Eugeniusz Jasiura
Irena i Eugeniusz Węgrzyn
Sołectwo Przywarówka:
Danuta i Bronisław Bandyk
Szymon Jakubina
Sołectwo Kiczory:
Krystyna i Eugeniusz Wojtyczek
Stanisława i Janusz Warzeszak
Nie zabrakło stoisk regionalnych z regionalnym jedzeniem oraz twórczością, dużo atrakcji dla najmłodszych i pięknej atmosfery stworzonej przez uczestników dożynek oraz
konferansjera Małgosię Paplaczyk. Dziękujemy sponsorom
(Bank Spółdzielczy w Jabłonce, GS Jabłonka), strażakom
z Centrum i Przywarówki, obsłudze foto-video Bronkowi Kowalczykowi oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Gminnych Dożynek.
(K.K.)
foto: B. Kowalczyk
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Zbieranie rzepy:
I miejsce – Centrum (Michał Janowiak)
II miejsce – Murowanica (Emilia Janowiak)
III miejsce – Przywarówka (Bronisław Bandyk)
IV miejsce – Skoczyki (Małgorzata Karaś)
Robienie masła:
I miejsce – Murowanica (Danuta Janowiak)
II miejsce – Kiczory (Halina Komperda)
III miejsce – Przywarówka (Jadwiga Bandyk)
IV miejsce – Skoczyki (Albina Węgrzyn)
V miejsce – Centrum (Ryszard Dziubek)
Młócenie zboza:
I miejsce – Skoczyki (Stefan Spyrka, Eugeniusz Węgrzyn)
II miejsce – Centrum (Eugeniusz Lichosyt, Emil Karlak)
III miejsce – Przywarówka (Józef Karkoszka, Jan Machajda)
IV miejsce - Kiczory (Franciszek Plaszczak, Grzegorz Dunajczan)
V miejsce – Murowanica (Eugeniusz Karnafel, Bronisław
Bandyk)
Kręcenie powrosła:
I miejsce – Skoczyki (Stefan Spyrka)
II miejsce – Centrum (Euganiusz Lichosyt)
III miejsce – Przywarówka (Jan Machajda)
IV miejsce – Murowanica (Euganiusz Karnafel)
V miejsce – Kiczory (Franciszek Plaszczak)
Tocenie bola siana:
I miejsce – Centrum (Andrzej Dziubek, Mateusz Dziubek)
II miejsce – Murowanica (Marcin Janowiak, Łukasz Pajkos)
II miejsce – Kiczory (Piotr Karkoszka, Grzegorz Dunajczan)
III miejsce – Przywarówka (Jacek Stępień, Rafał Jasiura)
IV miejsce – Skoczyki (Kazimierz Spyrka, Marek Kościelak)
Najsmaczniejszy chleb domowy, pampuch, zawijańce:
I miejsce – Centrum (Danuta Kwak)
II miejsce – Skoczyki (Bożena Kuliga)
IImiejsce – Przywarówka (Józef Karkoszka)
III miejsce – Murowanica (Danuta Janowiak)
IV miejsce – Słowacja (Miśko i Majka)
Najlepsze wyroby z sera: serek, oscypek, korboce
I miejsce – Przywarówka (Maria Karkoszka)
II miejsce – Skoczyki (Albina Węgrzyn)
Najlepsza nalewka i podpiwek
I miejsce – Skoczyki (Bożena Kuliga)
II miejsce – Przywarówka (Józef Karkoszka)
III miejsce – Murowanica (Jadwiga Łazarczyk)
III miejsce – Centrum (Jan Kwak)
IV miejsce - Kiczory (Halina Komperda)
Najlepsze wyroby wędliniarskie: kiełbasa, kaszanka,
pasztet
I miejsce - Skoczyki (Bożena Kuliga)
II miejsce – Skoczyki (Albina Węgrzyn)
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Bukiet kwiatowo-zielny
I miejsce – Skoczyki (Magdalena Kidoń)
II miejsce – Centrum (Marlena Skałka)
III miejsce – Skoczyki (Małgorzata Karaś)
IV miejsce – Skoczyki (Grażyna Węgrzyn)
V miejsce – Murowanica (Danuta Janowiak)
V miejsce – Przywarówka (Aneta Węgrzyn)
VI miejsce – Centrum (Beata Michalak)
VI miejsce – Skoczyki (Maria Liszka)
VI miejsce – Murowanica (Magdalena Lichosyt)
Wyróżnienie – Skoczyki (Beata Dunaj)
Wyróżnienie – Przywarówka (Paweł Jasiura)
Wyróżnienie – Przywarówka (Magdalena Jasiura)
Wyróżnienie – Murowanica (Krystyna Lichosyt)
Wyróżnienie – Przywarówka (Agata Brenkus)
Wyróżnienie – Przywarówka (Marta Brenkus)
Wyróznienie – Skoczyki (Agnieszka Jazowska)
Wyróżnienie – Murowanica (Oliwia Wnenk)
Wyróznienie – Przywarówka (Maja Wierzbiak)
foto: Bronek Kowalczyk

Na zbliżające się Święto Edukacji
Narodowej wszystkim nauczycielom,
pedagogom, wychowawcom dedykuję
serdeczne życzenia zdrowia,
zadowolenia oraz samych sukcesów
w pracy z uczniami. Życzę wszelkiej
pomyślności w spełnianiu misji
pedagogicznej jak również
w życiu osobistym.
Wielce doceniam tę ważną i trudną
pracę jaką wkładacie w wychowanie
młodego pokolenia w duchu miłości do
Ojczyzny.
Bogusław Jerzy Jazowski
Wójt Gminy Lipnica Wielka

K s . J an P elczarski z L ipnic y
W ielkiej , misjonarz w B oliwii ,
zosta je przełożonym generalnym
J ózefitów
Ks. Marek Maziarz, prowincjał Józefitów w Polsce przekazał radosną wiadomość o wyborze Ks. Jana Pelczarskiego,

polskiego misjonarza w Boliwii, na przełożonego generalnego Józefitów. Oto
jego relacja:

Podczas kapituły generalnej Oblatów Św. Józefa we wtorek 14 sierpia zaplanowano wybór Przełożonego Generalnego i Jego Rady. Msza św. sprawowana była do Ducha Świętego i przewodniczył jej delegat papieski P. Guilermo Rico Rodriguez OFM. W homilii zaprosił nas do refleksji na temat „Et
vocavit eos” … przypomniał o naszych
korzeniach i włączeniu w ewangeliczne braterstwo w głoszenie Słowa Pana,
który powołał nas „oni ut cum Illo” by
być w Kościół świadkiem ducha Marello.
W głosowaniu na Przełożonego
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Generalnego Józefitów najwięcej głosów otrzymał Polak Ks. Jan Pelczarski,
który po modlitwie zaakceptował głos
Kapituły. Ciepłe i długotrwałe oklaski
wyrażały wdzięczność, sympatię i szacunek członków Kapituły dla nowego
Przełożonego.
Nowy generał józefitów urodził się
w 1965 r. w Lipnicy Wielkiej. W 1989 r.
złożył śluby wieczyste w zgromadzeniu józefitów, zaś święcenia kapłańskie
przyjął w 1991 r.
Wkrótce po święceniach wyjechał
na misje i od 1992 pracował jako misjonarz w Nigerii (proboszcz, rektor i ekonom w stolicy kraju – Lagos). Na krótko wrócił do Europy i w 1999 r. został
prefektem kleryków i postulantów oraz
socjuszem nowicjatu w Rzymie. Jednak juz w 2000 r. ponownie udał się na
misje, tym razem do Boliwii, gdzie został prefektem w seminarium w La Paz
i wykładowcą.
W 2002 r powrócił do Rzymu, gdzie
w 2006 r. obronił doktorat z teologii
duchowości. Do Boliwii powrócił ponownie w 2008 r., gdzie wkrótce został przełożonym misji (delegat generała). Pracował także jako wykładowca

w seminarium w La Paz aż do 14 sierpnia 2018r., kiedy wybrano go przełożonym generalnym Zgromadzenia Oblatów Św. Józefa, znanego także pod nazwą józefici.
Dotychczasowy generał Ojciec Michele Piscopo wyraził wobec nowego przełożonego wolę posłuszeństwa
i gotowość współpracy. Nowy Generał
w pierwszych słowach podziękował za
zaufanie i stwierdził: „W moim sercu są
różne uczucia, ale jestem otwarty. Jestem świadomy naszych osiągnięć, ale
także ograniczeń, ale liczę na wasze modlitwy i na wszystkich braci. Jestem zawsze otwarty na dialog i dziękuję za zaufanie, które wyraziliście w głosowaniu.
Dziękuję O. Michaelowi Piscopo za
pracę jaką wykonał najpierw jako misjonarz w Peru, Brazylii, a następnie w Rzymie jako Radny i Przełożony Generalny.
Jesteśmy wdzięczni za pokazaną pasję
i podjęte inicjatywy. Dziękuję również
Radnym za wykonaną pracę.
W tych dniach staramy się odkryć
wolę Boga dla naszej rodziny zakonnej. Potrzebujemy dwóch rzeczy: korzeni i skrzydeł. Nasze korzenie to głębokie
zjednoczenie z Chrystusem, jak żył św.
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Józef. Mamy pielęgnować cnoty świętego w odniesieniu do Boga, Zgromadzenia i Kościoła.
Skrzydła to nasza pasja w życiu dla
Boga, entuzjazm, odwaga by robić to,
co wydaje się po ludzku niemożliwe,
aby być „nadzwyczajnymi” w praktykowaniu cnót, które pozwolą nam dotrzeć tam gdzie Boska Opatrzność chce,
abyśmy dotarli. Postaram się, z pomocą Boga, aby prowadzić Nas od korzeni
oraz odkrycia, że zawsze możemy użyć
skrzydeł, by realizować swoje marzenia.
Kierując myśli do wszystkich braci Oblatów, Sióstr i świeckich, dziękuję
za zaufanie, za modlitwę. Liczę na waszą modlitwę i mam nadzieję, że możemy wspólnie przejść dobrą drogą z naszą patronką Matką Boską Bolesną, św.
Józefem i św. Józefem Marello”.
Następnie nowy przełożony generalny otrzymał pieczęcie Zgromadzenia,
symbol władzy „Sigillum Congregationis” a także klucze do biur generalnych.
W kaplicy podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, po uroczystym odśpiewaniu Te Deum, nowy przełożony złożył
wyznanie wiary i przysięgę wierności.
źródło: zyciezakonne.pl

U chwały R ady G miny L ipnica W ielka
SIERPIEŃ
Lp.

Numer
uchwały

Data

Uchwała w sprawie

233 XL/233/2018 22 sierpnia 2018

uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka

234 XL/234/2018 22 sierpnia 2018

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka

235 XL/235/2018 22 sierpnia 2018

ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty
za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem
przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka

236 XL/236/2018 22 sierpnia 2018

zasad wydawania czasopisma samorządowego pod tytułem „Gminne Nowiny”

237 XL/237/2018 22 sierpnia 2018

udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

238 XL/238/2018 22 sierpnia 2018

zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2018 rok

239 XL/239/2018 22 sierpnia 2018

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipnica Wielka
Oprac. A. Zahora
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Przed bitwą
U krańca wsi, w samotnej ogrodzeniu chaty,
Stanął dziś sztab kwaterą w godzinę po świcie…
Wokoło góry, lśniące szczytami w błękicie,
Stały w bladych kolorach zimowej swej szaty…
W ciszy oczekiwaniu wraz czujem to skrycie,
Że tam gdzieś bój się toczy, krwią naszą bogaty…
A wtem…jak znak, w dalekie rzucony gdzieś światy,
Rozniosło się po górach pierwszych armat bicie!
Drygnęły serca żołnierzy na dźwięk znajomy,
Dłoń rękojeść pałasza już ściska zawzięcie,
Po licach blask zapału przeleciał widomy…
Przechodzim myślą bitew znanych rozpoczęcie Pola – które tak żywo pamięć nasza chowa:

Rafajłowej...Zielonej...Żabia...Mołotkowa.
Wiersz Józefa Mączki, legionisty II Brygady
Legionów, napisany w grudniu 1914 r.

I nformac ja W ójta G miny L ipnica W ielka
Informuję, że w związku ze zmianą ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wysokość opłaty za dostarczaną wodę lub odprowadzane ścieki zatwierdza w postaci decyzji administracyjnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Stawki opłat ustalane są dla każdej gminy indywidualnie i uzależnione są między innymi od stopnia skanalizowania gminy, utrzymania urządzeń systemu kanalizacji sanitarnej i obiektów oczyszczalni ścieków oraz ilości przepompowni ścieków. Skanalizowanie gminy Lipnica Wielka wynosi ok. 90% (w tym miejscowość Kiczory - ok. 96%), co daje jeden
z najwyższych poziomów skanalizowania wśród gmin wiejskich.
Uwzględniając nowe wymogi ustalania wysokości stawek usług wodno-ściekowych, dla gminy Lipnica Wielka zatwierdzono stawkę opłat za odprowadzane ścieki o wysokości 5,93 zł/m3 (netto), obowiązującą od 30 czerwca 2018 r.
Poniżej porównawczo przedstawione zostały stawki za odprowadzanie ścieków, obowiązujące w gminach naszego regionu.

Wysokość stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
L.p.

Gmina

1
2
3
4
5
6
7

Gmina Kościelisko
Gmina Czorsztyn
Gmina Zawoja
Gmina Czarny Dunajec
Gmina Szaflary
Gmina i Miasto Szczawnica
Gmina Łapsze Niżne
Gmina Krościenko n/Dunajcem
(Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku)
Gmina Krościenko n/Dunajcem
(Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.)
Gmina Nowy Targ
Gmina Rabka-Zdrój
Gmina Lipnica Wielka
Gmina Raba Wyżna
Gmina Ochotnica Dolna
Gmina Spytkowice
Gmina Jabłonka

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cena za 1 m3odprowadzanych ścieków
(netto)
15,06 zł
13,16 zł
12,34 zł
11,39 zł
11,23 zł
10,39 zł
10,39 zł
9,35 zł
9,01 zł
8,47 zł
7,47 zł
5,93 zł
5,12 zł
4,24 zł
3,46 zł
3,33 zł

W niektórych gminach oprócz opłaty podstawowej przedstawionej powyżej, ustalono dodatkową opłatę abonamentową
za odprowadzanie ścieków. W gminie Lipnica Wielka nie ma opłat dodatkowych.
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WYBORY SAMORZĄDOWE
2018
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lipnica Wielka
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 2018, poz. 754,) oraz
uchwały Nr XXXVII/213/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lipnica Wielka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym, Wójt Gminy Lipnica Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o
okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym
w wyborach do Rady Gminy Lipnica Wielka wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r.
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Lipnicy Wielkiej mieścić się będzie w Remizie OSP, Lipnica Wielka
520, II piętro pok nr 6, tel. (18) 531 00 53.
Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych w okręgu

1

Kiczory od nr 1 do 67

1

2

Kiczory od nr 68 do końca

1

3

Lipnica Wielka – Murowanica od nr 1 do 123

1

4

Lipnica Wielka – Murowanica od nr 124 do 222

1

5

Lipnica Wielka – Murowanica od nr 223 do 333

1

6

Lipnica Wielka – Centrum od nr 334 do 406

1

7

Lipnica Wielka – Centrum od nr 407 do 484

1

8

Lipnica Wielka – Centrum od nr 485 do 570

1

9

Lipnica Wielka – Centrum od nr 571 do 655

1

10

Lipnica Wielka – Centrum od nr 656 do 729

1

11

Lipnica Wielka – Skoczyki od nr 730 do 804

1

12

Lipnica Wielka – Skoczyki od nr 805 do 883

1

13

Lipnica Wielka – Skoczyki od nr 884 do 956

1

14

Lipnica Wielka – Przywarówka od nr 957 do 1072

1

15

Lipnica Wielka – Przywarówka od nr 1073 do końca

1
WÓJT GMINY LIPNICA WIELKA
/-/ Bogusław Jerzy Jazowski
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Lipnica Wielka
z dnia 20 września 2018 roku
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego
i głosowania przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy
Lipnica Wielka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Sołectwo Kiczory

2

Sołectwo Lipnica Wielka
– Murowanica od nr 1 do nr 333

3

Sołectwo Lipnica Wielka
– Centrum od nr 334 do nr 729

4

Sołectwo Lipnica Wielka
– Skoczyki od nr 730 do nr 956

5

Sołectwo Lipnica Wielka
– Przywarówka od nr 957 do końca

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa
Kiczory 60, 34-483 Lipnica Wielka
Szkoła Podstawowa Nr 1
Lipnica Wielka 205, 34-483 Lipnica Wielka
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Dom Ludowy
Lipnica Wielka 521, 34-483 Lipnica Wielka
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa Nr 3
Lipnica Wielka 825, 34-483 Lipnica Wielka
Szkoła Podstawowa Nr 4
Lipnica Wielka 1043, 34-483 Lipnica Wielka
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Lipnica Wielka najpóźniej do
dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Wójt Gminy Lipnica Wielka
Bogusław Jerzy Jazowski
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B ierzmowianie w parafii św . Ł ukasza E wangelist y
w L ipnic y W ielkiej

Dnia 23.06.2018 roku z rąk Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Damiana Muskusa sakrament Bierzmowania w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej przyjęło 80 gimnazjalistów. Niech Dobry Bóg prowadzi Ich ścieżkami Świętości, a Duch Święty umacnia Swoimi darami do mężnego dawania świadectwa wiary w codziennym życiu.
(Ks. Krzysztof Korba) fot. Angelika Szlamczyk

P ierwsza K omunia Ś więta
w parafii św . J adwigi K rólowej
W Parafii św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej Murowanicy 6 maja 2018r. przystąpiło do I komunii św. 12 uczniów.Komunii św. dzieciom udzielił ks. proboszcz Andrzej Pawlak. Rodzice dzieci komunijnych ofiarowali do parafii w darze ołtarza ornat
orawski.
(Ks. Andrzej Pawlak)
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O rawska pielgrzymka
do K rólowej P olski
24 lipca z Zimnej Dziury wyruszyła XXXVII Piesza Pielgrzymka Góralska na Jasną Górę. Grupa Orawa
pielgrzymowanie rozpoczęła Mszą
Świętą, którą odprawił ks. bp Jan
Szkodoń. Pielgrzymka Góralska to
cztery grupy: Orawa, Bachledówka,
Nowy Targ i Rabka, które wędrują tą
samą trasą, spotykają się w drodze,
szczególnie w Sanktuariach Maryjnych, podążając do wspólnego celu do Matki Bożej Częstochowskiej.
Hasło pielgrzymki Góralskiej
w tym roku: „Strumieniu odsłoń
mi tajemnicę swego początku” wiąże się z tematyką roku
duszpasterskiego, mówi o odkrywaniu osoby i darów Ducha
Świętego.
W tym roku w grupie Orawskiej przed Obraz Matki podążało 200 osób - w różnym wieku,
osoby starsze, dzieci i szczególnie młodzież. Wszystkich łączy
jeden cel: modlitwa, wiele intencji oraz wspólna radość i trud.
Radość z refleksji i danego nam
czasu spędzonego z ludźmi wokół nas.
Na Jasną Górę dotarliśmy we wtorek 31 lipca, gdzie powitał nas Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski, który przewodniczył uroczystej Mszy Świętej na zakończenie
pielgrzymowania.
B.S.

O rawianie w M acedonii
Ohrid, zwane też perłą Macedonii stało się celem
wyjazdu Zespołu “Orawianie” w tym roku. Jest to przepiękna kraina, położona pośród wysokich gór nad brzegiem cudownego jeziora z bardzo bogatą swoją kulturą i wspaniałymi ludźmi. I właśnie w takiej scenerii i at-

mosferze pośród 19-stu innych zespołów z całej Europy
prezentowali się “Orawianie”. Nasz śpiew, tańce i muzyka przepięknie wkomponowały się w cały ten bajkowy
klimat, autentycznie wzbudzając ogromne zainteresowanie. Tak więc po raz któryś “wyeksportowaliśmy” na
sam koniec Europy orawskie śpiewy i tańce, pokazując,
że gdzieś tam jest taki region, który nazywa się Orawa, ze
swoją własną, równie piękną i bogatą kulturą.
Opuściliśmy ten piękny zakątek Europy z przeświadczeniem, że czas, który tutaj spędziliśmy nie był absolutnie czasem zmarnowanym. Przywieźliśmy Macedończykom nasz orawski folklor, a w zamian zabieramy ze sobą
do Polski sporą dawkę wiedzy o ich regionie, historii, delikatny zapach tutejszego słońca i jeziora, no i cudowne
wspomnienia. Na pewno tu jeszcze wrócimy!
Karkoszka Eugeniusz
(Foto: Sonia Ponicka i Barbara Brenkus)

J esienna zbiórka ży wności dla dzieci z domu dziecka
w parafii św . J adwigi w L ipnic y W ielkiej M urowanic y
We wrześniu została przeprowadzona zbiórka żywności dla podopiecznych z Domu Dziecka w podkrakowskich Pawlikowicach prowadzonego przez księży ze zgromadzenia Księży Michalitów.
Z wychowankami Domu Dziecka i opiekunami Księżmi Michalitami spotkaliśmy się wspólnie pielgrzymując do Rzymu na
kanonizacje św. Jana Pawła II w roku 2014. Kiedy rozmawialiśmy z młodzieżą, która mieszka w Pawlikowicach w Domu Dziecka, usłyszeliśmy od nich jak wiele zawdzięczają swoim opiekunom i wychowawcą. Księża Michalici opowiadali o swojej pracy
z młodzieżą o codziennych radościach i trudach związanych z prowadzeniem Domu Dziecka. Od tamtego spotkania organizujemy w nasze parafii zbiórki żywności. W czasie tegorocznej jesiennej zbiórki mieszkańcy Murowanicy ofiarowali ziemniaki, korbacze, oscypki, jajka, sery, dynie, buraki i złożono ofiary pieniężne. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w akcje niesienia pomocy potrzebującym wychowankom Domu Dziecka w Pawlikowicach.
Ks. Andrzej Pawlak, proboszcz
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P rogram dofinansowań
nowych źródeł ciepła
i termomodernizac ji
budynków
jednorodzinnych –
„C zyste powietrze ”

E- usługi w gminie L ipnica W ielka
Szanowni Mieszkańcy Gminy Lipnica Wielka,
Informuję, że realizacja projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja została zakończona w terminie. Przewidziane do realizacji e-usługi zostały wdrożone.
Zachęcam do korzystania z usług elektoronicznych Gminy Lipnica
Wielka na stronie eurzad.lipnicawielka.pl
Całkowita wartość projektu: 699 457,63 zł
Koszt kwalifikowany projektu: 652 270,88 zł
Wysokość dofinansowania: 489 203,05 zł
e-Urząd to bezpieczny system informatyczny, umożliwiający mieszkańcom
dostęp przez Internet do części danych z wewnętrznego systemu informatycznego Urzędu Gminy. Połączenie pomiędzy platformą i komputerem klienta jest
szyfrowane. Weryfikacja tożsamości klienta odbywa się za pomocą konta ePuap. Formularze i wnioski elektroniczne można składać podpisując je podpisem
kwalifikowanym lub bezpłatnym Profilem Zaufanym. Wpływające do urzędu
wnioski rejestrowane są automatycznie w elektronicznym systemie obiegu dokumentów. Zastosowane technologie i procedury gwarantują zarówno urzędowi jak i klientowi poufność i bezpieczeństwo przeprowadzanych operacji.
eUrząd umożliwia:
po zalogowaniu możliwy jest wgląd we własne dane podatkowe oraz opłatę za gospodarowanie odpadami (konta, historię wpłat, saldo) opłacenie raty
podatku/opł. śmieciowej lub podgląd danych do przelewu, możliwość ustawienia powiadomienia na email, sms o zbliżającym się terminie opłaty e-usługi
- złożenie wybranych formularzy (np. deklaracja za odpady)
Aby uzyskać dostęp do platformy e-urząd należy:
zarejestrować się na platformie ePuap i potwierdzić swój wniosek o Profil Zaufany w najbliższym punkcie (np. w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka, pok.
nr. 4)
złożyć wniosek o dostęp do systemu informatycznego eUrząd
poczekać na weryfikację danych, aktywację konta i zwrotną wiadomość
z Urzędu Gminy Lipnica Wielka
Serdecznie zapraszam do korzystania z e-usług.
Wójt Gminy Lipnica Wielka
Bogusław Jerzy Jazowski
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Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto rządowy program dofinansowań nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych – „Czyste Powietrze”. Program ten ma na celu
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych
do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Skupia się on na wymianie starych pieców
i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by
efektywnie zarządzać energią. Program
kierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku
jednorodzinnego.
Dotacje i pożyczki udzielane będą
za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W najbliższym czasie Ministerstwo Środowiska zorganizuje w naszej
Gminie spotkanie informacyjne w przedmiotowej sprawie. Więcej informacji na
temat programu znajdą Państwo w dołączonych materiałach informacyjnych oraz
na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/
czyste-powietrze.
Dodatkowo przypomina się, że na
podstawie „uchwały antysmogowej” Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
23 stycznia 2017 r., kotły na węgiel lub
drewno, które nie spełniają wymogów co
najmniej klasy 3, należy wymienić do końca 2022 roku. Kotły klasy 3 lub 4 spełniające podstawowe wymagania emisyjne należy wymienić do końca 2026 roku. Kotły
powinny być wymienione na takie, które
spełniają normy wyznaczone w unijnych
rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu. Można również zastosować inne źródła
ciepła, jak ciepło systemowe, gaz, pompa
ciepła, fotowoltaika, elektrownia wiatrowa itp.
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J ubileusz 90- lecia powstania jednostki OSP
w L ipnic y W ielkiej
W dniu 12 sierpnia OSP Lipnica Wielka
- Centrum obchodziła jubileusz 90-lecia powstania jednostki.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy
Świętej w Kościele św. Łukasza, następnie
wszyscy udali się do amfiteatru przy stadionie. Tam zostały wręczone podziękowania
dla wszystkich sponsorów oraz okolicznościowe podziękowania dla druhów seniorów oraz obecnych strażaków. Można było
wysłuchać koncertu Strażackiej Orkiestry
Dętej z Lipnicy Wielkiej.
OSP KSRG Piekielnik oraz OSP KSRG
Jabłonka na prośbę strażaków z OSP Lipnica Wielka Centrum przygotowali pokaz ratownictwa technicznego i medycznego! Akcja cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem.
Najmłodsi mogli bawić się cały dzień,
na specjalnie przygotowanym miasteczku
dmuchanym.
Podczas festynu można było zobaczyć
najnowsze rozwiązania dla strażaków przygotowane przez Fenix.Market.
W programie było również wspólne kibicowanie naszej lipnickiej drużynie. Mecz
o mistrzostwo A-klasy pomiędzy KS Babia
Góra i Czarnymi Czarny Dunajec zakończył
się zwycięstwem Babiej Góry.
Na zakończenie koncert i zabawę taneczną poprowadził Zespół Zwyk.
Dziękujemy wszystkim sympatykom
naszej jednostki, mieszkańcom, gościom za
obecność na naszym festynie!
tekst OSP, foto: Jakub Wojtyczek
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OSP K iczory zwycięzcą V plebisc y tu na na jpopularniejszą jednostkę OSP
P odhala , O rawy , S pisza i P ienin
Zakończył się V Plebiscyt na Najpopularniejszą Jednostkę OSP Podhala, Orawy, Spisza i Pienin 2018. Czytelnicy Góral Info w plebiscycie SMS-owym uznali, że miano najpopularniejszej jednostki przypada w tym roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiczorach.
Dziękujemy za wszystkie głosy z oddane na naszą
jednostkę!!!
Plebiscyt złozony z dwóch etapów zakończył się 4 września
o godz. 23.00. OSP Kiczory uzyskała największą liczbę głosów. Tuż
za nimi uplasowali się druhowie z Orawki, a na najniższym stopniu podium, stanęli strażacy z Koniówki.
Strażacy z Kiczor dołączyli do zwycięzców ubiegłych edycji. Najpopulerniejszą jednostką w 2014 r. była OSP Stare Bystre,
w 2015 r. OSP Bukowina Tatrzańska, w 2016 r. OSP Rdzawka, a w 2017r. OSP Jabłonka.
Oprócz tytułu OSP Kiczory otrzymała wiele atrakcyjnych nagród ufundowanych przez sponsorów tegorocznej edycji. Wręczone zostały one podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Sportowo Pożarniczej Strażaków OSP, która odbyła się 8 i 9 września
w Kluszkowcach.

G roźne skutki przemoc y w rodzinie
Osoby doznające przemocy w rodzinie doświadczają wielu negatywnych konsekwencji fizycznych, emocjonalnych i społecznych związanych z zachowaniem sprawcy.
Konsekwencje fizyczne to zarówno te, które są efektem pobicia np. siniaki, złamania jak i różnego rodzaju
dolegliwości zdrowotne tj. bóle głowy, mięśni, żołądka, nadciśnienie tętnicze, dolegliwości kardiologiczne,
gastrologiczne, psychiatryczne lub
neurologiczne.
Konsekwencje emocjonalne to
przede wszystkim obniżenie poczucia własnej wartości, silne poczucie
winy, obniżony nastrój, poczucie osamotnienia, drażliwość, odrętwienie,
brak szacunku dla samego siebie, dolegliwości psychosomatyczne, zaburzenia snu, kłopoty z koncentracją,
sięganie po alkohol i inne substancje
psychoaktywne.
Konsekwencje społeczne przejawiają się w wycofaniu z kontaktów
z innymi ludźmi, izolowaniu się od
nich, trudnościach w funkcjonowaniu
w pracy, rezygnacji z aktywności itp.
Konsekwencje
przemocy
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doznawanej przez dzieci:
- krótkotrwałe tj. chroniczny
strach i lęk przejawiający się np. poprzez zachowania zaburzenia snu, moczenie nocne, obgryzanie paznokci, tiki
nerwowe, kłopoty z koncentracją, problemy w szkole, agresja wobec rówieśników lub nadmierna uległość wobec
nich
- długoterminowe, takie, które
mogą się pojawić w ich dorosłym życiu
tj. kłopoty
w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi, trudności w przeżywaniu bliskości i wchodzeniu
w bliskie związki, przejawianie agresji, kontroli i przemocy wobec innych osób, różnego rodzaju dolegliwości psychosomatyczne, depresje,
sięganie po substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki) w celu poradzenia sobie z własnymi emocjami.
Samo rozstanie ze sprawcą nie likwiduje skutków doznawania przemocy. Bez odpowiedniej pomocy psychologicznej i terapeutycznej osoba, która
była krzywdzona, może nie radzić sobie
z własnymi emocjami, przeżywać ciągły lęk, przygnębienie, żyć z negatywnym nastawieniem wobec samej siebie.

Zapraszamy osoby zainteresowane i ich rodziny do kontaktu z psychologiem i terapeutą uzależnień w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej (budynku Remizy OSP Centrum II
piętro).
1) Psycholog - po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z pracownikiem
socjalnym tel. 18 26 349 90, 607819667
2) Terapeuta uzależnień - pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca
w godz. 13.00-15.00
3) Pracownicy socjalni przyjmują w Ośrodku Pomocy Społecznej codziennie w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godz.7.30- 15.30.
4) „ Niebieska Linia” bezpłatny
tel. 800 120 002 czynny całą dobę przez
7 dni w tygodniu
Opracowała: Agnieszka Stopiak
– pracownik socjalny OPS w Lipnicy
Wielkiej na podstawie materiałów informacyjno - edukacyjnych PARPA finansowanych ze środków NPZ na lata
2016-2020.
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R odzinnie na pograniczu
W dniu 5 sierpnia 2018 roku odbyła się impreza „Rodzinnie na Pograniczu” na placu Centrum Produktu Lokalnego
obok Stadionu w Lipnicy Wielkiej, realizowana w ramach mikroprojektu wspólnego pt. “Walory przyrodniczo-kulturowe pogranicza” dofinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt wdrażany jest przez Gminę
Lipnica Wielka i słowacką gminę Stefanów nad Orawą za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu.

Gmina Lipnica Wielka w ramach mikroprojektu wyda jeszcze bogato udokumentowaną fotograficznie książkę pt. „Kultura w Lipnicy Wielkiej na przestrzeni dziejów”, która zobrazuje przebieg życia kulturalnego Orawy, opisze obrzędy i tradycje, przedstawi działalność kulturalną na przestrzeni dziejów.
Gmina Stefanov nad Oravou organizuje warsztaty, wykłady dotyczące pszczelarstwa oraz wyda dwie publikacje:

Pierwsza publikacja: „Pszczelarstwo na słowacko-polskiej Orawie” przedstawi tło historyczne tej szlachetnej formy aktywności Orawian. Pokaże słowacką historię jak również historię pszczelarstwa wśród ludności orawskich wiosek – obecnie należących do Polski aż do czasów współczesnych. Druga publikacja: „Stefanów nad Orawą na przełomie
czasów”- fotograficznie bogata udokumentuje życie ludności oraz mieszkańców Štefanova nad Orawą. Przedstawiać będzie życie kulturalne na przestrzeni lat, opisze zwyczaje oraz
tradycje, architekturę, ludzi, przyrodę, zaprezentuje również
okolicę w szerszym kontekście w ramach Orawy.
foto: Bronek Kowalczyk

N arodowe czy tanie
„P rzedwiośnia ”
w L ipnic y W ielkiej
12 września 2018 roku w Lipnicy Wielkiej, w Domu Ludowym miało miejsce czytanie powieści pt. „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, lektury obowiązującej w VII edycji Narodowego Czytania. Wspólne czytanie „Przedwiośnia” oprócz promocji czytelnictwa było formą uczczenia jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, przypadającego na ten rok.

Stefan Żeromski urodził się 14.X.1864 r. w Strawczynie
(woj. kieleckie) - powieściopisarz, nowelista, dramaturg, publicysta, uznawany za najwybitniejszego prozaika przełomu
XIX i XX wieku. Posługiwał się pseudonimami Maurycy Zych,
Józef Katerla i Stefan Iksmoreż. Ze względu na zaangażowanie społeczne nazwany był „sumieniem polskiej literatury”.

Utwór był reakcją na nienajlepszą sytuację nowoutworzonej II Rzeczpospolitej - poruszał temat sporu ideologicznego o wygląd niepodległej Polski.
Otwarcie uroczystości poprzedziło odśpiewanie hymnu
narodowego przez zebranych, po czym Wójt Gminy Lipnica
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Wielka Bogusław Jazowski powitał zaproszonych gości, nauczycieli, młodzież Liceum
Ogólnokształcącego i Technikum Budowlanego w Lipnicy Wielkiej, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 Oddział Gimnazjum, uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4.
W dalszej części spotkania uczeń Jan
Omylak nakreślił biografię Stefana Żeromskiego, genezę utworu i metaforyczne znaczenie tytułu.
Wybrane fragmenty „Przedwiośnia” czytali: Bogusław Jazowski - Wójt Gminy Lipnica Wielka, Franciszek Sojka - Radny Powiatu Nowy Targ, Wojciech Janiszewski - Dyrektor Zespołu Szkół, Lidia Scechura - pracownik Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej, ks. Damian Obrał - wikariusz parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej, asp.sztab.
Wojciech Batkiewicz - Komendant Komisariatu Policji w Jabłonce, Patryk Rudnicki - Prezes Związku Podhalan Oddziału Górali Orawskich w Lipnicy Wielkiej oraz członek OSP
Centrum, Jan Omylak, Adam Mastela, Michał
Wziątek - uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Budowlanego w Lipnicy
Wielkiej.
Całości dopełniła prezentacja zawierająca: biografię pisarza, kalendarium jego twórczości, fotografie oraz ilustracje.
Na zakończenie wszyscy wspólnie zanucili znaną patriotyczną piosenkę pt. “Rozkwitały pąki białych róż…”.
Szczególne słowa podziękowania kierowane są zarówno do osób, które przyjęły zaproszenie do czytania tekstu lektury, jak również do życzliwych słuchaczy, którzy wykazali się dużą dojrzałością. Dzięki wspólnemu
zaangażowaniu i miłej atmosferze podczas
Narodowego Czytania “Przedwiośnia” w Lipnicy Wielkiej, udało nam się wpisać w ogólnopolską akcję w tym tak ważnym dla Polaków roku.
Przygotowanie prezentacji: Jakub Wojdyła – uczeń Szk. Podst. Nr 2 – Oddział Gimnazjum, obsługa techniczna: Bronisław
Kowalczyk.
Na spotkanie zapraszał Wójt Gminy Bogusław Jazowski, zaś organizacją przedsięwzięcia zajmowały się: Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej oraz Liceum
Ogólnokształcące w Lipnicy Wielkiej.
Stanisława Kucek
Foto: Bronek Kowalczyk
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D elegac ja gminna z wójtem
B ogusławem J azowskim
oraz Z espół O rawiac y
na dożynkach w G minie W odzierady
W niedzielę 26 Sierpnia 2018 r. odbyło się Święto Plonów w Sołectwie Hipolitów zorganizowane przez Wójta Gminy Wodzierady, Radę Gminy Wodzierady, Sołectwo Hipolitów oraz OSP w Zalesiu.
W uroczystościach tych
uczestniczyła delegacja gminy
Lipnica Wielka wraz z Wójtem
Bogusławem Jerzym Jazowskim na czele oraz Anną i Piotrem Cymermanem i Bogusławą i Krzysztofem Wziątkiem
oraz Młodzieżowym Zespołem Orawiacy z Lipnicy Wielkiej i Kapelą “Muzyka Orawska”.
Uroczystość rozpoczęła się
Mszą Świętą Polową celebrowaną przez Proboszcza Parafii
Wrzeszczewice ks. Tomasza Kubika, podczas której został poświęcony chleb dożynkowy i wieńce przyniesione przez rolników. Wójt Gminy podziękowała księdzu proboszczowi za mszę dziękczynną.
Starostowie Dożynek Andrzej Witczak i Monika Zakrzewska wręczyli Wójtowi tradycyjny bochen chleba, a Przewodniczącemu Rady Gminy Andrzejowi Gilowi miód. Wójt Gminy Renata Szafrańska powitała wszystkich zebranych
i podziękowała rolnikom za trud i ich ciężką pracę. Podzielonym chlebem dożynkowym starostowie i gospodarze dożynek częstowali uczestników zgodnie
z tradycją.
W Święcie Plonów liczny udział wzięli mieszkańcy całej Gminy, a także zaproszeni goście, między innymi przedstawiciele Parlamentarzystów, instytucji rolniczych, instytucji gminnych, Samorządowcy ze Starostwa Powiatowego
i sąsiednich Gmin oraz delegacja z Lipnicy Wielkiej.
Następnie przedstawiciele 13 sołectw: Chorzeszów, Dobków, Józefów, Hipolitów, Kwiatkowice, Leśnica, Magdalenów, Magnusy, Piorunów, Przyrownica,
Stanisławów, Włodzimierz oraz Wodzierady zaprezentowali przyniesione piękne wieńce dożynkowe wręczając je Gospodarzom Gminy.
Goście Specjalni: Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny Orawiacy z Lipnicy
Wielkiej zaprezentował folklor górali orawskich, można było posłuchać góralskiej muzyki oraz obejrzeć tańce ludowe.
Przed publicznością popis pięknych utworów dała Orkiestra Dęta
z Kwiatkowic.
Zespół Śpiewaczy „Kwiaty Polne” tradycyjnie już zaśpiewał utwory ludowe
uświetniając uroczystość.
Specjalnie na tegoroczne Święto Plonów wiersze napisali: lokalny poeta
Pan Wiesław Bystry oraz Pan Radny Stanisław Stańczak.
Sołectwa: Zalesie, Chorzeszów oraz Wodzierady zaprezentowały suto zastawione wiejskie stoły lokalnymi produktami.
Dla dzieci oraz dorosłych zostały zorganizowane konkursy z nagrodami.
Nagrody ufundował Urząd Gminy Wodzierady oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.
Dożynki zakończyły się udaną zabawą taneczną.
źródło: strona www gminy Wodzierady
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G rand P rix S abałowych
B a jań dla E ugeniusza
K arkoszki oraz I miejsce
dla P atryka R udnickiego
W dniach 12-14 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej odbył
się tradycyjnie Festiwal Folkloru Polkiego w ramach 52. Sabałowych Bajań. W ramach tego konkursu oceniani byli: gawędziarze, instrumentaliści, śpiewacy solowi i grupowi, drużbowie weselni i pytace oraz starostowie weselni. Uczestnicy oceniani byli przez komisję w składzie: mgr Aleksandra
Bogucka – etnomuzykolog, dr Artur Czesak – językoznawca, mgr Benedykt Kafel – etnograf, mgr Dorota Majerczyk –
etnolog, prof. dr hab. Zbigniew Przerembski – etnomuzykolog oraz dr hab. Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy.
Niezwykle miło nam poinformować, iż Pan Eugeniusz

Karkoszka, kierownik Zespołu Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej zdobył w kategorii instrumentalistów Grand
Prix „w postaci Bukowiańskiego Buka, za wybitną prezentację gry na skrzypcach”, natomiast Patryk Rudnicki zdobył I miejsce w kategorii gawędziarzy za gadkę „Ostatni Wolorz” Roberta Kowalczyka. Czujemy radość i dumę. Serdecznie gratulujemy!!!
Foto: Bukowiańskie Centrum Kultury

O rawskie dzieci na występach w Z ubercu na S łowac ji
Niedzielę, 22 lipca 2018 roku, zespół Orawskie Dzieci z Lipnicy Wielkiej spędził niezwykle blisko dawnych orawskich tradycji.
Wziął bowiem udział w wydarzeniu “Súkenná nedeľa” odbywającym się w Muzeum wsi orawskiej w Zubercu na Słowacji w ramach projektu Interreg “Przy wiejskiej drodze - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych”.
W trakcie imprezy, poza występami na scenie, w których oprócz naszych “Orawskich Dzieci” w towarzystwie kapeli “Muzyka
Orawska” wzięły udział zespoły słowackie: Goralská ľudová hudba z Hladovky, Podroháčska ľudová hudba zo Zuberca oraz Folklórny kolektív Brestová odbywały się pokazy wyrobów rzemieślniczych, ubijania sukna, mielenia ziarna w młynie, pokaz strojów z sukna.
Jest to dla nas niezwykle ważne w pracy z zespołem, ponieważ poza artystycznymi walorami takiej działalności, dzieci cały
czas obcują blisko pięknej i wartościowej orawskiej kultury i tradycji ludowej, a przez to mogą ją lepiej i pewniej odczuwać.
(T.B.)
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Z espół „O rawskie D zieci ”
na festiwalu na W ęgrzech

4 O rawskie R odzinne
S potkanie rekreac yjne

W dniach od 7-go do 13 sierpnia 2018 roku Dziecięcy Zespół Regionalny “Orawskie Dzieci” z Lipnicy Wielkiej przebywał na International County-Wandering Festival na Węgrzech
w miejscowości Makó, 10 km od rumuńskiej granicy. Do najsłynniejszych płodów rolnych tego regionu należy papryka
uprawiana w okolicach Segedynu, a także czosnek i cebula
właśnie z miasta Makó, przez co zasłużyło sobie ono na miano „stolicy cebuli”.

26 sierpnia 2018 roku na Stadionie Sportowym w Lipnicy Wielkiej odbyła się 4 Edycja Orawskiego Rodzinnego Spotkania Rekreacyjnego, której organizatorem jest Stowarzyszenie Gdzie Dwóch Albo Trzech z Lipnicy Wielkiej – Andrzej
Karkoszka, Janusz Michalak, Krzysztof Ślimak, Sonia Ponicka, Marcin Norwiński, Józef Rudnicki, Jan Kwak i Grzegorz
Ignaciak.

Był to czas dobrze wykorzystany na przekazanie sobie nawzajem i innym odbiorcom z zewnątrz wartości jakie tkwią
w naszym orawskim folklorze oraz tradycji, ale też czas dobrej
zabawy, szacunku i wzajemnej pomocy. Poza festiwalowymi
występami organizatorzy zapewnili wiele dodatkowych atrakcji: pokazy i nauka tradycyjnego tańca węgierskiego, wizyta
w ZOO, kąpiele w basenach termalnych, zwiedzanie Szegedu – zwanego „Miastem słońca” bowiem przypada na nie najwięcej słonecznych godzin w skali Węgier. To przepiękne, położone na południu Węgier, nad Cisą miasto, jest trzecim co do
wielkości ośrodkiem miejskim tego kraju – ok. 160 tys. mieszkańców. Jest znanym i cenionym ośrodkiem uniwersyteckim.
Mogliśmy również obserwować naszych przyjaciół z innych zagranicznych zespołów, zaznajomić się z ich kulturą
i zawiązywać przyjaźnie. Poza naszym zespołem występowyły również takie grupy jak: Folklórny Súbor Podhorčan z Podhorie (Słowacja), Garmoniya Company Dance z Moskwy (Rosja), Academic Cultural & Artistic Society Kolo z Koper (Słowenia) oraz Corpo Bandistico Musicale Città di Cividale z Włoch.
Mimo wyjątkowo gorących dni wróciliśmy cali i zdrowi do
domu – dla wielu – za szybko. Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, że mogliśmy uczestniczyć w tym wspaniałym festiwalu, dobrze się tam bawić i czuć bezpiecznie.
(T. B)
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W ramach Spotkania odbył się rajd rowerowy oraz spacer nordic walking, a także podsumowano przeprowadzony
konkurs plastyczny pod hasłem „Kocham Orawę za…”.
Pomimo, że pogoda nie sprzyjała, frekwencja dopisała
i w rajdach wzięło udział ok. 150 osób, które całymi rodzinami wybrali się na spacer i rajd rowerowy – tu jesteśmy pod
wielkim wrażeniem dla wszystkich uczestników – serdecznie
dziękujemy. Po zakończeniu rajdów wszyscy udali się na cie-

pły posiłek oraz rozdanie pamiątkowych medali, a także odbyło się losowane cennych nagród m.in. 3 rowery, vouchery do term i kosmetyki firmy Oriflame. Imprezę poprowadził
po raz drugi z niezwykłym podziwem dla wszystkich uczestników Ireneusz Bieleninik, który był zachwycony atmosferą
panująca w Lipnicy. Na scenie wystąpił Orawski Klub Karate, Nowotarski Klub Sportów Walki oraz Kabaret PUK z Krakowa, który rozbawił do łez publiczność swoim wystąpieniem. Na spotkaniu był również rajdowy mistrz Polski Konrad Biela wraz ze swoim samochodem startowym. Można
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było siąść za kierownicą i poczuć
klimat rajdów oraz zdobyć autograf
mistrza. Pojawił się również Orawski Klub Motocyklowy. Nie zabrakło
też wystąpień o zdrowym odżywianiu Barbary Pilch i Nature House,
a także Oriflame.
Na spotkaniu została podsumowana również roczna akcja „Łamiemy Bariery”, dzięki której Stowarzyszenie wspiera swoich beneficjentów, m.in. został zakupiony wózek inwalidzki oraz ufundowane zostały półroczne rehabilitacje dla Agatki i Huberta. Tutaj należą się podziękowania dla anonimowego darczyńcy oraz wszystkich
ludzi dobrego serca za okazane dobro i pomoc.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim obecnym na IV
edycji Rodzinnej Rekreacji w Lipnicy Wielkiej, pomimo kapryśnej pogody wszystko przebiegło zgodnie
z planem i można było rodzinnie
spędzić czas w miłej atmosferze odrywając się na chwile od pędzącego coraz szybciej świata. Spotkania
z rodziną z dziećmi i znajomymi są
dziś niedocenionym dobrem, które należy pielęgnować i dbać o nie
w wirze otaczającej nas rzeczywistości. Czasem warto się zatrzymać,
spotkać, porozmawiać, świat wtedy staje się przyjazny dla wszystkich i bardziej prostszy, temu służy
idea naszej rekreacji. W pędzie życia warto czasem powiedzieć dość
– dziś ten dzień poświęcę mojej
RODZINIE zadbam o to by wszyscy poczuli rodzinne ciepło i radość
z życia i bycia z sobą.
Dziękujemy wszystkim sponsorom i partnerom medialnym za
wsparcie finansowe i dobre słowo
– to motywuje i zachęca do dalszej
pracy.
Zapraszamy już dziś na 5 jubileuszową Edycję Orawskiego Spotkania Rekreacyjnego na którym nie
zabraknie nowych wrażeń i atrakcji. Widzimy się 23.06.2019 roku.
Do zobaczenia.
Janusz Michalak
Foto: Sonia Ponicka
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„P o O rawie z telefonem ” pierwsza
aplikac ja mobilna na O rawie
Projekt „Po Orawie z telefonem…” realizowany był przez dwóch partnerów tj. MAS
Orava, o.z. oraz Stowarzyszenie Rozwoju Orawy w okresie 01.06.2017r. – 31.05.2018r
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020.
Głównym celem projektu był rozwój wyspecjalizowanych aplikacji dla urządzeń
mobilnych przy wsparciu systemu GPS, które posłużą jako nowy transgraniczny produkt turystyczny. Celami szczegółowymi są:
- poprawa dostępu obywateli do technologii informacyjnych Orawy
- poprawa dostępu ludności do aktualnej informacji on-line
- promowanie turystyki na Orawie w Polsce i na Słowacji, rozszerzenie stosowania
najnowszych technologii teleinformatycznych w celu wspierania i budowania turystyki transgranicznej.
- poszerzenie i umocnienie współpracy transgranicznej oraz rozwój pogranicza polsko słowackiego
Nasza aplikacja jest w dalszym ciągu rozbudowywana dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców Orawy oraz turystów do włączania się w jej poszerzanie, poprzez
przesyłanie do nas ciekawych ścieżek, miejsc, tras, których jeszcze w niej nie ma. Wszelkie sugestie będą bardzo miło widziane i z pewnością pozwolą cały czas ja ulepszać.
(R.M.)

SPROSTOWANIA:
W ostatnim numerze Gminnych Nowin (lipiec 2018) w artykule pt. „Świadectwo
powołania” autorkę artykułu omyłkowo podpisano Halina Karnafel. Winno być: Halina Janowiak.
Ponadto w artykule pt. „Wspominki. Lipnica Wielka – Szkoła u Skoczyków” nieprawidłowo podpisano zdjęcie Szkoły w Skoczykach „Szkoła w Kiczorach”. W tym numerze jeszcze raz umieszczamy to zdjęcie z właściwym podpisem. Za pomyłki redakcja
serdecznie przeprasza.
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J erzy M ilewski
nieprzerwanie
promuje smaki
orawskiego
pstrąga
W dniu 8 września 2018 roku odbyły się w Nowym Sączu, w ośrodku PTTK
– Maja, XVI Mistrzostwa Nowego Sącza w Grillowaniu. Wystartował w nich,
wśród innych uczestników, Pan Jerzy

Milewski z Lipnicy Wielkiej promując
m.in. orawskiego pstrąga oraz karczek
i pierś z kurczaka. Zawody polegały na
grillowaniu na otwartym ogniu. Zmagania uczestników oceniane były przez
jury, w którym zasiedli m. in. Artur Augustyński - uczestnik programu Top
Chef czy Izabela Gradalska - wicemistrzyni Polski w grillowaniu.
Z przyjemnością przekazujemy
Państwu informację, iż Pan Jerzy Milewski zdobył tam II miejsce, a nagrodę wręczył mu Poseł na Sejm RP Józef
Leśniak.
Wcześniej, w sierpniu, w Zakopanem na Europejskim Festiwalu Smaku
Pan Jerzy promował natomiast zupę
rybną z Orawy.
Dziękujemy serdecznie
i gratulujemy!
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M oje wspomnienia c . d .
„S kubarki ”
„Nad wodą w wieczornej porze, za gąskami chodziła,
dziewczyna śliczna jak zorze i tak sobie śpiewała:
Tiulaj laj, tiulaj laj gąski moje, tiulaj laj tiulaj laj do domu,
opowiem wam troski moje, lecz nie mówcie nikomu”
W latach 40-tych, 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku, w każdym gospodarstwie
hodowano gęsi. Dzieci 5-cio i 6-cio letnie musiały te gęsi pilnować, aby nie wchodziły na cudze pole. Był taki zwyczaj, że córce w posagu mama dawała pierzynę,
(zamożniejsze gaździny dwie pierzyny) cztery poduszki i 2 jaśki. Gęsi były podskubywane 2 razy podczas chowu, potem jesienią były sprzedawane w Gminnej Spółdzielni. Jedną albo dwie się zostawiało „do karmienia”. Robiło się z owsianej mąki
takie podłużne sulki, przypiekało się je na blasze na
kuchni i karmiło się gęś 5
a nawet 6 razy dziennie. Jak
już obrosła dobrze w sadło to się ją zabijało, mięso
było do kwaśnicy, a sadło
się stopiło i było na omastę do ziemniaków oraz do
smarowania dzieciom piersi
i plecków, w razie kaszlu czy
przeziębienia. Na posmarowane plecki i piersi przyłożyło się jeszcze pieluszkę
skropiona spirytusem i tak
się dzieci leczyło.
Pod koniec października zaczynały się skubarki.
Dla młodzieży to była jedyna wtedy rozrywka w długie jesienne i zimowe wieczory. Gaździna pochodziła po całej roli, upytała ze 20 panien i starszych kobiet i od 6-tej wieczorem zaczynały skubać pierze. O 9-tej przychodzili chłopcy z muzykantem, po drodze śpiewali, grali i czekali, aż dziewczęta
przestaną skubać. No to się nieraz spieszyłyśmy i było skubane pół na pół, albo kiedyś jedenj gaździnie napchałyśmy pierza do szuflad do stołu, bo nam jeszcze o 9-tej
nasypała cały worek pierza na stoły.
Po zebraniu pierza ze stołów, gaździna dała na stół 2 duże bochny chleba i noże,
dziewczęta i kobiety odkroiły po kromce, resztę chleb poszedł do sieni chłopcom
i stamtąd już nie wróciła ani piętka. Wszyscy byli głodni i zjedli chleb w mig. Potem wynieśli stoły i zaczęła się zabawa, jeśli oczywiście miał kto grać. Bo nieraz było
i dwoje skubarek w jednej roli, a muzykantów nie było tylu. U Janików grywał śp.
Ignacy Kupczyk, w Centrum mój brat śp. Jano, a u Skoczyków i Rolników śp. Karol
Winiarczyk. Co druga piosenka to była „Poszła Karolinka do Gogolina” to był przebój
śp. Karola. Dużo też grywał śp. Isztok Karol, mieszkał poniżej kościoła za rzeką, tam
w tym rejonie, gdzie obecnie mieszkają państwo Bielowie.
Skubarki były codziennie, ale jak mama kazała być w domu p 12-tej to było
święte i trzeba było być o tym czasie w domu, bo na drugi raz, by nie pozwolili
iść. Pamiętam jak z koleżanką uciekłyśmy przez okno, bo chłopcy zamknęli drzwi
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w sieni, „odziewacki” nam schowali i my
w samych bluzkach gnałyśmy do domu.
Mróz był około -30°C, gonty na dachach
strzelały, a my jeszcze śpiewałyśmy:
„Kumaratki my se rady się widzyme,
przidzie roz taki cas, ze się wozyjdyme.
Jedna pódzie na dół, a drugo do
góry tak się wozyjdyme, jak po niebie
chmury”
Ale zdążyłyśmy na 12-tą i na drugi
wieczór można znów było iść. A ta piosenka nam się sprawdziła, ja poszłam do
góry „do Cyrwónków”, a koleżanka na

dół, do Murowanicy. Tak widocznie miało być, podobno jak świat światem, jeszcze nikomu nie udało się przerwać nici
przeznaczenia.
Chodziłyśmy też skubać pierze na
plebanię, tam było skubanie do północy, bo gaździna nam mówiła „skubcie,
skubcie, bo jeszcze nie ma 10-tej”, a już
było koło północy, bo jak się wróciło do
domu, to było 1 -sza w nocy. Tam muzyki nie było, ale za to dostałyśmy na koniec chleb posmarowany marmoladą.
W latach 60-tych zaczęły już

gaździny topić miód z cukru do maczania chleba i tak było do czasu, aż cukier
przydzielano na kartki. Zaczęły też zanikać skubarki, a to były naprawdę pięknie spędzane jesienne i zimowe wieczory, była i praca i zabawa. A dalej to już
inna historia, i zaś ją młodsze pokolenie opisze. A tak jeszcze na marginesie:
jakby ktoś z Czytelników nie wiedział
co to „odziewacka”, to posiadam takową w swojej garderobie i w każdej chwili mogę ją udostępnić.
Emilia Kuliga
z.d. Jazowska

W spominki
L ipnica W ielka – S zkoła u S koczyków cz . 2
(…) A więc najpierw o urządzeniu wnętrza klasy. Na środW mniejszym sypialnialnym było łóżko, prymitywna umywalku od strony zachodniej było poka (taboret z wpuszczoną mieddium, a na nim stół w rodzaju
nicą. Łóżko i umywalkę zrobił
biurka. Po jego lewej stronie tastolarz na zamówienie dla mnie
blica na sztalugach, liczydło gał– mieszkałam u Kocurów za ten
kowe, dalej taborecik z miseczczas). Łóżko stało przy ścianie
ką wody i gąbką do ścierania tapółnocnej. Przy jednej ścianie
blicy. Na środku północnej ściany
była ława a pod nią półka na obubył piec pobudowany z polnych
wie. Piec ogrzewczy był w środku.
kamieni, otynkowany i obielony.
Paliło się w nim od strony pokoGrzał dobrze, w klasie nie było
jowej. Pod nim miejsce na zapazimno. Dwa okna w południowej
sowe drwa. Piec ten jak inne był
ścianie. Paliło się drzewem, albo
zbudowany z kamyków i obiespod numeru, albo ktoś jeden,
lony. W pokoju był stół, 2 stołki,
mógł to być Prokop Gombarczyk,
duża szafa na garderobę, a górZabytkowy
budynek
szkoły
w
Skoczykach
obecnie
który był odpowiedzialny za sprana półka była przeznaczona na
znajdujący się w MOPE w Zubrzycy Górnej,
wy szkoły, coś jakby stróż szkolszkolne dokumenty. Okno pofoto Leon Rydel
ny. Ściany klasy proste, gładkie,
koju było zwrócone na wschód,
nie było na nich nawet świętego
a przy nim stała zgrabna etażerobrazka. Czy był Orzeł? Nie wiem,
ka zrobiona w Małej Lipnicy za 20
nie mam go w oczach. W drugim
zł. Mam ją do dziś. Mistrzowsko
roku pracy ściany przyozdobiłam
wykonana (pośredniczył kol. M.
pasem wycinanki ludowej na wyChylak).
sokości lamperii. Ożywiło to klaZostała jeszcze kuchsę. Co do ławek to majaczą mi się
nia. Mieściła się między pokojem
2-osobowe (łatwo mi było przea klasą. Na połowie kuchnia, na
glądać zeszyty uczniów).
połowie sionka. W kuchni 1 okno
A teraz mieszkanie.
na zachód, duży piec kuchenny,
Mieszkałam w szkole.
nie wiem czy nie z cegły, świetMieszkanie było 2-izbowe, włana „bratrura” (przyp. red: piekarściwie jeden pokój przedzielonik), można było wypiekać placny ścianą z desek (bez drzwi) jakki czy ciastka. Wykorzystywałam
zabytkowy budynek szkoły w Skoczykach
by na pokój sypialny i mieszkalny.
ją raz na 3 tygodnie, jak wypadało
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u mnie w niedzielę zjeść obiad z kol. Prileńską.
Co do otoczenia - to szkoła nie była ogrodzona, ani
nie posiadała ganeczka. Między drogą a szkołą był rodzaj podwórza, na którym małe dzieci mogły się zabawić w „Małą Ulijankę”, a starsze w „Ojca Wirgiliusza”.
Droga była bezpieczna. Mieszkanie było raczej jednorodzinne, ale przez pół roku mieszkała ze mną siostra
Marysia, która po maturze nie uzyskała pracy - mogła i moja poprzedniczka – kol. Furtak mieć kogoś, bo
pracowała tam parę lat, mogła jakoś ozdobić mieszkanie. Ja je opisuję tak, jak je zastałam. Wodę przynoszono w czerwonej konewce. Naukę prowadzono regularnie dla kl I, II, III i IV. Potem była nauka dopełniająca
raz w tygodniu przez 2 lata. Obejmowała ona głównie
opowiadanie, czytanie i rachunki. Może w innych szkołach orawskich jest po nich ślad. Historia (świetnie ją
opanował Karol Pniaczek) i przyroda (doświadczenia ze
skraplaniem pary wodnej) i temat lekcji przy insp. J.W.
Koszyku „Przysięga Kościuszki na Rynku Krakowskim”
upewniają mnie, że te przedmioty w IV klasie obowiązywały. Pamiętam, że każdy dzień zaczynał się wspólną nauką. Dla klasy III i IV była to jakaś opowieść, po
której trwały ćwiczenia w mówieniu i dopasowana nauka cicha np. utrwalanie ortografii i wyrazów: rydze, sadze, bryndza, miedza itp., albo ilustrowanie fragmentu.
Chodziło też o to, aby wyrazy miejscowe „siem” i „osiem”
zastąpić właściwym wyrazem: siedem i osiem, albo jak
się komu „kotwiło” za domem, a inni „tęsknili za domem”, to znaczy to samo uczucie. Było wtedy czytanie
„stataryczne” (przyp. red: czytanie wolne z zatrzymywaniem się w celu robienia objaśnień) polegające na przekształcaniu zdań i czytanie „stylistyczne” polegające na
biegłości i dykcji w czytaniu. Lekcje w kl I i II zaczynały
się od piosenki:
„Przyleciała osa do psiego nosa.
Pies śpi – sroka do oka.
Pies śpi – wrona do ogona.
Pies śpi – mucha do ucha.
Pies śpi – i końcowe „haps-tuś mi”
Z odpowiednim gestem i przysiadem wywoływała tyle uśmiechu i radości, że nie sposób było tego odmówić dzieciarni. Co do budynku, to tyle napisałam,
ile wiedziałam, czy trafiłam w dziesiątkę – „ło niewierni, może za dużo słów” a za mało treści. W owym czasie
nie żyłam budynkiem, żyłam lekcją i życiem towarzyskim, które mnie po nim czekało. Ale organizacja pracy,
ew. podręczniki czy istota nauki „dopełniającej” była na
pewno taka sama w Lipnicy i Zubrzycy i na pewno nie
stwarza problemu. Ja nic więcej nie pamiętam.
Nauczycielka tej szkoły z lat 1930-1932 Weronika
Stopkowa, lipiec 2004.
Za dostęp do tych wspomnień dziękujemy serdecznie Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. (cdn)
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W iatry , pędziwiatry i fujoki
- taka jesień na psa uroki
Czy bogata w słoty różnorakie jesień wpływa na wybory krajowe, które poprzedza ładna i piękna oraz ciepła aura pogodowa.
Ustawiczne wiatry mogą wpłynąć na zdrowie wyborców i ich samopoczucie, dlatego mogą zmieniać zdanie przy stawianiu krzyżyków na kartach
wyborczych. Według znaków na
niebie i ziemi,
na której istnieje świat roślinny i zwierzęcy
oraz natura martwa nigdy jak
dotychczas, nadchodząca jesień
będzie obfitowała w różnorodne
zjawiska pogodowe – będą to anomalie. I tak po „babim lecie”, a ma
być bardziej krótkie, październik sypnie opadami, chłodami, wiatrami oraz słotami. Ze słowem tym radzę zapoznać się w encyklopedii.
Na pewno będzie śnieg, śnieg z deszczem, mróz nawet w dzień.
Oj będzie wiatrowało. Czy w środku miesiąca będą dni ciepłe i pogodne czyli babie lato? Tak, że pod koniec to już za sprawą kwitnących mniszków i kwiatów, wtórnie we wrześniu. Naprawdę albo zaprawdę powiadam wam, że wiatry w październiku będą miały decydujący wpływ na pogodę. Uwaga pszczelarze. Kiedy w październiku
dużo wiatrów bywa, to dużo spadzi latem na drzewach przybywa.
Mawiają wszyscy, że w listopadzie będzie już prawdziwa zima, bo
wszystko w przyrodzie o miesiąc wcześniej. Otóż nie. Bociany też na
wiosnę przyleciały, a zima jeszcze była. Teraz odleciały, a była piękna pogoda do św. Mateusza, do końca kalendarzowego lata. A więc
od Wszystkich Świętych do dnia Odzyskania Niepodległości ładnie
i pogodnie, bo temperatury przyjemne ale w dzień. Jak latem było?
W dzień dwadzieścia pięć stopni a w nocy osiem. Zaś w listopadzie
w nocy już mróz. Bardzo uciążliwe mgły. Na pewno Św. Katarzyna
(25.11) będzie po mrozie i ze śniegiem. Św. Andrzej dołoży go, by
zaś Św. Barbara go zniwelowała przez ocieplenie i deszczowe opady
z podmuchami ciepłego wiatru od Słowieńska.
Minione lato dawało dużo wniosków do wyciągnięcia na przyszłość i do przygotowania się do anomalii w nadchodzących porach roku. Nimi rządzić będą zachmurzenia i prądy z nad oceanów
i mórz.
Czy Czarnobyl i wybuchy jądrowe w Japonii oraz te w Korei Północnej nie miały wpływu na ogrzanie wody i powietrza na Oceanie
Wielkim? Ale do rzeczy pogodowej na jesień. A więc ostrzeżenia
wcześniejsze ludności o nadchodzących anomaliach, więcej prawdy w prognozach pogody w telewizji i radiu. Przygotować budownictwo w Polsce, a szczególnie na nizinach na siły przyrody. Niech
mocują więźby dachowe żelaznymi prętami jak górale.
Zapytałem pszczelarzy z Kiczor, którzy w Wielką Sobotę
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w strugach deszczu zabrali ogień święcony w żarzących węglach do miejsc,
gdzie przezimowały barcie i okadzili. Ale nie tylko te, bo i obejścia, a także
pola z uprawami, ba nawet rozpalili płomienie w centralnych piecach. Kościelny z Kaplicy w Kiczorach zabrał sporo
materiału zwęglonego drzewa, by dokładać do kadzidła by dymić i odymiać
podczas Mszy Świętej. Otóż nie tylko
podtrzymywali tradycję przodków, ale
zyskali w urodzajnych plonach i zbiorze miodu.
Mawiano, że tylko Bóg zna przyszłość i On ma moc, by zmieniać rzeczywistość na przychylną człowiekowi. Cóż
człowiek – my musimy żyć i gospodarować zgodnie z prawami natury. Kiedyś liczono się z zasadami i prośbami
do Opatrzności Bożej. Raczej Pan Bóg
wysłuchiwał. Spróbujmy na przyszłość
wznieść prośby do Tego, co stworzył
świat w okresie „dni krzyżowych” oraz
25 kwietnia, w Św. Marka Ewangelisty.
Wtedy szły procesje w pola, gdzie błogosławiono i święcono pola, modlono
się o pogodę, dobre zbiory. Ta prawda
o pomoc z Nieba jest bagatelizowana.
E! to anomalie i psikusy pogodowe.
Pamiętam jak w Tylmanowej, mojej rodzinnej miejscowości i Kiczorach
od 1959 roku, kiedy tu przybyłem, jak
rolnicy – gazdowie, przed każdą orką,
pracą polową, pracą w oborze robili znak krzyża, odmawiali Anioł Pański
na dźwięk głosu dzwonu, stawiali krzyżyki na zagonach, kadzili, mojili na Św.
Jana. Bydlęta i zwierzęta idące na pasienie też miały odpowiedni obrządek
pod Opatrzność Boską.
Tak jak wybory w Polsce są naprawdę, tak zaprawdę powiadam wam, że
jesień już jest i będzie do 21 grudnia.
Będzie wietrzna, trochę ładna, a że potem będzie dużo szaróg i słót, nie pozwólmy, by na nią napłakał się człowiek, zwierzę, pies i kot.
Lecą liście z drzewa w tą
i w tamtą stronę,
a ja nie z nimi,
bo mam swoją jedną żonę.
Aby do zimy doczekać!
Płanetnik z Kiczor

R ealizowane inwest yc je drogowe
w G minie L ipnica W ielka w kadencji
2014-2018
R ok 2014
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa drogi

długość

wartość (zł)

Droga rolnicza do pól „Do Miziatów”
MUROWANICA nr ewid. 17338; o szer. 3m.,
Droga rolnicza do pól „Karłówka 1” CENTRUM nr
ewid. 13117 o szer. 3m
Droga rolnicza do pól „Za Kapralowym Brzyzkiem”
CENTRUM – nr ewid. 8783 o szer. 3 m
Droga rolnicza do pól „K/Państwa Kramarz”
CENTRUM – nr ewid. 874; o szer. 2,5m.
Droga rolnicza do pól „K/HRUSTKA” SKOCZYKI nr
ewid. 6770; o szer. 3,0m.
Droga rolnicza do pól K/WONTORCZYKA”
SKOCZYKI nr ewid. 6087; o szer. 2,5m
Droga rolnicza do pól „NA GRAPĘ” SKOCZYKI nr
ewid. 4926, 4880, 4827;
o szer. 2,75m
Droga rolnicza do pól „OD KAPLICZKI”
PRZYWARÓWKA nr ewid. 708, 762, 709
o szer.
3,0m

425 metrów

97.951,97

230 metrów
160 metrów
200 metrów
100 metrów
250 metrów
350 metrów

59.408,38
52.976,10
53.409,12
24.822,02
63.475,61
87.765,11

450 metrów 111.227,36
551.117,67

Razem:

R ok 2015 drogi asfaltowe
Lp.

Nazwa drogi

długość

wartość (zł)

1.

Droga rolnicza MUROWANICA nr ewid. 17301
95 metrów
o szer. 2,5m.

20.593,28

2.

Droga rolnicza CENTRUM nr ewid. 8745; o szer.
45 metrów
2,5m

8.696,10

3. Droga rolnicza nr ewid. 6912 o szer. 3,0m.

100 metrów

21.618,48

4.

Droga rolnicza Janiki nr. ewid.16551
o szer. 2,5 m

225 metrów

51.506,25

5.

Powodziowa Droga gminna „Kuligówka” na dz.
820 metrów 266.015,48
ewid. nr 1126 w Kiczorach

6.

Powodziowa Droga gminna „na Grapę” na dz.
326 metrów
ewid. nr 5002 w Lipnicy Wielkiej

7.

Powodziowa Droga gminna „od lustra do Siarki”
500 metrów 114.589,26
na dz. nr. ewid. 1292,1234,1300 w Kiczorach

8.

Powodziowa Droga gminna „Zwiotki” na dz. ewid.
570 metrów 126.092,22
nr 1300 w Kiczorach

9.

Droga rolnicza „Centrum 2 ” na dz. ewid. nr 12573
210 metrów
o szerokości 3,00 m

49.952,76

10.

droga rolnicza „MUROWANICA 2” na dz. ewd.
164 metry
18846 o szer. 2,75 m

39.630,29

Razem:

98.787,55

797.481,67
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R ok 2016 drogi asfaltowe
Lp.

Nazwa drogi

długość wartość (zł)

1.

Modernizacja i remont drogi rolniczej „Centrum 1 ” na dz. ewid. nr 12675 w Lipnicy Wielkiej
w km 0+000-0+180 o szerokości 3,00 m, nawierzchnia bitumiczna

180m

59.722,90 zł

2.

Modernizacja i remont drogi rolniczej „Przywarówka 1” na dz. ewid. nr 1535, 1479, 1478
w Lipnicy Wielkiej w km 0+000- 0+285 o szerokości 3,00 m , nawierzchnia bitumiczna

285m

64.366,52 zł

3.

Modernizacja i remont drogi rolniczej „Skoczyki 1 „ na dz. ewid. Nr 5965 w Lipnicy Wielkiej
w km 0+000-0+320 o szerokości 3,00

320m

88.377,96 zł

Razem:

212.467,38 zł

2017 r .
Wyszczególnienie

długość cena brutto [ zł ] Uwagi

1.

Wykonanie przebudowy drogi rolniczej Lipnica Wielka „Skoczyki” na dz. nr ewid.
4602 w
miejscowości Lipnica Wielka. Przebudowa obejmuje odcinek w km 0+000 0+410, długości 0,41 km,
szer. 3,00 m.

410m

120.774,07 zł

asfalt

2.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej Lipnica Wielka „Centrum – Zawodzie” na
dz. nr ewid. 9116 w miejscowości Lipnica Wielka. Przebudowa obejmuje odcinek
w km 0+000 - 0+275, o długości 0,275 km, szer. 3,0 m.

275m

91.080,89 zł

asfalt

3.

Wykonanie placu manewrowo-ćwiczeniowego przy Remizie OSP w Przywarówce
dz. nr ewid. 1951 w miejscowości Lipnica Wielka

132.749,29 zł

asfalt

4.

Wykonanie przebudowy drogi rolniczej Lipnica Wielka „Trzecina” na dz. nr ew.
13310 w
miejscowości Lipnica Wielka. Przebudowa obejmuje odcinek w km 0+000 0+290, o szer. 3,00 m.

147.284,58 zł

asfalt

290m

Razem

491.888,83 zł

2018 r .
Wyszczególnienie

długość

cena brutto
[ zł ]

Uwagi

1.

Murowanica dz. nr ew. 16961, w km 0+000-0+080 szer. 3,00 m, nawierzchnia
bitumiczna

80 m

37.014,39 zł

asfalt

2.

Murowanica „K/Sklepu” dz. nr ew. 17484, w km 0+000-0+080 szer. 3,00 m,
nawierzchnia bitumiczna

80 m

23.907,51 zł

asfalt

3.

Murowanica dz. nr ew. 16842, w km 0+000-0+180 szer. 3,00 m, nawierzchnia
bitumiczna

180 m

69.861,54 zł

asfalt

4.

Centrum „droga na stadion” dz. nr ew. 9107, w km 0+000-0+080 szer. 8,50-3,00 m,
nawierzchnia bitumiczna

80 m

42.293,55 zł

asfalt

5.

Centrum „Karnafle” dz. nr ew. 13310, 13311 w km 0+000-0+095 szer. 3,00 m,
nawierzchnia bitumiczna

95 m

35.451,06 zł

asfalt

6. Centrum dz. nr ew. 9523, w km 0+000-0+280 szer. 3,00 m, nawierzchnia bitumiczna

280 m

110.477,99 zł

asfalt

7.

Centrum dz. nr ew. 9287, 12415, 12443 w km 0+235-0+635 dł. 0,40 km, szer. 4,00
m-3,00m, nawierzchnia tłuczniowa

400 m

78.801,80 zł

asfalt

8

Skoczyki 2 „Do Kuligów” dz.nr ew. 7110, remont cząstkowy i odwodnienie drogi,
nawierzchnia bitumiczna

15.785,57 zł

asfalt

Gminne Nowiny nr 3 (827)/2018

nowiny samorządowe

24
9

Skoczyki dz.nr ew. 6318 w km 0+000-0+110 szer. 3,00 m, nawierzchnia bitumiczna

110 m

45.919,59 zł

asfalt

10 Skoczyki dz. ew.nr 4593 w km 0+000-0+350, szer. 2,7 m, nawierzchnia bitumiczna

350 m

116.999,45 zł

asfalt

11

Przywarówka dz.nr ew. 762 w km 0+000-0+290 szer. 3,00 m, nawierzchnia
bitumiczna

290 m

102.355,68 zł

asfalt

12

Lipnica Wielka, sołectwo Centrum „drogi i place”
nawierzchnia bitumiczna,

76.481,40 zł

asfalt

13

Lipnica Wielka, sołectwo Centrum droga rolnicza „Karłówka” dz. nr ew. 12336,
12266 w km 0+000-0+180 szer. 3,00 m, nawierzchnia bitumiczna

180 m

97.504,56 zł

asfalt

14

Lipnica Wielka, sołectwo Przwarówka droga rolnicza dz. nr ew. 926 w km 0+0000+350 szer. 3,00 m, nawierzchnia tłuczniowa

350 m

103.609,05 zł tłuczniowa

15

Lipnica Wielka, sołectwo Przywarówka droga gminna „Do Węgrzynów” dz. nr ew.
452, 501, 873 w km 0+060-0+310 szer. 3,00 m, nawierzchnia bitumiczna

250 m

113.404,77 zł

asfalt

16

Lipnica Wielka, sołectwo Centrum dz. nr ew. 12043, nawierzchnia bitumiczna
„Tajwan”

110 m

43.650,61 zł

asfalt

dz. nr ew. 9227, 9226,

Razem:

1.113.517,98zł
Oprac. P. Zborek

W ażniejsze pozyskane środki z funduszy zewnętrznych
w G minie L ipnica W ielka w latach 2010-2018
Lp.

Tytuł projektu

„POPRAWA ŚRODOWISKA NATURALNEGO POPRZEZ
BUDOWĘ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W GMINACH
1.
POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO – LIPNICA WIELKA
(PL) ORAZ STEFANOV (SK)”

Koszty całkowite

Dofinansowanie

Stan
zaawansowania

1 849 683,47 euro
(tj. 7 880 124,80 zł)

1 548 739,96 euro
(tj. 6 598 028,50 zł)

ZAKOŃCZONY

2.

„KRAINA MARZEŃ – BUDOWA PLACÓW ZABAW NA
TERENIE SOŁECTW GMINY LIPNICA WIELKA”

172 894,08 zł

105 423,00 zł

ZAKOŃCZONY

3.

„DR EMIL KOWALCZYK PRO-MEMORIA PROMOCJA
REGIONU ORAWY POPRZEZ WYDANIE PŁYTY
MUZYCZNEJ Z UTWORAMI DO TEKSTÓW WIERSZY DR
EMILA KOWALCZYKA”

20 278,20 zł

12 532,73 zł

ZAKOŃCZONY

4.

„REMONT I WYPOSAŻENIE DOMU LUDOWEGO
W LIPNICY WIELKIEJ”

171 309,84 zł

111 796,57 zł

ZAKOŃCZONY

5.

WALORY PRZYRODNICZO-KULTUROWE POGRANICZA

34 091,30 Euro
(tj. 143 183,46 zł)
Gmina Lipnica Wielka

30 682,16 Euro ( tj
128 865,07 zł )

W TRAKCIE
REALIZACJI

6.

WĘDRUJEMY PRZEZ GRANICE

37 932,73 Euro
34 139,45 Euro ( tj.
(tj. 159 317,47 zł)
143 385,69 zł)
Gmina Lipnica Wielka

W TRAKCIE
REALIZACJI

7.

DZIEJE OSADNICTWA WOŁOSKIEGO W LIPNICY WIELKIEJ
POPRZEZ WYBUDOWANIE WIAT TURYSTYCZNOREKREACYJNYCH

188 022,95 zł

119 639,00 zł

W TRAKCIE
REALIZACJI

8.

”TWORZENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ ORAZ MODERNIZACJA
OZNAKOWANIA PRZY ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH
W GMINIE LIPNICA WIELKA”

95 744,35 zł

60 922,00 zł

W TRAKCIE
REALIZACJI
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9.

RADOSNY ŚWIAT PRZEDSZKOLA W GMINIE LIPNICA
WIELKA

STWORZENIE WARUNKÓW DLA ZACHOWANIA
10. KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO DZIEDZICTWA NA
POLSKIEJ I SŁOWACKIEJ ORAWIE

25

594 106,27 zł

594 106,27 zł

ZAKOŃCZONY

407 470,24 Euro (tj.
1 711 375,00 zł)
Gmina Lipnica Wielka

346 349,68 Euro
(tj. 1 454 668,66
zł)Gmina Lipnica
Wielka

W TRAKCIE
REALIZACJI

716 561,18 Euro (tj.
3 009 556,96 zł) Gmina
Lipnica Wielka

609 076,98 Euro
(tj. 2 558 123,32
zł)Gmina Lipnica
Wielka

W TRAKCIE
REALIZACJI

11.

OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I PRZYRODNICZEGO NA WSPÓLNEJ ORAWIE

12.

REMONT REMIZY OSP LIPNICA WIELKA –
PRZYWARÓWKA

56 760,07 zł

28 380,00 zł

ZAKOŃCZONY

13.

TERMOIZOLACJA REMIZY OSP W LIPNICY WIELKIEJ
MUROWANICY

107 904,47 zł

35 000,00 zł

ZAKOŃCZONY

14.

REMONT REMIZY OSP W KICZORACH

120 186,94 zł

54 092,31 zł

ZAKOŃCZONY

15.

REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP
W PRZYWARÓWCE

103 500,00 zł

48 726,22 zł

ZAKOŃCZONY

16.

REMONT REMIZY OSP W LIPNICY WIELKIEJ „CENTRUM

105 000,00 zł

39 450,00 zł

ZAKOŃCZONY

17.

REMONT POMIESZCZEŃ REMIZY OSP W KICZORACH

109 028,54zł

37 828,00zł

ZAKOŃCZONY

18.

PLAC MANEWROWO-ĆWICZENIOWY PRZY REMIZIE OSP
PRZYWARÓWKA W LIPNICY WIELKIEJ

132 749,29zł

19.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W GMINIE LIPNICA WIELKA

1 915 194,47 zł

20.

BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNO-TECHNICZNEGO
PRZY BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI LIPNICA
WIELKA

21.

38 041,00 zł

ZAKOŃCZONY

999 744,74 zł

W TRAKCIE
REALIZACJI

525 083,18 zł

295 691,00 zł

ZAKOŃCZONY

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH
PROGRAMU „MOJE BOISKO ORLIK 2012

1 045 739,98 zł

825 000,00 zł

ZAKOŃCZONY

22.

BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W LIPNICY
WIELKIEJ MUROWANICY

1 104 106,98 zł

750 000,00 zł

ZAKOŃCZONY

23.

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WIELOFUNKCYJNYCH
W LIPNICY WIELKIEJ W SOŁECTWACH: SKOCZYKI ORAZ
PRZYWARÓWKA

712 652,16 zł

394 577,00 zł

ZAKOŃCZONY

24.

BOISKO W KICZORACH W RAMACH KONKURSU
„MAŁOPOLSKIE BOISKA 2018”

408 810,02zł

152 879,00 zł

W TRAKCIE
REALIZACJI

25.

BUDOWA TRYBUNY SPORTOWEJ PRZY STADIONIE
SPORTOWYM W LIPNICY WIELKI

341 604,44 zł

138 863,60 zł

ZAKOŃCZONY

26.

SZLAKI ROWEROWE NA POGRANICZU POLSKO –
SŁOWACKIM. GMINA LIPNICA WIELKA – RABČICE –
DOLNY KUBIN

50 760,60 EUR (tj.
213 194,52 zł)

43 146,51 EUR (tj.
181 215,34 zł )

ZAKOŃCZONY

27.

BABIOGÓRSKIE ŚCIEŻKI ROWEROWE

67 353,09 Euro (tj.
282 882,98 zł)

54 616,61 Euro
(tj. 229 389,76 zł)

W TRAKCIE
REALIZACJI

28.

BUDOWA MIKROINSTALACJI PROSUMENCKICH NA
TERENIE GMINY LIPNICA WIELKA

914 372,91 zł

715 509 ,00 zł

ZAKOŃCZONY

29.

E-USŁUGI W GMINIE LIPNICA WIELKA

728 462,58zł

534 594,24 zł

ZAKOŃCZONY

30.

POPRAWA UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z INTERNETU,
E-USŁUG W GMINIE LIPNICA WIELKA

100 780,00 zł

100 780,00 zł

W TRAKCIE
REALIZACJI

RAZEM

23 173 926,91 zł

17 487 252,02 zł
oprac. M. Jasiura
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nowiny samorządowe

W ażniejsze realizac je G miny L ipnica W ielka w ostatnim roku

Szkoła Podstawowa Nr 1 – Lipnica Wielka – Murowanica

Szkoła Podstawowa Nr 2 – Lipnica Wielka – Centrum (Liceum)

Szkoła Podstawowa Nr 3 – Lipnica Wielka – Skoczyki

Szkoła Podstawowa Nr 4 – Lipnica Wielka – Przywarówka

Droga Koło Spyrków – Skoczyki

Droga Koło Węgrzynów Jakubinów – Przywarówka
foto: Bronek Kowalczyk
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Droga do Małego Rynku - Przywarówka

Sale regionalne w budynku Remizy OSP Przywarówka
dla Zespołu Orawianie

Boisko przy Szkole Podstawowej w Kiczorach

Droga koło Pani Karlak w Skoczykach

Witacze na początku wsi (Winiarczykówka i Kozubek)

Droga na Amfiteatr Stadion

Centrum Produktu Lokalnego w Lipnicy Wielkiej

Droga koło Adama Surowczyka
foto: Bronek Kowalczyk
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Droga na Tajwan (Centrum)

Wymiana zadaszenia na sześciu wiatach przystankowych

Droga koło Michalaków (Murowanica)

Droga koło sklepu Lenart (Murowanica)

Izba Pamięci Karola Wójciaka Heródka

Samochód strażacki dla OSP Murowanica
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