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W orawskie dziedziny
Cichutko dolinom
Krocy Janiół z nieba
Z radosnom Nowinom
Gloryja , Gloryja,
In Excelsis Deo
Narodziół się Jezus
w Betlejymskiym złobie
Swojo Bosko Miyłoś
podarowoł Tobie
Niechze się Jezusek
narodzi w dziedzinie
I zodnego Serca
radoś nie ominie!
		
JK

Święta Bożego Narodzenia
to czas otuchy, nadziei i miłości.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka. Szczęśliwych, kojących,
wartych pamięci, przeżytych w zgodzie
z rodziną, sąsiadami
i z sobą samym, pełnych miłości świąt
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku!
Przewodniczący
Rady Gminy
Andrzej Karkoszka

Wójt Gminy
Lipnica Wielka
Mateusz Lichosyt
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„Jeżeli tak uroczyście
obchodzimy narodzenia Jezusa,
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,
że każdy człowiek jest kimś jedynym
i niepowtarzalnym…”
św. Jan Paweł II

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć całej wspólnocie parafialnej i wszystkim gościom,
by Światło Betlejemskiej Nocy przemieniało Waszą codzienność,
ożywiało nadzieję oraz pomogło wzrastać w miłości do Boga i drugiego człowieka.
Radując się owocami mijającego roku, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność
za każde dobro, modlitwę i twórcze dzieła podjęte dla naszej parafii.
Z całego serca życzymy Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia
oraz wielu łask Bożych w nowy 2019 roku.
Duszpasterze parafii
św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
Ks. Jerzy Bargiel
Ks. Krzysztof Korba
Ks. Damian Obrał

„BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE”
Niech radość i pokój Betlejemskiej nocy przenika nasze serca,
a błogosławieństwo Bożej Dzieciny wydaje w nas owoce jedności,
miłości wzajemnej i wszelkiej pomyślności.
A wszelka łaska Syna Bożego, niech się stanie udziałem wszystkich,
przynosząc każdemu szczęśliwą codzienność „w dobrych radach i w dobrym bycie”.
Życzę, aby przez ręce Matki Najświętszej, spłynęły
od Bożego Dzieciątka najobfitsze łaski
dla wszystkich mieszkańców Lipnicy Wielkiej.
Ks. Andrzej Pawlak, proboszcz
parafii św. Jadwigi Królowej
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Uroczyste zaprzysiężenie
W ój ta G m i n y
oraz Rady Gminy Lipnica Wielka

W dniu 22 listopada 2018 roku, odbyła się I (po wyborach samorządowych z dnia 21 października 2018) Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Łukasza, a następnie
Wójt elekt oraz nowo wybrani radni
wraz z zaproszonymi gośćmi udali się
do Domu Ludowego.
W dalszej części uroczystości Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Maria Hrustek wręczyła zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy
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Lipnica Wielka. Zostali nimi: Dawid Dunaj, Małgorzata Emilia Karaś, Andrzej
Karkoszka, Janina Karkoszka, Józef Karkoszka, Bronisława Kidoń, Henryk Kowalczyk, Jan Kwak, Mateusz Mirosław
Machajda, Ewa Lucyna Magiera, Patryk
Michalak, Franciszek Pindziak, Józef Dariusz Rudnicki, Krystian Stechura oraz
Eugeniusz Węgrzyn.
Przewodnicząca Gminnej Komisji
Wyborczej wręczyła również zaświadczenie o wyborze na stanowisko Wójta
Gminy Lipnica Wielka Panu Mateuszowi
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Alojzemu Lichosytowi.
Po wręczeniu zaświadczeń nastąpiła ceremonia złożenia ślubowania przez
osoby obejmujące mandat radnego:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”. „Ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg”.
Następnie Wójt Gminy obejmując obowiązki Wójta złożył uroczyste
ślubowanie:
„Obejmując urząd Wójta Gminy
Lipnica Wielka, uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Lipnica Wielka. Tak mi dopomóż Bóg”.
Po ślubowaniu Wójt Gminy Lipnica Wielka Pan Mateusz Lichosyt zabrał
głos dziękując i przedstawiając pokrótce swoją wizję gminy.
Po tym przemówieniu miały miejsce podziękowania i gratulacje od zaproszonych gości dla ustępującego
Wójta Bogusława Jazowskiego oraz dla
Wójta Mateusza Lichosyta, a następnie
zaproszono wszystkich na poczęstunek i przerwę, po której miało miejsce
wznowienie obrad, już w trybie roboczym. Podczas tych obrad na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano Pana
Andrzeja Karkoszkę.
(K.K.) foto:
Bronisław Kowalczyk
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W yniki W yborów S amorządowych 2018 na W ójta G miny L ipnica W ielka
Nazwisko i imię
kandydata
JAZOWSKI Bogusław Jerzy
LICHOSYT Mateusz Alojzy

LW Centrum

LW Skoczyki

300

623

829

509

395

2656

508

1058

1394

866

746

4572

59%

59%

59%

59%

53%

58%

Obwód nr 1
88
212

RAZEM
(głosów ważnych)
Liczba uprawnionych do
głosowania
Frekwencja

Procent
LW RAZEM oddanych
Przywarówka
głosów
Obwód nr 2 Obwód nr 3 Obwód nr 4 Obwód nr 5
376
260
220
132
1076
41%
247
569
289
263
1580
59%

LW Murowanica

Kiczory

W yniki W yborów S amorządowych 2018 do R ady G miny L ipnica W ielka
Nazwisko i imię kandydata
KARKOSZKA Władysław
STECHURA Krystian
WILK-JURASZEK Teresa
KOWALCZYK HENRYK
KMIECIK Leszek Marek
PINDZIAK Franciszek
JANOWIAK Stanisław
MACHAJDA Mateusz Mirosław
JANOWIAK Emilia
ŁYSIAK Dariusz
DUNAJ Dawid
JANOWIAK Franciszek Wojciech
MICHALAK Patryk
KARKOSZKA Mariusz Marek
RUDNICKI Józef Dariusz
RZEPISZCZAK Grzegorz Wojciech
MAGIERA Ewa Lucyna
RUDNICKI Patryk Dariusz
CYMERMAN Anna
KWAK Jan
LICHOSYT Mateusz Alojzy
KUDZIA Andrzej
KARKOSZKA Andrzej
JANOWIAK Franciszek
LICHOSYT Anna
KIDOŃ Bronisława
BANDYK Łukasz Karol
WĘGRZYN Eugeniusz
KARAŚ Małgorzata Emilia
LICHOSYT Bożena
OGÓREK Stanisław
KOŚCIELAK Marek
KARKOSZKA Janina
KARKOSZKA Józef
BANDYK Bronisław

Okręg
wyborczy
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
14
15
15

Liczba głosów
ważnych
73
77
46
100
103
111
43
130
32
78
123
51
76
35
102
88
82
24
59
71
69
21
122
22
62
115
58
79
98
95
76
55
87
115
59

% w skali
okręgu
48,67%
51,33%
31,51%
68,49%
48,13%
51,87%
20,98%
63,41%
15,61%
38,81%
61,19%
31,48%
46,91%
21,60%
53,68%
46,32%
49,70%
14,55%
35,76%
44,10%
42,86%
13,04%
84,72%
15,28%
35,03%
64,97%
42,34%
57,66%
50,78%
49,22%
34,86%
25,23%
39,91%
66,09%
33,91%

MANDAT
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
NIE
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P rezydent na O rawie
Historycznym wydarzeniem na Orawie pozostanie niewątpliwie dzień 23 listopada 2018 r. kiedy osobiście przybywa prezydent RP Andrzej Duda, aby wziąć udział w obchodach 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz
powrotu Orawy w granice Państwa Polskiego. Centralne uroczystości miały miejsce w Podsarniu gdzie odsłonięto obelisk
z Orłem niepodległościowym wykonanym przez artystę Mariana Smreczaka.
Na tę historyczną chwilę zjechali przedstawiciele i delegacje samorządowców Orawy, Spisza i Pienin, burmistrzowie,
wójtowie a także mieszkańcy okolicznych wsi.
Wśród nich byli również delegaci z Lipnicy Wielkiej z Panem Wójtem Mateuszem Lichosytem na czele.
W oprawie artystycznej wzięli udział: Muzyka Zespołu „Orawianie” im. Heródka pod przewodnictwem Eugeniusza Karkoszki wespół z członkami Rodziny Kolpinga z Lipnicy
Małej.

Po ceremonii przywitania Pana Prezydenta nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie obeliska oraz złożenie wieńcy.
W swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił jak wielką odwagą wykazali się Ci, którzy o ten skrawek
Ziemi Orawskiej walczyli i zabiegali, o to aby należał do Polski
i „Chwała im za to”.
Na tę okoliczność został również posadzony dąb niepodległościowy, którego dokonali prezydent RP i poseł Edward
Siarka - syn Orawskiej Ziemi.
Po części oficjalnej nastąpił przemarsz do Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu, gdzie odbył się okolicznościowy program w wykonaniu uczniów tejże szkoły.
Orawa gościła już prezydentów. Andrzej Duda w historii
jest czwartym prezydentem z kolei, który przybył na tę Ziemię Orawską aby świętować lokalnie wielkie uroczystości
Niepodległej.
Janina Karkoszka

11 listopad w G minie L ipnica W ielka
Co roku w dniu 11 listopada w całej Polsce świętuje się dzień odzyskania niepodległości. W tym roku obchody nabrały szerszego wymiaru z uwagi na setną rocznicę tego bardzo ważnego wydarzenia.
Gminne obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Parafii pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty z udziałem pocztów sztandarowych, Orkiestry Dętej i Kapeli regionalnej. Następnie delegacje złożyły wiązanki w miejscach pamięci, a w Domu Ludowym dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Zespołu „Orawskie Dzieci” przygotowały wzruszającą akademię.
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli z nami uczcić to niezwykle ważne dla Polski wydarzenie. Dopełnieniem uroczystych obchodów 100-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski w gminie Lipnica Wielka była wystawa prac uczniów lipnickich szkół pn. „Droga do
Niepodległości”.
(K.K.)
foto: Bronek Kowalczyk
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11 listopada 2018 roku

W ieczór patriot yczny

obchodziliśmy
100- rocznicę odzyskania
niepodległości

scholi exodus
10 września 2018r w parafialnym Kościele Św. Łukasza
Ewangelisty, w Lipnicy Wielkiej, Schola Exodus zaaranżowała Wieczór Patriotyczny. Zaraz po wieczornej Mszy Świętej, która odbyła się o godzinie 17, zaczęło się nasze małe
przedstawienie.

W parafii św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej Murowanicy w kościele parafialnym została odsłonięta pamiątkowa tablica. Podczas uroczystej Mszy św. za Ojczyznę w obecności zgromadzonych parafian i obecnych pocztów sztan-

darowych ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej
i Strażaków z OSP Murowanica, ks. proboszcz Andrzej Pawlak
poświęcił tablicę upamiętniającą to ważne wydarzenie w historii naszej Ojczyzny. Fundatorem tablicy jest P. Franciszek
Pindziak, sołtys. Na tablicy został umieszczony tekst:
TABLICA PAMIĄTKOWA UFUNDOWANA
W ROKU JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach
niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach,
wolna Polska powróciła na mapę świata. To dzięki tym, którzy
pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez
walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach
bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej tożsamości narodowej oraz w codziennym trwaniu przy
Bogu polskich rodzin.
Mieszkańcy Lipnicy Wielkiej - Murowanicy
11 listopada 2018 roku.

Wieczór Patriotyczny rozpoczęła Martynka Lichosyt śpiewając piosenkę „Taki Kraj” Jana Pietrzaka. Następnie, tłumnie
zebranych ludzi przywitały konferansjerki oraz zapowiedziały
kolejną piosenkę śpiewaną przez Scholę. Piosenki wykonywane tego wieczoru były pieśniami patriotycznymi, wojskowymi i odnosiły się do siły, niezłomności i wiary Polaków. Mimo
tylu przeszkód i niepowodzeń byliśmy zdolni odzyskać naszą
niepodległość. Dzięki czemu już od 100 lat możemy cieszyć
się wolnym krajem i świętować ten niezwykły dzień. Piosenki takie jak „Wojenko Wojenko” czy „Białe Róże” utwierdziły nas
w przekonaniu, że Polakom nie żyło się łatwo w tamtych czasach. Dlatego tym bardziej powinniśmy być im z całego serca wdzięczni i wspominać ich w swoich modlitwach. Ostatnią piosenką podczas Wieczorku Patriotycznego była „Jedna
Chwila” Katarzyny Malejonek w wykonaniu Gabrieli Stopiak.
Po zakończonym występie udaliśmy się do salki na Prałatówkę, gdzie można było kupić lampiony, aby następnie
wspólnie udać się na cmentarz. Stojąc pod krzyżem, odmawialiśmy modlitwę za nas i za naszą cudowną ojczyznę oraz
za wszystkich poległych w obronie naszej ojczyzny, a także
za nienarodzone dzieci. Później każda osoba trzymająca swój
lampion, zapaliła go i po chwili wypuściła w niebo. Takim sposobem uczciliśmy 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na zakończenie obchodów tej niezwykłej rocznicy,
ksiądz proboszcz pobłogosławił wszystkich zebranych aby
w spokoju dotrzeć do domu i dalej celebrować ten dzień.
Niezwykły wieczór, jaki przeżyliśmy 10 listopada sprawił,
że każdy z nas uświadomił sobie jak ważna jest niepodległość
i jak ważne są osoby, które nam ją wywalczyły. Myślę, że każdy z zebranych na Wieczorku Patriotycznym będzie wspominał ten dzień bardzo długo, bo następna taka rocznica dopiero za sto lat. Dziękujemy za tak liczne przybycie, złożone ofiary i przede wszystkim celebrowanie tego dnia z nami.
Kasia Ponicka - Diakonia
foto: Sonia Ponicka
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Ś więto N iepodległości w W arszawie
11 listopada to dzień, z którego każdy Polak jest dumny. W 2018 roku to święto nabrało większych rozmiarów, z racji setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ludzie świętowali w całym kraju i poza jego granicami odrodzenie się naszej
Ojczyzny po 123 latach zaborów.
Wraz z kilkoma znajomymi postanowiliśmy uczcić ten dzień w Warszawie przez udział w Marszu Niepodległości. Nie był to
mój pierwszy udział w takim wydarzeniu. Jednak z trzech, w jakich uczestniczyłem, ten zdecydowanie był największy i zarazem najspokojniejszy, biorąc pod uwagę sam marsz, jak i drogę z Krakowa do Warszawy. Nikt nas nie kontrolował, nikt nam nie
sprawdzał plecaków, jak miało to miejsce w 2014 roku. Tym razem 250 tysięcy ludzi przeszło w spokoju z ronda Dmowskiego,
przez Aleje Jerozolimskie na Błonia Stadionu Narodowego, aby godnie uczcić setną rocznicę wolnej Polski.
Tego dnia w Warszawie w wielu miejscach odbywały się różne wystawy, śpiewanie pieśni patriotycznych, składanie wieńców, m. in. przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Nam, z racji na odległość, jaką mamy do stolicy, udało się dotrzeć tylko na główne wydarzenie – 8. Marsz Niepodległości, który ruszył po przemówieniu Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Ze względu na
ogromną ilość przybyłych do Warszawy ludzi, patriotyczna demonstracja Polaków rozciągała się na wiele kilometrów.
Jest to niesamowite uczucie widzieć ludzi młodych, starszych, rodziny z małymi dziećmi, niepełnosprawnych, ludzi innych
narodowości mających na ramieniu biało-czerwoną opaskę lub niosących obok flagi własnego państwa - flagę Polski. Wydarzenie zakończyło się koncertami patriotycznymi i przemówieniami ważnych osobistości.
Udział w 8. Marszu Niepodległości to przeżycie, które na długo zapada w pamięć i kształtuje poczucie dumy narodowej.
Kamil Cymerman

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

Numer
Uchwały

240

XLI/240/2018

241
242

XLI/241/2018
XLI/242/2018

1.

I/1/2018

Data

W sprawie

PAŹDZIERNIK
ustalenia dla terenu Gminy Lipnica Wielka maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem
15 października 2018
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
15 października 2018 zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2018 rok
15 października 2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Kadencja 2018-2023
LISTOPAD
22 listopada 2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Lipnica Wielka
oprac. Agnieszka Zahora

Dziękuję Państwu za tak liczny udział w tegorocznych wyborach. 21 października był dniem
Bardzo ważnym dla naszego społeczeństwa, ale również dniem, w którym Państwo daliście szansę
i zaufaliście.
Przede wszystkim dziękuje Państwu za wszystkie spotkania, na których mogłem poznać Wasze
oczekiwania, dziękuję za liczne rozmowy, słowa wsparcia oraz rady. Dziękuję za kulturalną i merytoryczną kampanię wyborczą.
Otrzymałem od Państwa duży kredyt zaufania. Tak jak obiecałem na spotkaniach oraz podczas
rozmów, swoją służbę Państwu bede opierał na dialogu z mieszkańicami. Będziemy wspólnie rozwiązywać problemy i szukać nowych pomysłów. Będziemy razem działać dla dobra naszej Małej
Ojczyzny.
Dziękuję
Wójt Gminy Lipnica Wielka
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Przedszkolaki z Publicznego
P rzedszkola ubierają choinkę
w U rzędzie G miny
W dniu 14 grudnia grupa „Żabki” z Publicznego Przedszkola na zaproszenie Wójta Gminy - pana Mateusza Lichosyta wybrała się z wizytą do Urzędu Gminy, aby tam ubrać choinkę. Wcześniej przedszkolaki przygotowały ozdoby świąteczne – pawie oczka, aniołki i kolorowy łańcuch, aby nimi przystroić piękne, żywe drzewko. Przedszkolaki z zaangażowaniem
podjęły się tego zadania. Pan Wójt przyjął nas bardzo serdecznie i bardzo chętnie pomagał
w ubieraniu choinki. Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy kolędy. Przedszkolaki otrzymały wspaniałe prezenty w postaci płyt z orawskimi pastorałkami, słodyczami, odblaskami
i smyczami, jak również piękny dyplom z podziękowaniem. My również złożyliśmy na ręce
Pana Wójta świąteczne życzenia i wręczyliśmy mały upominek.
L.F., foto: B. Kowalczyk

Z imowe utrzymanie dróg w G minie L ipnica W ielka
w sezonie 2018/2019
Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt informuje mieszkańców, iż zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz
powiatowych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie
2018/2019 powierzono w całości firmie:
FHU „ZBAZIN” Józef Garaj
34-483 Kiczory 40A
Tel.: 725 580 404
Wszelkie zastrzeżenia i problemy związane z zimowym
utrzymaniem dróg gminnych należy zgłaszać bezpośrednio do Wykonawcy zadania lub do Sołtysów poszczególnych
sołectw:
Sołtys Sołectwa Murowanica Franciszek Pindziak: nr tel.
530 730 043
Sołtys Sołectwa Centrum Jan Kwak: nr tel. 609 098 147
Sołtys Sołectwa Skoczyki Bożena Lichosyt: nr tel. 530
730 041
Sołtys Sołectwa Przywarówka Józef Karkoszka: nr tel.
530 730 045
Sołtys Sołectwa Kiczory Henryk Kowalczyk: nr tel. 530
730 044
Natomiast w sytuacji zastrzeżeń, co do reakcji na zgłoszenia w sprawie dróg gminnych prosimy o kontakt bezpośrednio z Wójtem Gminy pod nr tel.: 18 26 345 95 lub z pracownikiem Urzędu Gminy Panem Grzegorzem Kocurem pod nr tel.
18 26 347 21, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.
Wszelkie zastrzeżenia i problemy związane z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych należy zgłaszać bezpośrednio do Wykonawcy, tj.:

FHU „ZBAZIN” Józef Garaj
34-483 Kiczory 40A
Tel.: 725 580 404
Natomiast w sytuacji zastrzeżeń, co do reakcji na zgłoszenia w sprawie dróg powiatowych prosimy o kontakt z osobami zarządzającymi i nadzorującymi zimowe utrzymanie
dróg w Powiatowym Zarządzie Dróg:
Koordynator/Zarządzający oraz Nadzorujący
Marcin Ligas – tel./faks 18 26 647 00
tel. 18 26 628 88
tel. 18 26 497 70
kom. 609 820 544
oraz Nadzorujący:
Sławomir Belicki: – tel./faks 18 26 647 00
tel. 18 26 628 88
tel. 18 26 497 70
kom. 722 195 305
Wykonawcą usługi zimowego utrzymania drogi powiatowej nr K1676 Lipnica Wielka - Przywarówka jest Konsorcjum
Firm:
Lider - Józef Kondys FHU EXPORT IMPORT Józef Kondys
34 -722 Podwilk 337A
oraz Partner - Stanisław Waliczek TRANSKOP Nowe Bystre
192B, 34-521 Ząb, 34-407 Ratułów 208
Telefony: 605 880 954, 601 439 868, 18 28 520 38
Podwykonawcą:
firma: FHU „ZBAZIN” Józef Garaj z siedzibą w 34-483 Lipnica Wielka, Kiczory 40 A tel. 725-580-404
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Informuje się, iż Wójt Gminy Lipnica Wielka
przyjmuje strony w godzinach pracy Urzędu
tj. poniedziałek - piątek 7:30-15:30
po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie:
18 26 345 95 w. 11
Natomiast zgodnie
z Zarządzeniem 67/2018 Wójta Gminy
w sprawie przyjmowania interesantów
w sprawie skarg i wniosków
po godzinach pracy Urzędu
Wójt Gminy przyjmuje w każdy wtorek
w godzinach 15:30-16:30

B ierzmowanie w P arafii św . J adwigi K rólowej
w L ipnic y W ielkiej M urowanic y
19 października 2018 roku w parafii św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej Murowanicy z rąk Jego Ekscelencji księdza Biskupa Jana Szkodonia Sakrament Bierzmowania przyjęło 26 gimnazjalistów. Modlimy się i prosimy Boga Ojca aby Duch Święty,
którego przyjęli umacniał ich wiarę, aby jej bronili i według niej żyli.
Ks. Andrzej Pawlak, proboszcz

A dwentowa pomoc dla domu dziecka
Adwent to czas kiedy parafia św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej Murowanicy organizuje zbiórkę żywności dla potrzebujących z Domu Dziecka w Pawlikowicach koło Krakowa. Przed radosnymi Świętami Bożego Narodzenia, kiedy doświadczamy
wiele dobroci od ludzi, sami staramy się być dobrymi dla innych. Są Domy Dziecka gdzie żyją dzieci i młodzież, którzy nie maja
swoich rodzin i czekają, że ktoś okaże im serce i sprawi odrobinę radości. Pamiętając o nich w tym radosnym okresie oczekiwania na narodziny Dzieciątka Jezus dzielimy się dobrocią naszego serca i tym co mamy. Święty Brat Albert uczy nas, że trzeba być
dobrym jak chleb i nieść pomoc tam gdzie jej oczekują. Pamiętamy też, że w naszej wspólnocie są ludzie starsi, samotni, chorzy,
z nimi też chcemy się podzielić zebranymi darami i dobrocią naszych serc. W tym roku w akcję zbierania żywności zaangażowali się nauczyciele i młodzież naszego gimnazjum.
Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w akcje niesienia pomocy potrzebującym w tym radosnym okresie Świąt Bożego
Narodzenia i życzę aby Narodzony Jezus Chrystus Wam wszystkim błogosławił.
Ks. Andrzej Pawlak
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D rugi O rawski O rszak Ś więt ych
Drugi Orawski Orszak Świętych
,,Holy Wins” odbył się 30-listopada
2018 roku. Przemarsz rozpoczął się
przy Szkole w Skoczykach skąd dzieci
w strojach świętych, dorośli oraz rozśpiewana schola przemaszerowali do
kościoła parafialnego w Lipnicy Wielkiej. W świątyni została odprawiona
Msza Święta oraz różaniec. Po zakończeniu organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników do Domu Ludowego, gdzie „Anioły Miłosierdzia” wraz
z rodzicami przygotowali poczęstunek
oraz zabawę podczas której zabawiała
wszystkich Pani Marta i Dj Piotr dzięki
którym dzieci razem z dorosłymi bawili się wspaniale. Były tańce , konkursy
i dużo uśmiechu :) !!!!
Jednak podczas tego wydarzenia
przyświecał nam też inny, szczytny cel
. Można było zakupić ręcznie robione
aniołki wykonane z przeróżnych materiałów przez dzieci ze szkół gminy Lipnica Wielka oraz zakupić coś pysznego
na ząb czy wypić pyszną herbatę !!!!!
Cały dochód zebrany w tym dniu został przeznaczony na Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie ,,Barka” w Jabłonce.
Bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom, Państwu Alicji i Tomaszowi Kramarz, ks. Damianowi Obrał, wszystkim wolontariuszom oraz
Rodzicom . Do zobaczenia za rok :) :)
!!!!!!!!!!!!!
Aleksandra Jurczak,
foto: Andrzej Habina
W rozważaniach na temat starcia polskiej tradycji kultu świętych z obcą modą „zabawy” Hallowen, publicysta
z Gazety Polskiej powołuje się m.in. na inicjatywy podejmowane na Orawie. W jednym z największych opiniotwórczych tygodników pojawiła się informacja o akcjach organizowanych w Lipnicy Wielkiej i Jabłonce.
– Pojawiły się znienacka i z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Bale wszystkich świętych organizowane dla dzieci są pretekstem do głębszego przeżywania wiary dla całych rodzin szkolnej wspólnoty – wprowadza czytelników do tematu Jakub Augustyn Maciejewski, szef działu kultura w Gazecie Polskiej.
W artykule przedstawił on Orawski Orszak Świętych organizowany przy parafii św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej przez Tomasza Kramarza. Pada wyjaśnienie o celu akcji, którym jest promowanie wartości wynikających z Ewangelii i pokazywanie
świętych z czasów minionych. Publicysta wyjaśnia, że m.in. ten przykład “łamie laicki stereotyp o protestantyzmie i katolicyzmie – w wyobrażeniach osób niewierzących katolicyzm wydaje się poważny i pełen umartwień, przy swobodnym i rzekomo radosnym społeczeństwie protestanckim. (…) Tymczasem z pogodnych, ciepłych Włoch przybywają do nas pomysły na
radosne przezywanie dnia Wszystkich Świętych.”
www.kurierorawski.pl
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G minny konkurs

na „N a jpiękniejszego aniołka ”
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Maja Warzeszak – III miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1:
Karolina Michalak – I miejsce
Martyna Ziemiańczyk – II miejsce
Julia Pawlak – III miejsce
Szkoła Podstawowa w Kiczorach:
Samuel Karkoszka – I miejsce
Kevin Mansfeld – II miejsce
Maja Kiełczewska – III miejsce
Grupa wiekowa: klasy 5-8:
Szkoła Podstawowa nr 3:
Jan Kramarz – I miejsce
Oliwia Barszcz – II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 2:
Gabriel Wontorczyk – I miejsce
Karolina Dunaj – I miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1:
Patrycja Olesińska – I miejsce
Marlena Romak – I miejsce
Julia Lichosyt – II miejsce

30.10.2018 r. o 15.00 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej na której dokonano wyboru prac z gminnego konkursu na „Najpiękniejszego Aniołka”. Serdecznie dziękujemy
za okazanie wielkiego serca i zaangażowanie w działalność charytatywną.
Prace te bowiem zostaną sprzedane,
a dochód zostanie przekazany na cel
charytatywny.
Na konkurs wpłynęło 100 aniołków,
w tym:
kl. 0-2 – 53 aniołki
kl. 3-4 – 33 aniołki
kl. 5-8 – 14 aniołków
oraz aniołki niepodpisane
Przedstawienie wyników konkursu
dla poszczególnych szkół:
Grupa wiekowa: klasy 0-2:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lipnicy
Wielkiej:
Nikola Gwiżdż - I miejsce
Szkoła Podstawowa nr 3:
Agata Karaś - I miejsce
Zuzanna Lichosyt – II miejsce
Michał Kramarz – III miejsce
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Szkoła Podstawowa nr 2:
Kamila Kramarz – I miejsce
Nikola Biela – II miejsce
Antosia Kidoń – III miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1:
Samira Michalak – I miejsce
Aleksandra Mikłusiak – II miejsce
Wiktoria Olesińska – III miejsce
Szkoła Podstawowa w Kiczorach:
Emilia Bodek – I miejsce
Julia Stachulak – II miejsce
Wiktoria Borowy – III miejsce
Grupa wiekowa: klasy 3-4:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Lipnicy
Wielkiej:
Kinga Brenkus – I miejsce
Karolina Daniel – II miejsce
Joanna Bandyk – III miejsce
Szkoła Podstawowa nr 3:
Marta Barszcz – I miejsce
Natalia Janowiak – II miejsce
Izabella Dunaj – III miejsce
Szkoła Podstawowa nr 2:
Andrzej Dunaj – I miejsce
Martyna Wontorczyk – II miejsce

Szkoła Podstawowa w Kiczorach:
Sara Figa – I miejsce
Dawid Michalak – II miejsce
Gabriela Kanior – III miejsce
W komisji oceniającej brali udział:
-Karolina Kowalczyk
-Stanisława Kucek
-ks. Damian Obrał
-Alicja Kramarz
-Tomasz Kramarz
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C ec yliada 2018

25 listopada bieżącego roku był dla wszystkich Lipnickich
muzykantów i grup śpiewaczych, bądź solistów dniem szczególnym. Ponieważ właśnie w tym dniu obchodziliśmy w naszej parafii święto świętej Cecylii.
Św. Cecylia jest patronką muzyki kościelnej, a jak wiadomo parafia św. Łukasza jest bardzo umuzykalniona. Tak więc
w te szczególne święto spotkaliśmy się wszyscy w Kościele parafialnym o godzinie 15. Nasza Cecyliada rozpoczęła się
uroczystą mszą świętą oprawianą przez Strażacką Orkiestrę

Dętą, Scholę Exodus, Zespół Orawianie im. Heródka oraz Zespół Orawskie Dzieci. Po skończonej Eucharystii każda z zebranych grup przedstawiła swój przygotowany utwór bądź
utwory. Na naszym małym koncercie nie zabrakło takich grup
jak Schola Exodus, Schola Młodzieżowa, Chór Eduardo czy zespoły regionalne i orkiestra. Nie obyło się również bez solistki,
Natalii Lichosyt z Przywarówki, która wykonała religijną piosenkę w akompaniamencie swojej gitary.
Kiedy śpiewom przyszedł koniec, wszyscy udaliśmy się na
poczęstunek do Domu Ludowego, znajdującego się nieopodal. Tam przy szwedzkim stole przygotowanym między innymi przez Scholę Exodus, spędziliśmy kolejne chwile w swoim
gronie. Wśród śpiewów, muzyki i rozmów mijały kolejne minuty, aż niestety i to spotkanie musiało się skończyć i wszyscy rozeszli się do domów. Cecyliada to niezwykłe święto dla
wszyskich kochających muzykę w naszej parafii. Jak powiedział ksiądz Proboszcz Jerzy Bargiel nowe grupy chcące chwalić Boga śpiewem ciagle się tworzą. Więc mamy nadzieję, że
w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej i ten czas spędzimy równie wspaniale, jak w tym roku.
tekst Kasia Ponicka
zdj. Sonia Ponicka

K ampania społeczna dla rodzin
Zapraszamy wszystkie rodziny
z Gminy Lipnica Wielka do zapoznania
się z ofertą w/w kampanii. Kierujemy ją
do wszystkich rodzin, które zadają sobie trud wychowania dzieci i chcą stworzyć dom, który będzie ich prawdziwą
ostoją, gdzie nie tylko wygodnie się
mieszka, ale też gdzie każdy chce wracać do kochających nas osób.
Cele Kampanii
- Siła więzi rodzinnych. Pokazanie, że więzi rodzinne oraz relacje między dziećmi i rodzicami są kluczowe dla
prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci. Rodzina powinna tworzyć

trwałą wspólnotę kochających się wzajemnie osób, które wspólnie ponoszą
trudy oraz przeżywają radości i smutki
dnia codziennego.
- Pozytywny przekaz. Dotarcie do
rodziców i opiekunów w całej Polsce
z przekazem informacyjnym i edukacyjnym o budowaniu więzi i pozytywnych relacji w rodzinie.
- Społeczność Nierozerwalnych.
Stworzenie społeczności rodzin Nierozerwalnych, które swoim życiem będą
promować wartości kochającej się i zintegrowanej rodziny.

- Życie z pasją. Jeśli nasze rodziny będą środowiskiem pozytywnego
wzrostu, to cała nasza codzienność będzie pełna pasji i radości życia.
Zachęcamy do zapoznania się z dołączoną ulotką informacyjną i włączenia w społeczność rodzin wspierających się i promujących wartości rodzinne dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci.
Szczególnie zapraszamy do czytania ciekawych artykułów edukacyjnych
dla rodziców na stronie internetowej
www.nierozerwalni.pl
Kampania społeczna NIEROZERWALNI realizowana jest w ramach
Narodowego
Programu
Zdrowia
2016-2020 na zlecenie Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Opracowała: Agnieszka Stopiak –
pracownik socjalny OPS w Lipnicy Wielkiej na podstawie materiałów informacyjno - edukacyjnych Kampani Społecznej Nierozerwalni
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O dznaczenia dla lipniczan podczas
kongresu kultury

W Nowym Sączu od 16.10 do 19.10
odbył się IV Kongres Kultury Regionów
organizowany przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół. Tematem IV Kongresu Kultury Regionów był szczególny
rodzaj relacji, której coraz bardziej brakuje we współczesnym świecie, choć
pozornie mamy jej w nadmiarze: UWODZENIE – organizatorzy chcieli zaproponować pogłębioną refleksję nad filozoficznym, a przede wszystkim kulturowym znaczeniem tego pojęcia. Poszczególne wydarzenia odbywały się

w Nowym Sączu (MCK SOKÓŁ), w Rytrze (Perła Południa) i w kilku miejscowościach Sądecczyzny (warsztaty).
Podczas uroczystości w sali im. Lucjana Lipińskiego uhonorowani zostali ludzie zasłużeni dla kultury narodowej i regionalnej („Dziedzictwo: Siewcy, Orędownicy, Kreatorzy”), w tym
dwie osoby pochodzące z Lipnicy Wielkiej: Eugeniusz Karkoszka i Robert
Kowalczyk.
Lista wszystkich nagrodzonych
podczas tegorocznego Kongresu:

13
NAGRODA IM. PROF. ROMANA REINFUSSA: Maria Magdalena Kroh, Barbara Paluchowa, Andrzej Słonina, wyróżnienia: Mariusz Zieliński, Teodor Gocz –
pośmiertnie (kandydat zmarł w czerwcu 2018).
KRZYŻ MAŁOPOLSKI: Urszula Gieroń, Piotr Majerczyk, Jakub Dominik
Rusiecki.
POLONIA MINOR: Marian Wójtowicz.
HONOROWA ODZNAKA ZASŁUŻONY
dla KULTURY POLSKIEJ: Roman Guzik,
Eugeniusz Karkoszka, Lucyna Kmak,
Robert Kowalczyk,Teresa Lisak, Joanna
Liszka, Roman Liszka, Antoni Plechta,
Stanisław Wolański.
W trzecim dniu IV Kongresu Kultury Regionów przed południem w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu odbyła się debata plenarna
zatytułowana „Kultura uwodzenia”, Moderatorem była Małgorzata Broda, a do
grona panelistów obok tak znamienitych gości jak: dr hab. ks. Michał Drożdż,
Daria Alyoshkina (Ukraina), Stanislav
Baláž (Słowacja), Michał Malinowski, ks.
Mieczysław Puzewicz, Michal Smetanka (Słowacja) i Joanna Szroeder, została zaproszona mieszkanka Lipnicy Wielkiej, regionalistka Karolina Kowalczyk.

Na galę zakończenia i podsumowania Kongresu natomiast zaprezentowano bogactwo orawskiego folkloru zapraszając Kapelę „Muzyka Orawska”. Zaproszenie to było niezwykłą nobilitacją
bowiem na Kongresie obecne były osoby z całej Polski, którym regionalizm
jest zawsze bliski sercu.
info i foto: ze strony Małopolskiego
Centrum Kultury Sokół
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T radyc yjne orawskie
wesele w zubrzyckim
skansenie
Nie sposób, wśród wydarzeń zorganizowanych w ramach
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
nie wspomnieć o niezwykłym i bardzo wartościowym przedsięwzięciu. W zubrzyckim skansenie, w dniu 10.11.2018, odbyło się bowiem wyjątkowe wydarzenie: inscenizacja tradycyjnego orawskiego wesela. Inicjatorem i organizatorem tego działania była Dyrektor zubrzyckiego skansenu Pani Dominika Wachałowicz-Kiersztyn, natomiast scenariusz i reżyserię inscenizacji powierzono mieszkańcom Lipnicy Wielkiej: Karolinie Kowalczyk (Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej) i Robertowi
Kowalczykowi (Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce).

Wzięła w nim udział nasza Orawska Grupa Teatralna im. dra
Emila Kowalczyka, Zespół Skalniok z Zubrzycy Górnej, Muzyka
Orawska, Stowarzyszenie Gospodyń w Podwilku, woźnicowie
orawscy, pracownicy Muzeum Orawski Park Etnograficzny oraz
Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Zubrzycy Górnej z księdzem proboszczem Janem Kołodziejem.

R ealizac ja projektu
„O rawskie E tno - F olk
– I nspirac je ”
W miesiącu październiku i listopadzie 2018 r. Gminne
Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska” realizowało zadanie pn. „Orawskie
Etno - folk – inspiracje”.
Założeniem projektu „Orawskie Etno - folk - inspiracje”
było wykorzystanie elementów zdobnictwa, mody, materiałów z naszego regionu - przetworzonych jako znaki
i symbole we współczesnej modzie kojarzące się z regionem. W ramach
tego zadania odbyły się liczne
warsztaty i spotkania z etnografami, artystami
plastykami, krawcowymi w celu
przybliżenia motywów, wzornictwa regionalnego, nauki umiejętnego wykorzystania tych elementów we współczesności. Dla najmłodszych zorganizowane zostały warsztaty malowania koszulek w stylu folk. Młodzież natomiast pod nadzorem specjalistów wypracowała wspólnie wzory i projekty przeniesione jako haft na współczesne bluzy oraz takie wg których
przygotowane zostały stroje lub elementy strojów na pokaz mody poprzedzony profesjonalną sesją fotograficzną.

Wydarzenie przyciągnęło do skansenu wielu odbiorców,
którzy nie tylko mogli sobie przypomnieć bogactwo orawskich tradycji, zasmakować naszej starodawnej kuchni ale
przede wszystkim być częścią widowiska w charakterze gości
weselnych.
(M.K.)
foto: Iwo Borczuch
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W ystawa B olesława S urówki
w naszych kościołach
Wójt Gminy Lipnica Wielka oraz Gminne Centrum Kultury dzięki życzliwości Księży Proboszczów naszych parafii prezentują wystawę płaskorzeźb z wizerunkami Świętych autorstwa Pana Bolesława Surówki ze Skomielnej Białej - ur. w 1946 roku – rzeźbiarza samouka. Na
poważnie rzeźbą zajął się dopiero na emeryturze. Jego ulubione motywy to Jezus Frasobliwy
i Upadek Chrystusa, a z czasem postaci Świętych. Rzeźbi dłutami, najczęściej w lipie, czasami
w jaworze. Wystawę będzie można oglądać do po Świąt Bożonarodzeniowych w Kościele pw.
św. Łukasza, a do Trzech Króli w Kościele pw. św. Jadwigi Królowej.		
(K.K.)

O twarcie nowej sali prób dla zespołu regionalnego
„O rawianie ” im . H eródka
W budynku OSP Lipnica Wielka - Przywarówka, w dniu 12 października 2018 roku uroczyście otwarto nową siedzibę zespołu regionalnego Orawianie im. Heródka.
Prace ruszyły wiosną tego roku. Siedziba powstała dzięki pomocy władz gminy Lipnica Wielka z wójtem Bogusławem Jazowskim na czele. Pomysłodawcą całego projektu natomiast był kierownik zespołu Eugeniusz Karkoszka.
Młodzi Orawianie mają teraz do dyspozycji profesjonalną salę do prób z lustrami. Poza tym oddano do użytku trzy pomieszczenia, które służyć będą do przechowywania strojów i rekwizytów, nauki grania na instrumentach, organizowania spotkań
z interesującymi gośćmi, a także do przeprowadzania wielu ciekawych projektów, w których dzieci będą się uczyć m.in. malowania na szkle czy robienia kwiatów z bibuły.
Na uroczystość przybyły władze gminy z wójtem Bogusławem Jazowskim, ks. proboszcz Jerzy Bargiel, który dokonał poświęcenia nowego miejsca, była i obecna dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej, radni,
sołtysi, rodzice dzieci z zespołu i sponsorzy.
Po poświęceniu sali i przecięciu symbolicznej wstęgi, wspaniale zaprezentował się cały zespół Orawian. Następnie przybyli
goście zabrali głos, a Eugeniusz Karkoszka, jako kierownik zespołu, podziękował osobom zaangażowanym w realizacji przedsięwzięcia, wręczając pamiątkowe statuetki. Całą uroczystość zakończyły posiady w izbie kominkowej przy śpiewie, muzyce i snuciu planów na przyszłość.
źródło: zespół Orawianie,
na podstawie opr. i zdj. Andrzej Habina
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G minny konkurs plast yczny
pn . „D roga do niepodległości ”
9 listopada br. w Lipnicy Wielkiej
miało miejsce rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego pn. „Droga do Niepodległości” organizowanego corocznie dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Lipnicy Wielkiej
i Kiczor. W obecnym 2018 roku konkurs miał charakter szczególny z uwagi na 100 –lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jego celem bylo
propagowanie wiedzy historycznej,
postaw patriotycznych, poznawanie
dziedzictwa kulturowego regionu co
uczestnicy wiernie wyrazili w swoich
pracach.
Konkurs ten cieszy się co roku dużym zainteresowaniem wśród uczniów
szkół podstawowych. Wychowankowie pod kierunkiem nauczycieli plastyki pani Moniki Tlałki oraz pani Magdaleny Kostrzewy-Smreczak wykazują inwencję twórczą zarówno w interpretacji tematu jak też w różnorodności technik plastycznych.
PROTOKÓŁ Z KONKURSU
PLASTYCZNEGO
PN. „DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”
spisany w Lipnicy Wielkiej
dnia 09.11.2018 r.
Do Konkursu zgodnie z regulaminem
zgłoszono łącznie 51 prac, w tym ze
szkół podstawowych 49 prac oraz 2
prace osób dorosłych.
Komisja w składzie:
Magdalena Medwecka – Przewodnicząca Komisji
Janina Karkoszka - Członek
Karolina Kowalczyk – Członek
Stanisława Kucek – Członek
po dokładnym obejrzeniu wystawionych prac plastycznych postanowiła przyznać uczestnikom następujące
miejsca:
I MIEJSCE – SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY VI-VIII
1.Karolina Karkoszka - SP Kiczory, kl. VII

praca nr 96
2. Maciej Brenkus - SP Nr 4, kl. VIII praca nr 67
3. Radosław Węgrzyn - SP Nr 4, kl. VI praca nr 72
4. Zuzanna Wójcik - SP Nr 3, kl.VI praca nr 55
II MIEJSCE – SZKOŁY PODSTAWOWE – KLASY VI-VIII
1. Paweł Kuliga - SP Nr 1, kl. VII praca nr 123
2. Małgorzata Kramarz – SP Nr 3, kl.VI praca nr 56
3. Gabriel Klapisz – SP Nr 1, kl.VI praca nr 122
4. Adrian Wojtusiak – SP Nr 4, kl. VI praca nr 68
5. Patrycja Olesińska – SP Nr 1, kl. VI praca nr117
6. Amelia Warzeszak - SP Nr 4, kl.VII praca nr 78
7. Konrad Machajda – SP Nr 3, kl. VII praca nr 58
III MIEJSCE – SZKOŁY PODSTAWOWE – KLASY VI-VIII
1. Natalia Gombarczyk – SP Nr 1, kl. VI praca nr 120
2. Anna Karnafel - SP Kiczory, kl.VI praca nr 103
3. Klaudia Michalak – SP Nr 3, kl. VII praca nr 53
4. Oliwia Karkoszka – SP Kiczory, kl. VI praca nr 107
5. Julia Magiera – SP Nr 2, kl. VI praca nr 112
6. Weronika Wójciak – SP Nr 3, kl. VII praca nr 41
7. Anna Kułach – SP Nr 3, kl. VII praca nr 57
I MIEJSCE - PRACE DOROSŁYCH
1. Magdalena Jasiura - Lipnica Wielka praca nr 125
2. Paweł Jasiura – Lipnica Wielka praca nr 124
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie. Dziękujemy nauczycielom plastyki za promowanie postaw obywatelskich u młodego pokolenia jak również nadzór oraz instruktaż przy tworzeniu tych prac.
Prace zostały wyeksponowane w sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej i udostępnione do oglądania zainteresowanym do 17 grudnia 2018r.
(S.K.)
foto: Bronek Kowalczyk
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P iotrek M atera w programie
„Mam talent”
Z radością informujemy Państwa że utalentowany poeta, z niezwykłym
darem aktorstwa, pochodzący z Lipnicy Wielkiej i znany nam wszystkim - Piotrek Matera wystąpił we wrześniowym i październikowym odcinku znanego
programu Mam Talent. Śledziliśmy i wspieraliśmy naszego rodaka, tym bardziej iż prezentował tam swoje autorskie wiersze, a co ciekawe - w gwarze
orawskiej. Piotrek ma 22 lata niedawno wydał własny tomik poezji.
(red.)

M ikoła jki w D omu L udowym

W dniu 8 grudnia b.r w sali Domu Ludowego odbyła się impreza animacyjna dla dzieci w ramach „Mikołajkowego Prezentu dla dzieci” zorganizowana przez Wójta Gminy Lipnica Wielka oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej i Gminną Bibliotekę Publiczną.
Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji, m.in: teatr lalek pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, konkursy
rodzinne, zabawy sportowo-taneczne, malowanie twarzy, balonowe zoo, odwiedziny Św. Mikołaja, słodkości oraz inne.
Zabawę poprowadzili aktorzy z Art Cinema z Nowego Sącza.
Licznie przybyłe dzieci mile spędziły czas na wspólnej zabawie.
(M.K.), foto: Bronek Kowalczyk

K onkursy
Dnia 15 października odbył się konkurs wiedzy
Jan Pawła II – „ To jest matka moja, to Ojczyzna” oraz
8 listopada 2018r. konkurs recytatorski „Wiersze patriotyczne” i konkurs wiedzy „Marszałek Józef Piłsudski”, których organizatorami były p. M. Flaszyńska i p.
D. Karkoszka. Celem konkursów było uczczenie 100
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę,
przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy o historii Polski XX w., a szczególnie postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana Pawła II patrona naszej szkoły
oraz kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia
szacunku do dziejów ojczystych. Konkursy wiedzy
zorganizowany został dla uczniów klas IV- VIII, natomiast konkurs recytatorski dla dzieci klas 0-III.
Dominika Karkoszka
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100 dni w hołdzie niepodległej
W trasę wyruszył 04.08.2018 roku dokładnie o godz.
18.00 z Krowiarek na szczyt Babiej Góry i dalej w stronę Korbielowa ku zachodniej granicy Polski.
Pierwszy etap swej podróży przebył pieszo w 48 dni pokonując trasę o długości 1062 km z Krowiarek do Chlebowa
położonego w pobliżu miasta Zgorzelec.
Drugi etap drogi odbył w 6 dni płynąc kajakiem 212 km
Odrą (z Chlebowa do Szczecina). W mieście przypadkowo
spotkał właścicielkę wypożyczalni kajaków, która zgodziła się

Młody wiekiem Orawianin, otwarty i sympatyczny
Marcin Wierzbiak z Zubrzycy Dolnej w 100 dni przemierzył Polskę wzdłuż jej granic. Podróż ta była swoistym
hołdem, jaki złożył swojej Ojczyźnie w 100 -lecie Jej niepodległości. Dziennie pokonywał pieszo średnio 22 km
drogi, dźwigał bagaż o wadze 23 kilogramów.
POLSKA obchodzi w tym roku wielką rocznicę odzyskania
niepodległości, dokładnie 100 lat temu nasi dziadkowie, pradziadkowie wywalczyli nam wolność. Wolność której wielu ludzi w dzisiejszych czasach nie docenia i nie jest jej świadoma.
Zbyt wiele krwi zostało przelanej żeby zapomnieć i nie doceniać
ich bohaterstwa i poświęcenia. W podziękowaniu za WOLNOŚĆ
w której mogę żyć ja i moja rodzina jak i wszyscy Polacy których
znam, ruszyłem na marsz niepodległości.…
Marcin Wierzbiak
Pierwsza myśl o podróży wokół Polski zrodziła się u Marcina 01 sierpnia 2018 r. Oglądał On w telewizji transmisję
z udania się w podróż morską dookoła świata, żaglowca „Dar
Młodzieży, który rozpoczyna „Rejs Niepodległości” wypływając z Gdyni. Pomyślał wtedy, że wspaniale byłoby popłynąć
owym żaglowcem razem z uczestnikami rejsu, ale „niestety
mnie się to nie uda”. Wówczas wymyślił swoją podróż - w 100
dni pieszo wzdłuż granic Polski, w 100-lecie Jej niepodległości. Postanowił iść granicami, gdyż jak oświadczył, „100 lat
temu nie było granic Polski, bo Polska nie istniała na mapie
świata”. Ta myśl całkowicie pochłonęła Marcina i wiedział już,
że pomysł swój zrealizuje. Nie zastanawiał się długo, w 3 dni
podjął decyzję.
Początkowo sądził, że granice kraju przemierzy pieszo,
ale już po upływie dwóch tygodni wędrówki zorientował się,
że jest spóźniony o 150 kilometrów. Stwierdził, iż należy szukać środka lokomocji, który pozwoli na szybsze pokonywanie
trasy, która była przed nim. Podróżując Odrą przerzucił się na
kajak, zaś wędrując lądem, na rower.

wynająć naszemu Podróżnikowi kajak na dłuższy okres czasu.
Czółno było dwuosobowe z uwagi na duży bagaż wędrownika. W Szczecinie przesiadł się z kajaka na rower, który dowieźli mu rodzice, a zabrali kajak, by dostarczyć go do miejsca wypożyczenia.
Trzeci etap drogi w 39 dni przejechał rowerem przemierzając 2200 km. Rowerową wędrówkę rozpoczął ze Szczecina wzdłuż wybrzeża i dalej na Hel, następnie północną granicą na wschód do miasta Suwałki. Z północy graniczną ścianą
wschodnią oraz częścią południowej granicy dotarł do Bukowiny Tatrzańskiej.
Czwarty etap ostatni odcinek drogi przeszedł z Bukowiny Tatrzańskiej szczytami Tatr do Morskiego Oka, Doliny Pięciu Stawów, w kierunku Kasprowego Wierchu przez Giewont
i Doliną Chochołowską doszedł do Chyżnego, i będąc już blisko celu z Lipnicy Wielkiej na Babią Górę.
Setny, ostatni dzień swojej podróży nasz rozmówca zrelacjonował następująco:
Rankiem 11 listopada z Lipnicy Wielkiej zielonym szlakiem
wyruszyłem na Babią Górę. Na szczycie czekali na mnie: rodzina, znajomi i liczni mieszkańcy Orawy. O godzinie 11.00 Mszę
Świętą odprawił ks. Piotr Grotowski - proboszcz parafii pw. Św.
Stefana z Lipnicy Małej. Zaś kiedy wybiła 12.00 ze szczytu Babiej
Góry uroczyście rozbrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego, śpiewany przez Orawiaków łączących się w tej godzinie z całą Polską
świętującą 100 lecie Niepodległej Polski.
Pierwsze dni wędrówki były dla Marcina najcięższe. Każdy dzień podróży był skrupulatnie rozplanowany. Musiał
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przyzwyczaić się do dużego wysiłku fizycznego, samotności, do bycia z samym sobą, szczególnie w lesie, czy pustym
polu, gdzie często przyszło mu spędzać nocne godziny pod
namiotem. Jeśli dopadało Go potworne zmęczenie ani razu
nie pomyślał, by zawrócić, poddać się. Po drodze napotykał
przyjaznych, serdecznych i gościnnych ludzi. Zachodził do
domostw, gdzie mieszkańcy widząc młodego podróżnika
chętnie pomagali. Każdy kilometr przebytej drogi obfitował
w nowe wrażenia. Zwiedził wiele zakątków kraju, zobaczył
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mnogość pomników pamięci, obelisków upamiętniających
ważne wydarzenia narodowe, odwiedził groby żołnierzy, którzy oddali życie w walce o wolność Ojczyzny. Jak stwierdził:
„Polska jest piękna i niepowtarzalna”.
Na pytanie, czy poleciłby komuś podobną wędrówkę jednoznacznie odpowiada: Z miejsca polecam. Wędrując, człowiek ma czas na przemyślenia, ciekawe doświadczenia, jest to
również test na wytrzymałość. Każdemu wytrwałemu człowiekowi to by się przydało.
Marcin serdecznie dziękuje rodzicom, przyjaciołom oraz
wszystkim dobrym ludziom, którzy od początku podjęcia
przez Niego decyzji o podróży, wspierali Go i w trakcie jej
trwania służyli mu pomocą. Jak powiedział: Byłem szczęśliwy
i w pełni usatysfakcjonowany, że udało mi się osiągnąć cel, który sobie wyznaczyłem. Czuję się zaszczycony, że mogłem złożyć
hołd mojej Ojczyźnie w ten piękny jubileusz, uhonorować poległych w walkach o wolność Polski bohaterów.
Twój niesamowity wyczyn Marcinie, u starszych wzbudza
podziw i powszechny szacunek, dla młodych, Twoich rówieśników jest niewątpliwie wielkim i godnym przykładem do
naśladowania. Dziękujemy Ci i gratulujemy. Orawa jest z Ciebie dumna!
Stanisława Kucek
foto: zdjęcia udostępniono za zgodą rodziny Kolpinga
foto: Marcin Wierzbiak

O bchody 100- lecia N iepodległości w S zkole
P odstawowej im . B ł . J ana P awła II w K iczorach
Rok szkolny 2018/2019 stanowi szczególną okazję do świętowania dla całej społeczności Szkoły Podstawowej w Kiczorach,
ponieważ związany jest z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z tym w szkole podjęto szereg działań mających na celu uczczenia tego święta były to m. in. konkursy, akademie- Wieczorek patriotyczny oraz wystawa galerii
sławnych Polaków.
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Kto w ul dmuchnie temu gęba spuchnie
To był niezwykły dzień dla grupy pszczelarzy z Kiczor, którzy pod przewodnictwem Ludwika Młynarczyka, byłego prezesa Koła Pszczelarskiego Orawa w Jabłonce, w latach osiemdziesiątych, zorganizowali „Dzień Pszczelarza” w Kiczorach.
Akurat w dniu 7 XII kiedy to Św. Ambroży ma swoje święto.
On to jest patronem pszczelarzy całego świata. Przysłowie powiada „Na święty Ambroży poprawiają się mrozy”. Tak było -16
stopni w Kiczorach.
Świętowanie zaczęło się od Mszy Świętej o godz. 15 w Ka-

plicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiczorach, ale celebrowanej przez ks. S. Woźniaka z Kir koło Kościeliska oraz ks. M.
Karkoszkę rodaka z Kiczor. Dzień ów miał również oddźwięk
patriotyczny, bo związany ze 100 leciem Odzyskania Niepodległości przez Polskę, a to dlatego, że w Lipnicy Wielkiej żył
E. Mika (1896-1941) prekursor pszczelarstwa, a zarazem wraz
z żoną Józefiną, ks. F. Machayem, Piotrem Borowym organizował ludność Lipnicką by należała do Polski.
Do święta dołączył się Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt oraz Dyrektor Banku Spółdzielczego w Jabłonce
Józef Szperlak.
Ta trójka sprawiła, że ów wieczór w byłej siedzibie „Śleboda” w Kiczorach miał charakter owocu pszczelego i nastroju
patriotycznego, bo mowa była o działaczach na rzecz przyłączenia do macierzy Orawy Lipnicy Wielkiej i Kiczor. Pszczelarze wraz z mieszkańcami wsi Kiczory wręczyli upominki świąteczne Wójtowi M. Lichosytowi i radnemu powiatowemu J.
Stopce. Obecni byli również radni Lipnicy Wielkiej i Kiczor E.

Węgrzyn, J. Rudnicki, E. Magiera, K. Stechura. Zaś dr E. Kowal na owym wieczorze bardzo rzeczowo przybliżył postać
ks. Ferdynanda Machaya głównego orędownika o wolność
i przynależność do Królowej Polski. Otóż ta Mała Ojczyzna,
Orawa, została przyłączona do Polski, ale nie w całości. Owoce pszczelego roju z innymi produktami serwowała gaździna
E. Paściak – właścicielka gospodarstwa krów mlecznych w ilości około 20 sztuk. Serwowała ona również swoje wyroby takie
jak korbace, oscypecki, bundz, mleko, maślankę, masło z moskolem. Był również ramek z miodem oraz miodówka, która
słodziła podniebienia i rozgrzewała brzuchy. Nie zabrakło bigosu pszczelarskiego.
„I tak wielkie mozoły, nim miód przyniosły pszczoły”!.
Dobre pszczoły dadzą, woły słabe zjedzą woły. Spożywanie miodu to apiterapia. Miód znany był już przed Narodzeniem Chrystusa (epoka kamienia łupanego). Na świecie jest
450 tys pszczół, które zapylają 85% upraw. Znanych jest 20
gatunków dzikich pszczół. Potrzebują one pomocy od społeczeństwa, bo giną od opylania roślin środkami chemicznymi.
Mówi się, że jak nie będzie pszczół nie będzie nas.
Domu „Śleboda” użyczył gazda E. Karkosza. Oprawę foto-

graficzno-dźwiękową utrwalił B. Kowalczyk, a dekoracje wykonała M. Garaj, D. Karkoszka, E. Warzecha pt. „Wstań Polsko
Moja!”, zaś na ludowo i patriotycznie grała muzyka „Od nowa
z Kiczor, Lipnicy Małej i Chyżnego” (rodzinna). Było to naprawdę wesele królowej z cepinami.
Trójka Imprezowa

Galeria sławnych Polaków
W listopadzie na korytarzu Szkoły Podstawowej w Kiczorach mogliśmy podziwiać prace uczniów klas II i III, którzy w technikach rysunkowych przedstawili „Sławnych Polaków”. Są to bardzo interesujące portrety wybitnych polskich patriotów. Celem tego projektu było nie tylko rozwijanie umiejętności plastycznych, ale również poszerzenie wiedzy historycznej.
Dominika Karkoszka
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Informacja

Bezpłatne szkolenia komputerowe
w szkole podstawowej nr 4
im . dra E mila K owalczyka w L ipnicy
W ielkiej i domu ludowym w Lipnicy
Wielkiej - Centrum

o konkursach
na dyrektorów
szkół
Dyrektor Centrum Usług
Wspólnych w Lipnicy Wielkiej informuję, iż w wyniku konkursu
na stanowisko dyrektora szkoły
w Gminie Lipnica Wielka wyłoniono na okres 5-letni następujących dyrektorów poszczególnych szkół:
· Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Józefiny i Emila Mików – Pani
mgr Edyta Mikłusiak
· Szkoła Podstawowa nr 3 im.
Św. Stanisława Kostki - Pan
mgr Krzysztof Wziątek
· Szkoła Podstawowa nr 4 im.
dra Emila Kowalczyka - Pani
mgr Bożena Marcinek
Natomiast Zarządzeniem Wójta
Gminy Lipnica Wielka powierzone zostały obowiązki pełnienia
funkcji dyrektora na rok szkolny 2018/2019 dla następujących
szkół:
· Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Św. Królowej Jadwigi – Pan
mgr Łukasz Klozyk
· Szkoła Podstawowa im. Bł.
Jana Pawła II w Kiczorach –
Pani mgr Helena Omylak
· Publiczne Przedszkole w Kiczorach
- Pani mgr Edyta
Warzecha
· Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej - Pan mgr Wojciech
Janiszewski
Zarządzeniem Wójta Gminy
Lipnica Wielka powierzono również obowiązki pełnienia funkcji dyrektora w Centrum Usług
Wspólnych w Lipnicy Wielkiej do
dnia 31.07.2019 r. pani mgr inż.
Marzenie Michalak.
Dyrektor CUW
mgr inż. Marzena Michalak
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Bezpłatne szkolenia komputerowe
w ramach projektu „Nowa era komputera” odbywają się z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 4 w Przywarówce. Projekt realizowany w Gminie Lipnica Wielka współfinansowany jest przez
Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego
Polska Cyfrowa na
lata 2014 – 2020
w ramach Osi
Priorytetowej nr
III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3,1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych”. Celem
głównym projektu jest zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu,
w tym z e-usług oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców
Gminy Lipnica Wielka, w wieku od 25 – 70
lat. Koordynatorem projektu jest dyrektor
SP4 Bożena Marcinek.
Proponowane tematy szkoleń:
„Rodzic w Internecie”
„Mój biznes w sieci”
„Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych)”
„Rolnik w sieci”
„Kultura w sieci”
„Moje finanse i transakcje w sieci”
„Tworzę własną stronę internetową
(blog)” .
Zajęcia, w których może wziąć udział
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każdy mieszkaniec Gminy Lipnica Wielka
w wieku 25-70 lat, odbywają się w grupach 12 -osobowych w okresie od października 2018 do lutego 2019 roku.
Każdy uczestnik może wybrać
dogodny dla siebie tryb szkolenia: 2 dni po 8
godzin (zwłaszcza weekendami)
oraz 4dni po 4godziny (w ciągu tygodnia, zwłaszcza
popołudniami).
Szkolący się
pod okiem wykwalifikowanych
instruktorów- informatyków, mają
zapewnione bezpłatne materiały
szkoleniowe i bufet kawowy.
Zakupione w ramach projektu komputery po zakończeniu szkoleń zostaną
przekazane uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej- Przywarówce.
Rekrutację prowadzi Szkoła Podstawowa nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej.
Kontakt: e-mail: sp4@lipnicawielka.pl
Tel. 18 26 345 21
Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka w zakładce
„Projekty’.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach!!!
Dyrekcja, Nauczyciele, Rodzice
i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4
im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy
Wielkiej
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Walka ze smokiem zwanym
– smogiem!
Jak przekonały nas dzieci z oddziałów przedszkolnych, tematyka zanieczyszczeń i ochrony powietrza nie jest
obca najmłodszym Mieszkańcom naszej Gminy. W dniach 4 i 5 października 2018 r. Szkoły Podstawowe z terenu
gminy Lipnica Wielka oraz Przedszkole

przygotowały w swoich szkołach teatrzyk pt.: „Królewna Śmieszka i ekoludki”, który wciągnął widzów w baśniową
historię o naszym środowisku. Zanieczyszczona przyroda była w niej miejscem nieprzyjemnym i trudnym do życia. Na szczęście w zanieczyszczonej

Publiczne w Kiczorach przeprowadziły akcję edukacyjną w zakresie ochrony powietrza, w której z ogromnym zaangażowaniem wzięły udział przedszkolaki pod opieką swoich nauczycieli
i opiekunów.
Każda z placówek przygotowała
bogaty program artystyczny obejmujący występy recytatorskie, muzyczne, taneczne i aktorskie najmłodszych
uczniów. Dzieci oprócz ciekawej treści
wystąpień posiadały również kolorowe przebrania oraz scenerię, które całościowo stwarzały bajkową atmosferę,
przykuwającą uwagę widzów.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św.
Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej
oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 im. dr.
Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej

krainie pojawiły się ekoludki, którymi
w naszym środowisku są ludzie o niego dbający. Po dużym wkładzie pracy
ekobohaterów, smok „Smog” został pokonany, a mieszkańcy krainy żyli długo, zdrowo i pogodnie tworząc szczęśliwe zakończenie historii. Opowiedziana w sposób bajkowy tematyka
zanieczyszczeń i ochrony środowiska,
wzbogacona barwnym tańcem i piosenkami, była bardzo dobrym sposobem na zainteresowanie problemem
najmłodszych.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej
oraz Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana
Pawła II w Kiczorach wraz z Publicznym
Przedszkolem w Kiczorach zorganizowały występ artystyczny najmłodszych

rozpoczynający się od wjechania na
salę lokomotywy stworzonej z rozśpiewanych dzieci. Przedszkolaki przygotowały ciekawe zestawienie wierszyków
i wystąpień przedstawiających zagrożenia dla naszej planety, spowodowane
różnego rodzaju zanieczyszczeniami.
Zwróciły uwagę nie tylko na problem
smogu i związanym z nim paleniem
śmieci, ale również zaprezentowały tematykę zanieczyszczeń i ochrony wody,
gleby, zwracając uwagę na ich wpływ
na życie ludzi, roślin i zwierząt. Dzieci
ze Szkoły Podstawowej Nr 2 przebrane
były w kolorowe kwiaty, reprezentując
pożądany stan czystej przyrody. Dzieci
z placówek oświatowych w Kiczorach
przebrane były za zwierzęta, które opowiedziały publiczności jak na nie wpływają złe działania ludzi, powodujące
zanieczyszczenia przestrzeni, w której
żyją. Dzieci nauczyły zebranych gości
co należy robić, aby poprawić stan atmosfery, a także czego nie należy robić, aby nie szkodzić sobie i środowisku. Przedszkolaki z dużym entuzjazmem śpiewały o ochronie przyrody
głośno wykrzykując „Dość tego palenia!”. Przedstawiły również scenę wizyty u lekarza, obrazując problemy zdrowotne wywołane zanieczyszczonym
powietrzem, na które najlepszą przepisaną receptą było czyste powietrze,
i które to lekarstwo na pewno przydałoby się całej naszej Gminie.
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św.
Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej
przygotowała bogaty program recytatorsko muzyczny, zapoznając publiczność z zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczeń powietrza i środowiska
oraz pokazując jak należy dbać o przyrodę, aby żyć zdrowo w czystym środowisku. Dzieci w tle posiadały dumne hasło „Dbamy o środowisko” wokół
którego umieszczone zostały hasła promujące ochronę środowiska i opisujące zagrożenia wynikające z niewłaściwego z nim postępowania. Stosownie
do przekazywanej treści, dzieci posiadały barwne stroje, wcielając się w role
elementów przyrody i z dużym entuzjazmem przekonując widzów, że potrzebują one naszej troski, bez naszej pomocy nie przetrwają.
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Wszystkie przedstawienia bardzo
spodobały się publiczności, która nagrodziła Przedszkolaków gromkimi brawami. Szkoły na czele z ich Dyrektorami
oraz Nauczycielami pracującymi z najmłodszymi, przeprowadziły spotkania w sposób zorganizowany, ciekawy
i barwny. Opiekunowie włożyli ogrom
pracy w przygotowanie najmłodszych
uczniów oraz w przekazanie im wiedzy
na temat ochrony środowiska, w tym
szczególnie ochrony powietrza, co zaowocowało dużym sukcesem na scenie.
Dzieci natomiast wykazały się ogromną
energią i aktywnością w zaprezentowaniu swojej wiedzy i w przekazaniu publiczności informacji o tym jak należy
dbać o środowisko. Przedszkolaki swoim energicznym i świadomym występem przekonały wszystkich obecnych,
że warto zadbać o czystość naszego
powietrza i podjąć działania by razem
z dziećmi pokonać przedstawionego
przez nich smoka, który zwie się Smog.
Zorganizowane wydarzenie związane było z przekazaniem placówkom przedszkolnym przez Marszałka
Województwa Małopolskiego oczyszczaczy powietrza, które mają zapewnić najmłodszym oddychanie czystym
i zdrowym powietrzem w czasie pobytu w szkole. Oczyszczacz został przekazany w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska
w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii
Europejskiej.
Na akcji edukacyjnej obecni byli
również przedstawiciele Wójta Gminy Lipnica Wielka – pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który to pośredniczył
w organizacji i przekazaniu oczyszczaczy placówkom. Obserwując zaangażowanie najmłodszych Mieszkańców
w ochronę środowiska, Gmina z dumą
można stwierdzić, że rośnie nam pokolenie świadome ekologiczne, w którego rękach nasze środowisko będzie
bezpieczne.
Danuta Klapisz
foto: G. Kocur
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Szkoła podstawowa nr 1
w Lipnicy Wielkiej świeci przykładem!
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św.
Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej
przystąpiła w tym roku do IX edycji
konkursu ,,Odblaskowa Szkoła” organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji, Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium
Oświaty w Krakowie,
Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Jednym z głównych celów akcji jest
zwrócenie uwagi na
konieczność ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych oraz promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających
zagrożenia w ruchu
drogowym.
Prowadzone w ostatnich dwóch
miesiącach działania objęły swym zasięgiem nie tylko całą społeczność
szkolną ale również środowisko lokalne. W ramach konkursu podjęto wiele ciekawych i ważnych inicjatyw promujących bezpieczeństwo: Wszyscy
uczniowie wraz z oddziałem przedszkolnym zostali wyposażeni w kamizelki oraz inne elementy odblaskowe.
Uczniowie mieli także możliwość wykazania się konkurach plastycznych oraz
konkursie wiedzy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również aktywnością na innych zajęciach
pozalekcyjnych. W szkole odbyło się
także kilka ciekawych imprez promujących ideę noszenia - ,,Odblaskowe Ślubowanie pierwszoklasistów”, spotkanie
z policjantem (na którym rozdano nagrody dla zwycięzców w poszczególnych konkursach), ,,Marsz odblasków”

w pobliżu szkoły wraz z transparentami, podczas którego uczniowie skandowali i zachęcali do noszenia odblasków. Ponadto na gazetkach szkolnych,
transparentach ukazały się liczne publikacje na temat akcji. Promocja bezpie-

czeństwa została skierowana również
do seniorów – uczniowie szkoły w godzinach wieczornych rozdali kilkadziesiąt elementów odblaskowych osobom
starszym w pobliżu parafii. Do ciekawych inicjatyw podejmowanych w tym
zakresie należały także odblaskowe wycieczki klas I-IV oraz szkolenia prowadzone przez ratownika medycznego.
Dzięki przystąpieniu do tej akcji
szkoła miała możliwość wykazania, że
szkoła nie tylko uczy, ale również dba
o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.
Popularyzacja każdej inicjatywy zmierzającej do poprawy bezpieczeństwa
najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest w dzisiejszych czasach niezwykle ważna.
Szkolnymi koordynatorami akcji były nauczycielki - Anna Mikłusiak
i Agnieszka Klozyk.

nowiny samorządowe

24

Dla ciebie polsko – obchody

100. rocznicy odzyskania niepodległości
w Szkole Podstawowej nr 3
im. św. Stanisława Kostki

100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była inspiracją do
wielu działań w Szkole Podstawowej nr
3 im. Św. Stanisława Kostki. Do obchodów tego ważnego dla Polaków święta nasi uczniowie przygotowywali się
od początku roku szkolnego. Priorytetem w pracy szkoły w związku z obchodami tej rocznicy było wzbudzenie poczucia narodowej dumy i kształtowanie postaw patriotycznych. Uczniowie

manifestują swoje przywiązanie do ojczyzny, nosząc koszulki patriotyczne
w każdą środę tygodnia. Wszystkie klasy począwszy od oddziału przedszkolnego do uczniów klasy ósmej uczyły się pieśni patriotycznych, które zaprezentowali podczas koncertu po
uroczystej akademii w dniu 9 listopada. Szkoła włączyła się w ogólnonarodowe śpiewanie hymnu państwowego w tym dniu, co było poprzedzone

lekcjami na temat historii „Mazurka Dąbrowskiego” oraz szacunku do narodowych symboli. Klasy pod kierunkiem
wychowawców przygotowały piękne
i niezwykle bogate w treści historyczne
gazetki klasowe. Wielu uczniów wzięło
udział w gminnym konkursie plastycznym „Drogi Polski do niepodległości”,
a klasa V uczestniczyła w akcji Narodowego Czytania. Również uroczystość
Pasowania Uczniów klasy I miała charakter patriotyczny, co podkreślała oryginalna dekoracja oraz odświętny strój
uczniów z elementami bieli i czerwieni, które świetnie dopełniały przygotowany przez panią Ewę Rószczkę piękny
program artystyczny. Wszystkie te działania służyły podkreśleniu rangi Narodowego Święta Niepodległości w bieżącym roku oraz dobremu przygotowaniu się do jego obchodów.
Dzień 9 listopada był niezwykle uroczystym dniem w naszej szkole. Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą akademią pod hasłem: „Wstań Polsko moja!”, którą o godzinie 11 poprzedziło odśpiewanie hymnu narodowego
w ramach ogólnopolskiej akcji Rekord
dla Niepodległej. Ciekawy montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem pani Bogusławy Wziątek uzupełniały prezentacje multimedialne.
Patriotyczny nastrój podkreślały piękna dekoracja wykonana przez panią
Żanetę Jabłońską-Kabat oraz oprawa
muzyczna, o którą zadbała pani Aneta
Lach. Po akademii w szkole rozbrzmiewały polskie pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów, o czym już zostało
wspomniane. Dyrektor i nauczyciele SP
3 dołożyli wielu starań, by 100. rocznica
odzyskania niepodległości przez Polskę
była godnie uczczona w społeczności
szkolnej. Te wszystkie działania miały
na celu ukazanie młodemu pokoleniu,
że Bóg, Honor, Ojczyzna to ważne wartości w życiu człowieka. Trwałym pomnikiem obchodów dla Niepodległej
jest dąb niepodległości posadzony na
placu szkolnym.
Niezwykle trafną i oczekiwaną inicjatywą dyrekcji, nauczycieli i rodziców okazała się Wieczornica patriotyczna poświęcona wspólnemu śpiewaniu
pieśni żołnierskich i legionowych, która

Gminne Nowiny nr 4 (828)/2018

nowiny samorządowe
odbyła się również 9 listopada. Uroczystość otworzył dyrektor szkoły Krzysztof Wziątek, witając licznie przybyłych
gości, po czym zainicjował śpiew hymnu narodowego. Następnie uczniowie w swoim występie przybliżyli zebranym dzieje Polski związane z utratą i odzyskaniem niepodległości. Pani
Bogusława Wziątek, pomysłodawczyni
wieczornicy, zaprosiła przybyłych do
wspólnego śpiewania. Przypomniała, iż pieśni i piosenki patriotyczne towarzyszyły w boju młodym strzelcom
i legionistom walczącym o niepodległość. Powstawały one w okopach,
na froncie i pozwalały przetrwać trudy walki, dodawały otuchy i rozweselały. Podkreśliła również, że współcześni Polacy nie mogą dopuścić, aby pieśni te pozostały w pożółkłych śpiewnikach, ponieważ są częścią naszej historii i narodowej tradycji. „Powinny żyć
dalej, oddziaływać na serca i umysły
kolejnych pokoleń”. Tego wieczoru do
wspólnego śpiewu przygrywali nam
Łukasz Bandyk, Damian Michalak, Sylwia Krzywicka i Adam Grucel. Nie zabrakło poczęstunku oraz ciepłej grochówki przy pięknie nakrytym i udekorowanym stole, który przygotowali rodzicie pod kierunkiem przewodniczącej rady rodziców Małgorzaty Karaś. Uroczystość uświetniły swoim występem młode artystki zespołu Zokrzes
z Lipnicy Małej. Przy akompaniamencie skrzypiec i kontrabasu przewodziły dalszemu śpiewaniu. Prawdziwym
przebojem wieczoru okazała się „Rota
Podhalańska” Stanisława Eljasza Radzikowskiego z 1919 roku.
Wieczornica patriotyczna upłynęła w serdecznej i podniosłej atmosferze. Organizatorzy zebrali wiele ciepłych słów uznania i podziękowania za wspólne spotkanie, które dało
nam okazję do wyrażenia patriotyzmu
i przywiązania do tradycji narodowych.
Nasze wspólne śpiewanie w Szkole
Podstawowej nr 3 to hołd złożony tym,
którzy w wielkim trudzie i poświęceniu
wywalczyli nam przed stu laty wymarzoną niepodległość. To także nasza radość, że mamy dziś wolną Polskę.
Bogusława Wziątek
foto: Stefania Kucek

Gminne Nowiny nr 4 (828)/2018

25

„Do wyższych rzeczy
jestem stworzony ”
We wtorek 18 września 2018r.
w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się
uroczysta akademia z okazji Święta Patrona Szkoły – św. Stanisława Kostki.
Uroczystość ta miała szczególny
charakter, bowiem w tym roku obchodzimy w Kościele w Polsce Rok Świętego Stanisława Kostki w związku z czterysta pięćdziesiątą rocznicą jego śmierci. W tym samym roku świętujemy też
piętnastolecie nadania imienia zacnego świętego Szkole Podstawowej nr 3,
a także 100 - lecie odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.
O godz. 9.30 uczniowie szkoły ze
sztandarem, pod opieką wychowawców i rodziców, udali się do kościoła parafialnego na uroczystą Mszę Świętą,
którą odprawił, w intencji społeczności
szkolnej, Proboszcz naszej parafii ks. kanonik Jerzy Bargiel.
Przed rozpoczęciem Mszy Świętej
uczniowie wraz z nauczycielami złożyli
kwiaty i zapalili znicze na grobie ks. prałata Stanisława Kani.
Oprawa liturgiczna Mszy Świętej
została przygotowana przez uczniów
Szkoły Podstawowej nr 3 pod kierunkiem s. Miriam.
Ks. kanonik Jerzy Bargiel przybliżył

w swej homilii sylwetkę św. Stanisława Kostki, jego postawę życiową i niezłomne dążenie do doskonałości, które przejawiało się w bezgranicznej wierności Bogu i służbie bliźniemu. Podkreślił, że cechy charakteru św. Stanisława
Kostki, takie jak: cierpliwość, wytrwałość, dobroć, pilność w nauce i świętość powinny przyświecać współczesnej młodzieży.
Po zakończeniu Mszy Świętej cała społeczność szkolna udała się
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ponownie do budynku szkoły, gdzie
nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Tutaj
po odśpiewaniu hymnu szkoły – pieśni „Przed wielu laty ten chłopiec żył...”
Dyrektor szkoły mgr Krzysztof Wziątek
powitał zebranych gości. Uroczystość
zaszczycili swą obecnością m.in.: Wójt
Gminy mgr Bogusław Jazowski, Przewodniczący Rady Gminy pan Franciszek Pindziak, Radny Powiatowy mgr
inż. Franciszek Sojka, radni z sołectwa
w Skoczykach: pani Maria Symala i pan
Eugeniusz Węgrzyn, a także ks. Proboszcz kanonik Jerzy Bargiel i siostry Albertynki. Pan Dyrektor szczególnie ciepło powitał byłych dyrektorów tej pla-

Małgorzatą Karaś na czele.
W atmosferę uroczystości wprowadzili zebranych gości uczniowie kl. V –
VIII, którzy przygotowali montaż słowno – muzyczny pod kierunkiem pani
mgr Beaty Agaty Masteli i pani mgr
Eweliny Palenik.
Przedstawienie to było próbą odpowiedzi na pytania: Jak wyobrażasz
sobie świętego?, Czy święci różnią się
od innych ludzi?, Czy wśród nas żyli
i żyją ludzie święci?
W czasie akademii przywołano sylwetki następujących świętych: św. Stanisława – biskupa z Krakowa, św. Królowej Jadwigi, św. Karoliny oraz św. Stani-

cówki, a mianowicie: panią mgr Stanisławę Skoczyk, pana mgr Ignacego Mikłusiaka i panią mgr Ewę Rószczkę. Na
uroczystość przybyli również: Dyrektor
SP 2 pani mgr Edyta Mikłusiak, Dyrektor
SP 4 pani mgr Bożena Marcinek, Dyrektor LO i Technikum pan mgr Wojciech
Janiszewski, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego pani Maria Hrustek,
pracownice Centrum Usług Wspólnych
– panie Marzena Michalak i Anna Węgrzyn oraz pan mgr Piotr Cymerman
i pan Jerzy Polaczek.
Serdeczne słowa powitania pan
Dyrektor skierował również do nauczycieli pracujących w tej szkole, uczniów,
pracowników obsługi oraz rodziców
uczniów SP3, współgospodarzy tego
święta, z przewodniczącą RR panią

sława Kostki, którzy opowiadali o swoim powołaniu i drodze do świętości.
Kulminacyjnym punktem przedstawienia była drama, w której św. Franciszek Borgiasz – trzeci generał zakonu
jezuitów (w roli głównej Maciej Wziątek) – przyjmuje do nowicjatu św. Stanisława Kostkę (Bartłomiej Hrustek).
Akcja scenki rozgrywa się w Rzymie
w pokoju św. Franciszka Borgiasza, któremu towarzyszy brat Augusti (Konrad
Machajda).
Przedstawienie zakończyła pieśń
pt. „Panie proszę spraw” w wykonaniu
chóru szkolnego.
Piękna scenografia, nastrojowa
muzyka, pieśni religijne, zasługująca na
uznanie gra aktorów – uczniów, a także motto życiowe Patrona Szkoły: „Do

wyższych rzeczy jestem stworzony i dla
nich pragnę żyć”, stanowiące część dekoracji, to tylko niektóre z atutów tego
przedstawienia.
Występ wszystkich aktorów został
nagrodzony gromkimi brawami. Pan
Dyrektor mgr Krzysztof Wziątek podziękował uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie tak wartościowego i wzruszającego spektaklu.
Słowa podziękowania skierował
również na ręce państwa Magdaleny
i Mariana Smreczaków za odnowienie
tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi szkoły.
W dalszej części uroczystości
głos zabrali zaproszeni goście, którzy
w swoich wypowiedziach odwoływali
się do cnót i przymiotów Św. Stanisława Kostki, wspominali pracę w Szkole
Podstawowej nr 3, dzielili się wrażeniami ze współpracy z placówką oraz przekazywali słowa uznania dla uczniów
i ich opiekunów za pracę i zaangażowanie włożone w przygotowanie
uroczystości.
Pan Dyrektor mgr Krzysztof Wziątek podsumował uroczystość Święta
Patrona Szkoły tymi słowami:
„Żyjąc w XXI wieku nie powtórzymy
dokładnie czynów św. Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego, który nie
dał się zwieść mirażowi wygodnego życia, zabezpieczonego majątkiem rodziców. Miał odwagę przeciwstawić się
panującym modom i naciskom grupy.
Nie chciał im imponować, ani uczynić
z życia jednej wielkiej rozrywki. Był silną osobowością, miał swoją klasę i styl.
Jest postacią godną naśladowania również dzisiaj. Niech słowa: „Do wyższych
rzeczy jestem stworzony” staną się drogowskazem do osiągnięcia wielkich
i ambitnych celów dla uczniów, nauczycieli i całej społeczności naszej szkoły.”
Na zakończenie uroczystości pan
Dyrektor zaprosił wszystkich gości,
w imieniu własnym oraz Wójta Gminy i rodziców, na poczęstunek, życząc wszystkim dalszego miłego
świętowania.
mgr Beata Agata Mastela
foto: Andrzej Habina
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„Mój nauczyciel – mój mistrz ”
– Dzień Edukacji Narodowej w Gimnazjum
im . P iotra B orowego w L ipnicy W ielkiej
Święto Edukacji Narodowej w Gimnazjum im. Piotra Borowego w Lipnicy Wielkiej miało miejsce dnia 19 października
2018 r. Już po raz ostatni zgromadzili się na uroczystości nauczyciele i uczniowie likwidowanej szkoły. Narratorzy prowa-

dzący uroczystość w serdecznych słowach mówili o zawodzie
nauczyciela: „Uczenie jest niekończącą się podróżą. Uczyć to
znaczy mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu
wniosków z życiowych lekcji. Ale uczyć DOBRZE znaczy umieć
wnieść odmianę do życia wszystkich, z którymi się człowiek
styka. Uczyć to znaczy być rodzicem, opiekunem, przyjacielem, spowiednikiem, wsparciem, przewodnikiem, mistrzem.
Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym
dla tych, którzy na tobie polegają, zachęcać i chwalić. Uczyć
DOBRZE to znaczy wierzyć w to, czego się uczy i w tych, których się uczy. Nauczyciel przez lata dochodzi do opanowania
wszystkich tych umiejętności. Ale ci, którzy uczą DOBRZE, widzą, że w podróży przez życie jest więcej rzeczy do poznania i nie wahają się, by je poznać.” Kolejna refleksja brzmiała następująco: „Dobry wychowawca nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje i przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.” Na szkolnej scenie wybrzmiały piękne
piosenki i wiersze, m.in. tekst Zbigniewa Herberta pt. „Pan od
przyrody”, w którym poeta oddaje hołd wszystkim nauczycielom, którzy zgięli z rąk hitlerowców w czasie II wojny światowej właśnie dlatego, że byli nauczycielami.
Spektakl zakończył się pięknymi życzeniami dla pedagogów gimnazjum: „Życzymy Wam radości zasiewu,
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wytrwałości oczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam,
gdzie codziennie zostawiacie swoje serca, swój umysł i swoje siły. Życzymy Wam niepokoju, który nie pozwala trwać
bezczynnie, szerokiego spojrzenia, które pozwala dostrzegać prawdy ukryte i takiej radości, przy której smutek
zamiera.”
Wzruszający i głęboki w swej wymowie spektakl zakończyła prezentacja słowno-obrazowa, gdzie mogliśmy przeczytać m.in. takie słowa Marva’y Collins:
„Jestem nauczycielem.
Nauczyciel to ktoś, kto prowadzi.
Nie ma w tym żadnej magii.
Nie chodzę po wodzie.
Nie każę rozstępować się morzu.
Po prostu kocham dzieci.”
Nauczyciele otrzymali od uczniów ostatnich klas trzecich
gimnazjum piękne, czerwone róże.
W akademii wystąpili uczniowie klasy IIIc i IIIa naszego
gimnazjum, a mianowicie: Wiktoria Brzana, Katarzyna Flaszczyńska, Tomasz Karlak, Kamil Kramarz, Krystian Lichosyt, Krystian Łazarczyk, Mikołaj Miodun, Gabriela Pakos, Sabina Wilk,
Justyna Wilk-Juraszek, Małgorzata Wilk-Juraszek, Zuzanna
Wilk-Juraszek, Jakub Wojdyła, Kamil Wykręt i Martyna Lach.

Montaż słowno-muzyczny przygotowała pani Beata Agata
Mastela, zaś dekorację zaprojektowała pani Monika Tlałka.
Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Edyta Mikłusiak podziękowała aktorom i nauczycielom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie tak wartościowego
spektaklu.
Anna Cymerman
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„Zacontek ślebody”

- poezja religijna i patriotyczna
w O rawce z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez P olskę niepodległości

Od kilku lat staramy się przybliżać
młodzieży Orawy wartości religijne,
patriotyczne, regionalne i artystyczne
w Orawce, w której zachował się przepiękny, drewniany (częściowo) zabytek
z XVIII wieku - kościół pw. Jana Chrzciciela, o nieocenionej wartości. W jego
wnętrzu organizujemy spotkania młodzieży z różnych stron Orawy, z jej wsi
i dziedzin. Głównym celem jest zapoznanie młodych z najważniejszym zabytkiem na Orawie, a jednocześnie
przybliżenie im twórczości poetyckiej
regionu, choć nie tylko Orawy, ale także Podhala i Spisza. Inicjatorką tego

cyklu spotkań była pani Lucyna Borczuch, która opiekuje się kościołem
jako przewodnik, a trzeba także dodać,
miłośniczka tego zabytku. Momentem
rozpoczęcia był rok 2015, kiedy to obchodzono 300- lecie konsekracji kościoła. Wówczas pani Lucyna zaproponowała mi, żebym zorganizował czytanie poezji religijnej w kościele. I od tego
się zaczęło. Co roku zbieramy młodzież
z różnych wsi orawskich na wspólne
czytanie poezji religijnej. Staramy się,
aby twórcy związani byli z naszym regionem albo pochodzili z Podhala i Spisza. Czasami sięgamy do twórczości

spoza regionu, ale bardzo sporadycznie. Staramy się również o oprawę muzyczną. W tym roku, czyli w 2018, dodaliśmy do programu twórczość patriotyczną. Chcieliśmy w ten sposób
uczcić święto setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Tytuł tegorocznego spotkania brzmiał: „Zacontek ślebody”. Czytanie odbyło się 15 listopada 2018 roku w godzinach przedpołudniowych. W sumie wzięło w nim udział
kilka szkół: Orawka, Jabłonka, Lipnica
Mała oraz Lipnica Wielka. Wszystkie te
szkoły odczytały utwory poetyckie, jak
również fragmenty prozy. Kluczowym
motywem tematów utworów było połączenie elementów patriotycznych
z religijnymi. Tak więc zaprezentowano
m.in. utwory ks. F. Machaya („Moja droga do Polski”), Piotra Borowego, Emila
Kowalczyka, Roberta Kowalczyka, Emila Bieli, Zbigniewa Tlałki, Romany Maćkowiak, czy też Krzysztofa Kokota i in.
Wiersze przeplatane były pieśniami patriotycznymi, jak np. „ Pierwsza Brygada”, „Białe róże” czy „Płynie Wisła”. Pieśni zaprezentował chór z Jabłonki pod
kierownictwem Katarzyny Jaromin, natomiast wspaniałą muzykę w strojach
góralskich oraz śpiew tworzył zespół
z Lipnicy Małej. W tym roku na spotkaniu obecne były również klasy z Piekielnika z panią Ewą Datą, a także uczniowie z prywatnej szkoły podstawowej
w Jabłonce. W sumie w spotkaniu wzięły udział klasy od czwartej przez ósmą
aż do trzeciej gimnazjum. Zaangażowane były nauczycielki tych wszystkich
klas, a jednocześnie wspierały mnie
w realizacji tego spotkania. Szczególne podziękowania kieruję do Joli Szczęśniak – Basisty z Jabłonki oraz Ani Cymerman z Lipnicy. Bez nich to wszystko by się nie udało. Mamy nadzieję, że
zbliżenie z kościołem i poezją przynosi
korzyści młodzieży. Jeśli choć jeden czy
dwóch uczniów wyniesie z tego spotkania pozytywne wspomnienia, to jest
sukces. Niemniej wielu z nich będzie
i było w tym kościółku, a i to dla nas to
sukces. Wierzmy w to, że to działanie
przynosi dobro zarówno edukacyjne
jak i duchowe.
Zbigniew Tlałka
foto: B. Brenkus
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D zień P atrona S zkoły
W dniu 14.09.2018r. (piątek) w Szkole Podstawowej nr 4 im dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Uroczystość
rozpoczęto mszą świętą w kaplicy w Przywarówce, której towarzyszyła muzyka i śpiew orawski. Po mszy świętej nastąpiła dalsza część uroczystości w budynku szkoły. Po odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrała Dyrektor Bożena
Marcinek witając wszystkich przybyłych gości. Dalsza część akademii została poprowadzona przez klasy IV-VIII, poświęcona była Patronowi szkoły a tematem przewodnim była ”Moja Ojczyzna Moja Ojcowizna”. Następnie została przedstawiona prezentacja multimedialna, w której było mnóstwo zdjęć
z naszym Patronem ale również były i zdjęcia z Nim związane np. Babia Góra
czy Zespół Orawianie, który kiedyś prowadził. Dalszą część akademii prowadzili recytatorzy. Recytowali oni dzieła naszego Patrona jakimi są wiersze. Dopełnieniem tej uroczystej akademii był występ Regionalnego Zespołu Orawianie im. Heródka, który jest szczególnym dziedzictwem pozostawionym przez
dra Emila Kowalczyka. Na zakończenie tej podniosłej uroczystości gości zaproszono na wspólny poczęstunek, przy którym nie zabrakło wspomnień o naszym Patronie.
Szkolny zespół redakcyjny

Hymn polski w wykonaniu przedszkolaków
Obchodzimy 100-tną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Wydarzenie to jest niezwykle ważne dla nas, możemy żyć w wolnej i suwerennej Polsce. Ważne abyśmy o tym pamiętali i przede wszystkim uczyli o tym dzieci. W minionym tygodniu rozmawialiśmy w naszym przedszkolu o Odzyskaniu Niepodległości przez Polskę oraz co się z tym wydarzeniem wiązało. Dzieci były niezwykle poruszone.
Poznawaliśmy symbole narodowe : flagę, godło i hymn Polski. Dzieci poznały znaczenie kolorów na fladze, dlaczego w godle jest orzeł biały. Przedszkolaki nauczyły się również hymnu Polski. A co najważniejsze że należy darzyć szacunkiem nasze
symbole narodowe.
Podsumowaniem była uroczysta akademia w Domu ludowym.
Po jej zakończeniu około 11:11 zaprosiliśmy do wspólnego śpiewania hymnu narodowego oddziały 5 i 6-latków z centrum
oraz Publiczne Przedszkole.
Trwajmy w tym radosnym świętowaniu i pamiętajmy żeby nasze działania dążyły do pokoju i zgody!
Patrycja Kudzia
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Polonez przedszkolaków z bajkowej krainy
Dzieci z grupy 5-latków z przedszkola z Bajkowej Krainy wraz z Paniami przygotowały taniec POLONEZ. Zatańczyły go na uroczystej akademii związanej z 100-tną rocznicą odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Wykonanie tańca było niezwykle precyzyjne, dzieci
wykonały skomplikowaną jak na swój wiek choreografię
: przechodziły pod tunelami, wykonywały obroty, łączyły
się w czwórki, rozchodziły i na nowo ustawiały jeden za
drugim. Dopełnieniem tańca był elegancki ubiór, czerwone spódniczki i czerwone muchy.
Stworzyły tym samym podniosłą atmosferę, pozostałe przedszkolaki z zapartym tchem oglądały występ.
W najlepszy sposób jaki potrafią uczciły tę niezwykłą
rocznicę 100 lat wolnej Polski.
Stanisława Michalak

Zima nie może być zła
Już mieliśmy z nią kontakt od Św.
Katarzyny przez Św. Andrzeja, aż do Św.
Barbary. Oj mroziło, a rzeki i potoczki
skute były lodem nawet do 10 cm. Co
prawda nie było fujoków, ale drzewami
kiwało, ba, nawet powaliło je pod Babią
Górą. Czy ta kalendarzowa będzie zła,
ze względu na opady i wiatry czy mrozy? – nie.
Będzie wszystkiego po trochu. Będzie to zima z opadami jakie tylko
mogą się zdarzyć zimą, a więc najwięcej śniegu, potem deszczu, krupy z kaszą oraz szron. Będzie ozdabiał Lipnicką i Kiczorską krainę. Będzie zmiennie.
Może być na początku zimy sucho ale
mroźno. Będą punktowe, bardzo obfite
opady śniegu. Rośliny i drzewa prognozowały w styczniu aurę bardzo wilgotną, wietrzną na przemian z opadami.
Znowu buk i jodła oraz śliwa z wierzbą,
środek gałęzi uciętej miały suchy. Wróżyłoby to, że środek zimy będzie bardzo
mroźny. Chyba się to zacznie od Trzech
Króli, bo „Święto Trzech Króli, człowiek
w kożuch się tuli”. Może to być tak do
Nawrócenia Św. Pawła (25.01). Wówczas nastąpi przełom w zimowej aurze. Co dalej z zimą? A więc „Gdy na
Gromnicę z dachu ciecze, zima jeszcze
się przewlecze”. Panowało wśród ludu
w Lipnicy i w Kiczorach przekonanie, że

gdy jest mroźno w ten dzień, zima potrwa jeszcze i będzie śnieżna. A Św. Walenty o zimie? „Święty Walenty odmroził pięty”. Gdyby tak było to dobrze, ale
„Gdy w Św. Walek (14.02.) deszcz pada,
drugą zimę zapowiada”. „Gdy na Św.
Walek przyjdą deszcze, mrozy wrócą
jeszcze”. Zimą do końca rządzi Św. Maciej (24.02.) - albo ją traci, albo bogaci. Zaprawdę powiadam wam, że lepiej
jak jest zimno i mróz, ale jak ciepło będzie się zimie wlekło. Marzec bardzo

wróżebny o zimie, bo ma Czterdziestu
Męczenników (10.03.). „Czterdziestu
Męczenników jakich, czterdzieści dni
potem takich”. Nasi przodkowie w Kiczorach zapisywali wtedy zachmurzenie, ilość opadów, temperaturę i kierunek wiatru. Dzień 19 marca to Święto
Józefa. On to ma decydujący znak o zimie. „Święty Józef kiwnie brodą i lody
idą na dół wody”. Również bociany już
przylatują. Jednym słowem dni koło
Św. Józefa pachną wiosną.
Zima jest porą roku. Świat roślinny odpoczywa, zaś zwierzęcy walczy
o przetrwanie. My korzystamy z jej dobroci, szczególnie ludzie udający się
na wyciągi narciarskie, trasy biegowe
czy lodowiska – i tyle radości na kuligach. Wszak Boże Narodzenie marzy się
śnieżne, a latoś będzie ponoć mroźne,
a Sylwester z kuligiem. Bałwany lepione
przez dzieci – sama radość.
Trzeba pamiętać, że do zimy trzeba być przygotowanym. Zima się spyta, gdzieś był latem, gdy brakuje opału.
Pomagajmy ptakom i zwierzynie leśnej,
gdy będzie w potrzebie.
Wesołych, szczęśliwych Świąt
Bożego Narodzenia i szczęśliwego
Nowego Roku życzy Płanetnik z Kiczor.
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X Memoriał
Grzegorza
W esołowskiego

3 listopada 2018 roku odbył się X
Memoriał Grzegorza Wesołowskiego.
W tegorocznym turnieju wzięło udział
ponad 40 drużyn z południowej części Polski, co przelicza się na ponad 460
uczestników, przy czym prawie połowa z nich swój sobotni dzień spędziła
na terenie naszej gminy, ponieważ już
od 9 lat turniej ten odbywa się również
w Lipnicy Wielkiej, na hali sportowej
przy liceum.
Wydarzenie, ze względu na ogromny zasięg, jest jednym z największych
amatorskich turniejów sportowych
w kraju, co niewątpliwie przyczynia się
do promocji naszej gminy – jako miejsca przyjaznego i otwartego na organizację podobnych wydarzeń sportowych. Co roku organizatorzy dbają
o jak najlepszy klimat turnieju zapewniając wszystkim pyszne obiady oraz
liczne nagrody. Ogromny wkład mają
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także wierni i nieocenieni kibice, którzy
niezmiennie dopisują swoją obecnością. Dzień memoriału tradycyjnie rozpoczyna msza święta za śp. Grzegorza
Wesołowskiego, odprawiana w kościele w Piekielniku, skąd pochodził Grzegorz. Natomiast uroczysta gala w ramach podsumowania turnieju, na której wręczane są nagrody, odbywa się
w Orawskim Centrum Kultury.
Od 5 lat w dniu memoriału organizowana jest również zbiórka krwi w budynku naszego liceum ogólnokształcącego. Akcję tę organizatorzy uznają za
bardzo udaną, gdyż z roku na rok udaje się uzbierać coraz więcej krwi dla najbardziej potrzebujących. W tym roku
były to 33 jednostki. Dla oddających
krew organizatorzy zapewniają posiłek
regeneracyjny.
W tym roku dodatkowo zorganizowana została akcja pn. „Misie Ratownisie pomagają dzieciom w szpitalu”, która była kontynuacją ubiegłorocznej akcji „Misie Ratownisie”. Jej celem była zbiórka artykułów szkolnych
dla dzieci z oddziału pediatrii nowotarskiego szpitala. Ofiarności nie zabrakło
ani ze strony uczestników X Memoriału
Grzegorza Wesołowskiego ani ze strony dzieci ze szkół Orawy i Podhala, które przez okres 2 tygodni w swoich szkołach zbierały akcesoria szkolne dla swoich rówieśników. Pracownicy nowotarskiego szpitala byli pod ogromnym
wrażeniem ilości przekazanych przedmiotów. Organizatorzy, po segregacji,
oszacowali wartość zebranych przedmiotów na ponad 10 tysięcy złotych.
(W tym miejscu z całego serca dziękują
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wszystkim zaangażowanym, bo to dzięki każdej małej cegiełce udało się dokonać tak dużego dzieła).
Przygotowując się do XI edycji memoriału, organizatorzy już dzisiaj zapraszają do uczestnictwa we wszystkich
wydarzeniach towarzyszących.
Jednym z głównych partnerów
Memoriału jest właśnie Urząd Gminy
Lipnica Wielka oraz Gminne Centrum
Kultury.
(K. Bodzioch)
Wyniki tegorocznego jubileuszowego
Memoriału Grzegorza Wesołowskiego
przedstawiają się następująco:
Kategoria mężczyzn:
1. SKP Bartosz Kraków
2. Volley Dąbrowa Górnicza
3. Purella Czarni Rzeszów
Kategoria kobiet:
1. Tak Jest Kraków
2. Nowy Targ i okolice
3. Stars Kraków
Kategoria chłopcy SP i gim:
1. SP Załuczne
2. UKS Ochotnica Górna
3. SP Pieniążkowice
Kategoria dziewczyny SP i gim:
1. UKS Dziadki Sucha Beskidzka
2. KS Gorce Nowy Targ
3.UKS Ochotnica Górna
foto z meczów i gali
Jakub Wojtyczek - Kubczak Photos.
pozostałe foto: Kamil Bodzioch
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XV gminny rajd turystyczny
im . P iotra B orowego - Ś cieżkami
i szlakami B abiej G óry

W dniu 09.10.2018 zorganizowano
tradycyjnie już XV Gminny Rajd Turystyczny im. Piotra Borowego - Ścieżkami
i Szlakami Babiej Góry oraz spotkanie
polsko-słowackie w celu zachowania
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego.

Projekt pn. „Stworzenie Warunków
dla Zachowania Kulturowego i Przyrodniczego Dziedzictwa na Polskiej i Słowackiej Orawie” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Szkoły podstawowe naszej gminy wędrowały szlakami prowadzącymi u podnóża Babiej Góry, natomiast
uczniowie gimnazjum oraz szkół podstawowych Nr 1 i 2 zdobywali sam
szczyt „Królowej Beskidów”. A pogoda na pieszą wędrówkę była wyśmienita - bezwietrzna, z pięknymi barwami jesieni.
W tegorocznym rajdzie wzięło
udział ok. 430 uczestników ze wszystkich szkół naszej gminy oraz z zaprzyjaźnionej słowackiej miejscowości Bobrów. Podnóżem wędrowało ok. 350
osób, natomiast szczyt Diablak zdobywało ok 80 uczniów wraz z opiekunami. Zakończenie Rajdu odbyło się
w nowootwartym Centrum Produktu

Lokalnego w Lipnicy Wielkiej - Centrum, gdzie Wójt Gminy Lipnica Wielka
Bogusław Jerzy Jazowski oraz Starosta
Bobrowa Anton Grobarčik wręczyli pamiątkowe dyplomy. Odbył się również
konkurs Babiogórskiego Parku Narodowego dla gupy, która zdobywała Babią
Górę.
Serdecznie dziękujemy Panu Ignacemu Mikłusiakowi - inicjatorowi rajdów, przewodnikowi z Babiogórskiego
Parku Narodowego, Ośrodkowi Zdrowia w Lipnicy Wielkiej z Panią pielęgniarką Lidką Scechurą na czele i Pani
Marysi Bandyk za pyszny posiłek dla
utrudzonych turystów, wszystkim opiekunom, dyrektorom szkół i uczniom.
Tegorocznym celem Rajdu jest: kultywowanie pamięci o Apostole Orawy
Piotrze Borowym i uczczenie 160 rocznicy Jego urodzin, uczczenie 100-lecia Niepodległej Polski, poznanie piękna przyrodniczego i krajoznawczego

pasma Babiej Góry i jej okolic, ożywianie szlaków turystycznych Babiej Góry
poprzez liczny udział w imprezie dzieci i młodzieży z naszej gminy i innych
gmin oraz propagowanie aktywności
ruchowej poprzez turystykę wśród społeczności lokalnej.
Organizatorem Rajdu był Wójt Gminy Lipnica Wielka, a współorganizatorami: Gminne Centrum Kultury, Szkoły Gminy Lipnica Wielka, Babiogórski
Park Narodowy w Zawoi, Nadleśnictwo
Nowy Targ.
Do zobaczenia za rok.
autor: K.K.
foto: Bronek Kowalczyk i arch. szkolne
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