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Chrystus zmartwychwstał,
aby człowiek znalazł autentyczne znaczenie istnienia,
aby człowiek żył pełnią własnego życia;
aby Człowiek żył z Bogiem i w Bogu.
			
Św. Jan Paweł II
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę w Chrystusa i drugiego człowieka. Czas, w którym na nowo Chrystus pokazuje i daje nam siebie. Dziękując za wsparcie, zrozumienie oraz
współpracę w prowadzeniu duszpasterstwa w naszej parafii życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły
radość, wzajemną życzliwość oraz wlały w serca otuchę i siłę do dalszej współpracy z Bogiem, parafią w rodzinie i sąsiedztwie.
Z najlepszymi życzeniami na Wielkanoc 2019 roku.
Duszpasterze parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej,
Ks. Jerzy Bargiel
Ks. Krzysztof Korba
Ks. Damian Obrał
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem
i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym
„Alleluja”
życzy ks. Andrzej Pawlak,
Proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej
w Lipnicy Wielkiej Murowanicy
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250 L AT k o ś c i o ł a p a r a f i al n e g o
pw. św. Łukasza Ewangelist y
w Lipnic y Wielkiej

Kościół parafialny stanowi zawsze
centrum życia religijnego parafii. Pierwotnie był nim w Lipnicy Wielkiej drewniany kościół przejęty od luteran i rekonsekrowany w 1727 r. Stał on w miejscu obecnego kamiennego krzyża
wznoszącego się na placu przykościelnym od strony zakrystii. W 1777 r. rozebrano go i sprzedano za sumę 150 florenów wiedeńskich do Chyżnego. Warto tu wspomnieć, że w 1627 r. w Lipnicy wybudowano go z funduszy panów
Zamku Orawskiego jako kościół filialny
parafii luterańskiej w Jabłonce. Były to
czasy, kiedy na Orawie luteranizm był
wprowadzany siłą. Narzucona religia
protestancka spotkała się z dużym oporem katolickich chłopów, którzy w zdecydowanej większości korzystali z posług katolickich księży Polaków, głównie z Podhala. Wg spisu kościelnego
z 1659 roku w Lipnicy Wielkiej było 796
katolików i 79 luteranów.
Sytuacja w Lipnicy Wielkiej zmieniła się zdecydowanie dopiero w 1727
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roku. Przejęty drewniany kościół stał
się filią parafii w Orawce, gdzie w latach
1651- 1656 zbudowano najstarszy kościół katolicki na Orawie, która administracyjnie w całości należała wtedy do
Królestwa Węgierskiego. W 1757 roku
nastąpiło erygowanie parafii w Lipnicy
Wielkiej, która swoim zasięgiem obejmowała też wiernych z Lipnicy Małej (aż do 1923 r.). W 1758 r. nowa parafia miała już swojego księdza katolickiego. Pierwszym jej administratorem
był ks. Stefan Kobierczyk (1758-1759).
Pierwszego proboszcza Lipnica otrzymała w 1762 r. Został nim ks. Wojciech
Zubrzycki, rodem z Zubrzycy Górnej
(1762-1782).
Zaraz po przybyciu rozpoczął budowę murowanego kościoła pod wezwaniem św. Łukasza Ewangelisty
obok starego drewnianego, gdzie również mieścił się przykościelny cmentarz. Poświęcenie nowego kościoła nastąpiło 7 kwietnia 1769 r., czyli
250 lat temu. Pomimo braku środków

3
pierwszy proboszcz zachęcał wiernych do ofiar i uczestnictwa w pracach,
którymi sam kierował, nie szczędząc
własnych środków. Być może kościół
powstał głównie dzięki ofiarnej pracy
katolickich chłopów z Lipnicy Wielkiej
i Małej, którzy mogli brać liczny udział
w przygotowaniu materiałów do jego
budowy z miejscowego budulca,
jak i przy samej budowie świątyni.
Z zachowanych dokumentów wynika,
że ks. Zubrzycki zwracał się do patronów kościoła, tj. właścicieli Zamku
Orawskiego i Orawy, by wsparli jedynie
budowę wieży i zakrystii, które pociągały za sobą wielkie koszty. Wg legendy murowany kościół miał powstać za
worek złota ofiarowany proboszczowi
za udzielenie wiatyku umierającemu
zbójnikowi.
Kościół jest zbudowany w stylu
późnego baroku z kamienia piaskowca, który wydobywano z miejscowych
łomów, ze stropami również kamiennymi, otynkowany. To budowla orientowana, tzn. z częścią prezbiterialną
zwróconą na wschód. Kościół jest jednonawowy, z węższym prezbiterium
zamkniętym półkoliście. Prezbiterium
od reszty kościoła oddziela półkolisty
łuk tęczowy. W nawie są trzy przęsła.
Od zachodu nawę zamyka chór muzyczny, wsparty na czterech murowanych filarach ze sklepionym przyziemiem, które otwarte jest do nawy trójłuczem półkolistych arkad. Środkowa
część chóru ma wypukły parapet ozdobiony wgłębionymi płycinami. Boczne jego odcinki są wklęsłe. Na ścianach
bocznych przez dwa przęsła ciągną się
galerie drewniane – przedłużenie chóru muzycznego. Podtrzymują je drewniane, okrągłe słupy, ozdobione malowaniem imitującym marmur, na kamiennych bazach.
Kościół od frontu posiada około
40 - metrową wieżę na rzucie kwadratu, nadbudowaną i nakrytą baniastym
hełmem w r. 1798. Od północy do prezbiterium przylega prostokątna w rzucie zakrystia. Do nawy zaś zbudowana
w drugiej połowie XIX w. kaplica o półkolistym zamknięciu, zwana Kaplicą Matki Bożej Bolesnej lub przez niektórych nazywana też kaplicą Grobu

4

nowiny samorządowe

Chrystusowego. W kaplicy znajduje się drewniane retabelum
i przenośne tabernakulum oraz obraz Matki Bożej Bolesnej,
przebitej siedmioma mieczami, namalowany na płótnie, nieznanego autora. Część murowana kaplicy przypomina grób
Pan Jezusa, w którym ułożona była figura zmarłego Jezusa.
Kościół posiada cztery wejścia: główne od strony zachodniej, przy którym znajduje się kruchta – babiniec, boczne od strony południowej, połączone z drugą kruchtą przyległą do korpusu nawy, zewnętrzne wejście prowadzące
na chór i osobne wejście od strony północnej, przez które
można wejść do zakrystii i do Kaplicy Matki Bożej Bolesnej.
We wnęce nad południowym wejściem do kościoła znajduje
się polichromowana Pieta z XVIII w. W niszy na licu wieży –
dzwonnicy, umieszczona jest okazała figura polichromowana
św. Wojciecha.
Wnętrze kościoła ulegało nieznacznym zmianom w ciągu lat. Kiedy parafią zarządzał ks. Józef Bonk (w latach
1889-1918) wprowadzono obecny tyrolski wystrój ołtarzy, usuwając stare figury i ołtarze oraz XIX-wieczny obraz św. Łukasza, który do 1915 r. znajdował się w ołtarzu głównym kościoła. Ołtarz główny i boczne oraz ambonę, polichromowane, przygotował do
końca 1915 r. warsztat południowo-tyrolski. W naszym kościele znajdują się
więc od około 100 lat. Prawdopodobnie również na początku XX w. na ścianach nawy umieszczono obrazy Drogi
Krzyżowej. Stacje rzeźbione w drewnie,
polichromowane. Ich nazwy są w języku słowackim.
Ołtarz główny jest pięcioosiowy,
jednokondygnacyjny, z trójosiowym tabernakulum. W niszy środkowej widnieje rzeźba Matki Bożej Różańcowej
siedzącej na tronie z Dzieciątkiem, trzymanym na lewym kolanie, adorowanej przez św. Katarzynę Sieneńską i św. Dominika. Obok niszy środkowej znajdują się rzeźby: z lewej strony
- św. Piotra Apostoła z kluczami w ręku (strona skrajna) i św.
Stefana króla węgierskiego z księgą w ręku, na którą nałożona
jest korona królewska. Z prawej strony: rzeźba św. Pawła Apostoła z mieczem i księgą Pisma Świętego w ręku (strona skrajna) i św. Emeryka, królewicza węgierskiego, z lilią w ręku. W niszy zwieńczenia ołtarza znajduje się rzeźba św. Łukasza Ewangelisty, któremu z prawej i lewej strony wtórują aniołowie.
W niszach obok tabernakulum znajdują się rzeźby aniołów adorujących Pana Jezusa tam ukrytego. Z prawej strony
obok tabernakulum znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Nawiedzenie, a z lewej – Zwiastowanie. Płaskorzeźby posiadają także antepodium: scena ofiarowania Izaaka (prawa strona), scena proroka Eliasza ofiarującego chleby (lewa strona)
i w środku płaskorzeźba Baranka Bożego.
Ołtarze boczne są trójosiowe, jednokondygnacyjne,

z przenośnym tabernakulum. Ołtarz boczny z prawej strony zawiera w środkowej niszy figurę bardzo popularnego na
Orawie w XVIII w. św. Jana Nepomucena, patrona chroniącego przed powodzią i opiekuna podróżnych, przedstawionego w geście zachowania tajemnicy spowiedzi. Obok, z lewej
strony stoi św. Cyryl w stroju biskupa, który w ręku trzyma tablicę przedstawiającą Sąd Ostateczny. Z prawej strony natomiast jego brat św. Metody z krzyżem i księgą Pisma Świętego
w ręku. Ołtarz boczny z lewej strony poświęcony jest Najświętszemu Sercu Jezusowemu – figura w środkowej niszy. W bocznych niszach św. Teresa z Avila (lewa strona) i św. Małgorzata
Alacoque (prawa strona). Zwieńczeniem ołtarzy bocznych są
aniołowie stojący na skrajnych rogach.
Po lewej stronie pomiędzy nawą a prezbiterium umieszczono drewnianą, polichromowaną
ambonę. Kosz ambony zdobią figury czterech ewangelistów. Nad amboną znajduje się figura Pana Jezusa – Dobrego Pasterza. Po przeciwległej stronie ambony nad chrzcielnicą umieszczona jest figura św. Józefa trzymającego Dzieciątko na ręku i lilię w drugiej
ręce. Ponadto po prawej stronie przy
wejściu do Kaplicy Matki Bożej Bolesnej
jest figura św. Antoniego.
Na sklepieniu i ścianach prezbiterium oraz łuku tęczy znajduje się polichromia z XVIII w.: postacie Apostołów,
Chrystusa w Ogrójcu, św. Cyryl i Metody oraz śpiewający aniołowie. U góry
napis ujęty w rokokową ramę: „SoLI
VnI Deo AC SanCtI LVCae / EVangeLIstae VeneratIonI eXstrVXIt Paro - /
ChVs ADaLbertVS ZVbrICzkI / 17-69.
W latach 1936-1938 przeprowadzono
malowanie kościoła od prezbiterium.
Malarz z Krakowa, Kazimierz Puchała
pokrył polichromią prezbiterium, natomiast nawa została tylko pobielona. Zaś od 1940 do 1942 r. zostało wykonane dalsze malowanie wewnętrznych ścian kościoła. Nawę pokrył polichromią słowacki malarz Jan Kenez. Jego dziełem są malowidła na jej sklepieniu przedstawiające od strony zachodniej:
Rozmowę Matki Bolesnej z Dzieciątkiem, Ostatnią Wieczerzę,
Pana Jezusa z dziećmi. Po drugiej stronie: Pana Jezusa Siewcę,
Zdjęcie z krzyża wg Rubensa, Matkę Bożą z Dzieciątkiem i św.
Józefem. Na łuku tęczy od strony nawy została namalowana
scena adoracji Baranka Bożego przez 4 aniołów i nad nią napis w języku słowackim: ”Ja som Cesta Pravda a Život”. Również wtedy na ścianach chóru muzycznego umieszczono inskrypcję fundacyjną: „Haec ecclesia surexit funditus sub
farentibus piisque patrociniis sui parochii Alberti Zubricki, 1769, 7 apr.” w otoczeniu znaków wierności katolickiej –
„herbu” z kluczami Piotrowymi (wierność Stolicy Apostolskiej)
i „herbu” z pastorałem skrzyżowanym z krzyżem arcybiskupim
(symbol metropolii prymasowskiej w Ostrzyhomiu). Napis na
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łuku tęczy w języku słowackim jest wymownym znakiem niedawnej historii
i świadczy o intensywnej słowacyzacji
polskich terenów Orawy, gdzie po wcieleniu ich w 1939 r. do Państwa Słowackiego obowiązywał w urzędach, w szkole i w kościele język słowacki.
Następne malowanie kościoła zostało wykonane na zlecenie ks. proboszcza Bolesława Kołacza w latach 80-tych

XX w. Malarze Jacek i Mieczysław Żubrowscy wykonali w kościele prace
malarskie w konwencji neobarokowej
i tym samym częściowo przemalowali poprzednie malowidła. W czasie renowacji malowideł prowadzonej przez
ostatnie lata prawie wszystkie zmiany
z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku zostały usunięte i odnowiono oryginalne malowidła z lat trzydziestych oraz
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czterdziestych XX w., które możemy teraz podziwiać w całej okazałości.
Niech zasygnalizowane tu informacje o naszym kościele z okazji 250. rocznicy jego konsekracji staną się zachętą
do głębszego poznania historii świątyni
oraz historii naszej parafii.
Anna Kramarz

I n f o r m a c j a z d z i a ł al n o ś c i W ó j ta G m i n y L i p n i c a
Wielka w okresie między sesjami
o d 18.12.2018 d o 28 . 1 2 . 20 1 8 ( s e s j e g r u d n i o w e )
Zarządzenia, umowy, przetargi:
- Podpisano umowę dot. projektu pn.
„Vandrujeme cez hranice / Wędrujemy przez granice”. Umowa podpisana
20.12.2018 r.
- Podpisano umowę kredytową z Bankiem Spółdzielczym w Jabłonce na
kwotę 1 955 946 zł – jedyna oferta
w przetargu,
- Podjęto Zarządzenie Nr 69/2018
w sprawie godzin otwarcia Urzędu
Gminy od 2019 roku (tj. w poniedziałki od 8:30 - 16:30, a od wtorku do piątku od 7:30 - 15:30).
Spotkania i konferencje:
- 18 spotkań z mieszkańcami w Urzędzie Gminy oraz w terenie,
- Spotkanie z Prezesem Euroregionu
Tatry Panem Michałem Stawarskim
w celu omówienia dalszej współpracy,
- Spotkanie z Wojewodą Małopolskim
Piotrem Ćwik oraz Członkami Zarządu Województwa Małopolskiego: Łukaszem Smółka, Tomaszem
Urynowicz,
Martą
Malec-Lech,
Anną Pieczarką w celu omówienia
współpracy UMWM z samorządami,
- Spotkanie z Prezesem Radia Kraków,
dotyczące współpracy między Gminą
Lipnica Wielka a Radiem Kraków,
- Spotkanie sprawozdawcze Zespołu
Interdyscyplinarnego OPS. Przedstawiono działania i przyjęcie stanowiska w kwestii zwiększenia świadomości mieszkańców o aktualnych propozycjach pomocy dla potrzebujących.
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Informacje te będą przekazywane zarówno poprzez stronę internetową
Gminy oraz Gminne Nowiny,
- Spotkanie z pracownikami SPZOZ
w Lipnicy Wielkiej w celu omówienia sytuacji kadrowej i przedstawienia raportu finansowego z działalności w/w jednostki,
- Spotkanie z Dyrektorem Gminnego
Centrum Kultury w celu omówienia
kalendarza imprez na 2019 rok,
- Spotkanie z Kierownikami dotyczące podjęcia strategii promocji Gminy.
Przyjęto wspólne stanowisko, które
będzie realizowane w 2019 roku,
Bieżące zadania:
- Podjęliśmy działania w celu zmodernizowania strony internetowej gminy.
Został założony portal społecznościowy gminy na facebook’u,
- Jesteśmy w trakcie uporządkowania
kwestii telefonów w Urzędzie Gminy
zarówno stacjonarnych jak i komórkowych (problem dotyczy głównie użytkowników sieci PLAY, którzy nie mogą

skontaktować się z UG),
- Powołalismy grupę roboczą dot. porządkowania
spraw
związanych
z oświetleniem ulicznym,
- Uporzadkowaliśmy kwestię dot. adresów mailowych pracowników UG (od
poczatku grudnia wszyscy pracownicy mają założone emaile służbowe: imie.nazwisko@lipnicawielka.pl,
lub dział@lipnicawielka.pl)
Społecznie:
- Wręczono stypendia dla uczniów Liceum i Technikum w Lipnicy Wielkiej,
- Ogłoszono konkurs: „Lipnicki Społecznik Roku 2018,
- Podjęto działania w kierunku założenia Koła Gospodyń Wiejskich,
- Gminne Centrum Kultury zorganizowało wystawę Bolesława Surówki,
- Odbył się Puchar Wójta w piłce ręcznej,
- Pracownicy Urzędu Gminy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych
zorganizowali szlachetną paczkę
(wsparto 2 rodziny).

nowiny samorządowe

6

I n f o r m a c j a z d z i a ł al n o ś c i
W ó j ta G m i n y L i p n i c a W i e l k a
w okresie między sesjami
o d 28.12.2018 d o 1 4 . 0 2 . 20 1 8
Zarządzenia, umowy, przetargi:
2018
• Zarządzenie Nr 70/2018 w sprawie
ceny oczyszczania 1m3 ścieku dowożonego do punktu zlewnego
na oczyszczalni ścieków w Lipnicy
Wielkiej,
• Zarządzenie Nr 71/2018 w sprawie wprowadzenia cennika za usługi
transportowo-sprzętowe,
• Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie udzielenia Pani Marzenie Michalak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych
z kierowaniem bieżącą działalnością
Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy
Wielkiej,
• Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie powołania Redaktora Naczelnego i Zastępcy Redaktora Naczelnego Czasopisma „Gminne Nowiny”,
2019
• Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie Regulaminu korzystania z sali wiejskiej
Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej,
• Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok
szkolny 2019/2020 do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lipnica Wielka,
• Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Lipnica Wielka,
1. Projekt pn. „Tworzenie i rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej oraz modernizacja oznakowania przy ścieżkach rowerowych
w Gminie Lipnica Wielka.” Umowa
podpisana 27.12.2018 r. REALIZACJA

DO PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
2. Projekt pn. „Dzieje osadnictwa
wołoskiego w Lipnicy Wielkiej poprzez wybudowanie wiat turystyczno-rekreacyjnych”. Umowa podpisana
15.01.2019 r. REALIZACJA DO WRZEŚNIA 2020 ROKU
Spotkania i konferencje:
• Blisko 90 spotkań z mieszkańcami
w Urzędzie Gminy oraz w terenie,
• Dwa spotkania z sołtysami w celu
omówienia działalności wójta oraz
przedstawienia nowych propozycji
współpracy,
• Spotkanie z Posłem Edwardem Siarką
w UG,
• Spotkanie z Posłanką Anną Paluch,
• Spotkanie ze starostą nowotarskim p.
Krzysztofem Faberem,
• Spotkanie z Małopolskim Kuratorem
Oświaty p. Barbarą Nowak,
• Spotkanie u Wicewojewody małopolskiego p. Zbigniewa Starca wraz
ze starostą nowotarskim p. Faberem
i przedstawicielami starostwa, Wydziału Prawnego Urzędu Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego
w celu przedstawienia obecnej sytuacji prawnej dot. scalenia gruntów na
terenie gminy oraz przedstawienie
możliwości działania. Ustalenie konkretnych terminów przekazania dalszych informacji.
• Kolejne spotkanie z Wojewodą Małopolskim - Piotrem Ćwikiem oraz p. Łukaszem Smółką,
• Spotkanie z dyrekcją Powiatowego
Zarządu Dróg Nowy Targ w Urzędzie
Gminy w celu planowania inwestycji
na drogach powiatowych w Lipnicy
Wielkiej na lata 2019-2023,
• Spotkanie z dyrektorem Wojskowej
Komisji Uzupełnień w Nowym Targu
p. ppłk Pawłem Wójcikiem,

• Spotkanie ze starostą nowotarskim na
Opłatku u Starosty w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu,
• Spotkanie z Radnym Wojewódzkim
z p. Markiem Wierzbą w celu omówienia współpracy,
• Kolejne spotkanie z przedstawicielami
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej
w celu omówienia sytuacji kadrowej,
• Spotkanie z dyrekcją Zespołu Szkół
w Lipnicy Wielkiej w celu omówienia
strategii promocji szkół średnich z terenu naszej Gminy,
• Spotkanie z nauczycielami na konferencji nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanicy,
• Spotkanie z p. Renatą Martyniak
w celu omówienia współpracy przy
pozyskiwaniu środków zewnętrznych
oraz strategii współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy
Lipnica Wielka,
• Spotkanie z przedstawicielami gospodarstw agroturystycznych z Kiczor
i Lipnicy Wielkiej w celu omówienia
współpracy przy odnawianiu starych
i tworzeniu nowych atrakcji turystycznych na terenie gminy,
• Spotkanie z dyrekcją i rodzicami Szkoły Podstawowej nr 4 w Przywarówce w celu omówienia uroczystości
i imprez sportowych na terenie sołectwa Przywarówka przy udziale
mieszkańców,
• Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Miast w Krakowie organizowanym przez MISTIA Kraków,
• Spotkanie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Krakowie,
• Spotkanie z p. Magdaleną Paleczny przedstawicielką TAURONu w celu
omówienia współpracy i przygotowania audytu energetycznego z terenu
Gminy Lipnica Wielka,
• Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w celu omówienia strategii gazyfikacji Gminy Lipnica Wielka,
•
Spotkanie
członków
Stowarzyszenia
Gmin
Babiogórskich
w Jordanowie - walne zebranie
sprawozdawczo-wyborcze,
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Bieżące zadania:
• Zorganizowaliśmy pierwsze
spotkanie członków Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicy
Wielkiej i Kiczorach. Został
wybrany tymczasowy zarząd
koła oraz ustalony plan działania na rok 2019,
• Powołaliśmy grupę roboczą
dot. utworzenia marki Gminy
Lipnica Wielka,
• Podjęliśmy działania wraz
z GCK dot. modernizacji instalacji elektrycznej oraz
oświetenia w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej,
• Podjęliśmy działania w kierunku utworzenia punktu informacji turystycznej,
• Zakończyliśmy Projekt EtnoFolk Inspiracje,
• Opracowaliśmy wizualizację
nowego logo GCK w Lipnicy
Wielkiej,
Społecznie:
• Udział w Studniówce uczniów
klas trzecich i czwartych lipnickiej szkoły średniej tj.: Liceum i Technikum,
•
Organizacja
i
udział
w Orawskim Przeglądzie
Kolędniczym,
• Organizacja i udział w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek dla Najmłodszych,
• Udział w wieczorze kolędowym Strażackiej Orkiestry
Dętej,
• Organizacja i udział w noworocznym spotkaniu strażaków OSP z terenu Gminy,
• Organizacja i udział w Memoriale Emila Kowalczyka w Biegach Narciarskich 2019,
• Spotkanie noworoczne z lipnickimi społecznikami oraz
rozstrzygnięcie konkursu Lipnicki Społecznik Roku 2018,
• Organizacja i udział w III Turnieju Drużyn OSP w Futsalu
w Lipnicy Wielkiej,
• Organizacja i udział w gminnej akcji zbiórki krwi.

7

I n f o r m a c j a z d z i a ł al n o ś c i
W ó j ta G m i n y L i p n i c a W i e l k a
w okresie między sesjami
o d 14 . 0 2 . 20 1 9 d o 2 8 . 0 3 . 20 1 9
Zarządzenia, umowy, przetargi:
2019
• Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipnica Wielka w 2019 roku pn. „Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

•

•

w gminie Lipnica Wielka w 2019 roku”

•

Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z GCK za rok 2018.
• Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z GBP za rok 2018.
• Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie ustalenia godzin przyjmowania odpadów
w PSZOK - 1 sobota robocza w miesiącu
od 9:00 do 11:00.
Spotkania i konferencje:
• 110 spotkań z mieszkańcami w Urzędzie Gminy oraz w terenie.
• Spotkanie z sołtysami w sprawie omówienia bieżącej działalności sołectw.
• Kwartalne spotkanie z pracownikami.
• Spotkanie z Posłem Edwardem Siarką,
Posłanką Anną Paluch oraz senatorem
Janem Hamerskim w kwestii bieżącej
współpracy.
• Spotkanie ze starostą nowotarskim p.
Krzysztofem Faberem na temat sytuacji
scalenia gruntów.
• Spotkanie z marszałkiem Łukaszem
Smółką w sprawie wsparcia gminy
z funduszy projektów FOGR, OSP oraz
FDS.
• Spotkanie z dyrekcją Powiatowego
Zarządu Dróg Nowy Targ w Urzędzie
Gminy i w terenie dotyczące bieżących
inwestycji na drodze powiatowej (tj.
przejście dla pieszych, naprawa chodnika i poboczy, pasy akustyczne).
• Kolejne spotkanie z przedstawicielami
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej
w celu omówienia sytuacji kadrowej.
• Spotkanie z dyrekcją Zespołu Szkół
w Lipnicy Wielkiej w celu omówienia
strategii promocji szkół średnich z tere-
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•
•

•

•

nu naszej gminy oraz udział w promocji
na terenie gminy w szkołach podstawowych i gimnazjum.
Spotkanie z zarządem Wspólnego Sekretariatu Technicznego Euroregion Tatry w Krakowie.
Spotkanie z komendantem Policji w Jabłonce p. Wojciechem Batkiewiczem
w celu omówienia współpracy gminy
i komisariatu policji.
Spotkanie z przedstawicielami instytucji wspierających OSP w Łącku.
Udział w szkoleniu dla nowo wybranych
wójtów i burmistrzów w Nowym Sączu.
Podpisanie dwóch umów stażowych
z PUP w Nowym Targu.
Spotkanie z przedstawicielami Politechniki Krakowskiej w celu podjęcia współpracy dotyczącej wykonania i badania
wpływu progów akustycznych na zachowania kierowców.
Udział w walnym sprawozdawczym Kółka Rolniczego w Lipnicy Wielkiej.
Spotkanie ze starostą Bobrova Antonim
Grobarczykiem w Bobrowie oraz ze starostą Stefanova Ivanem Matugą w Urzędzie Gminy.
Spotkanie z komendantem Państwowej
Straży Pożarnej Mariuszem Łaciakiem
w celu omówienia włączenia jednostki
OSP Centrum do KSRG.
Spotkanie z Wójtem Gminy Jabłonka
Antonim Karlakiem.
Udział w kiermaszu szkół ponadgimnazjalnych w Jabłonce.
Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich.
Spotkanie z dyrektorami szkół z terenu
gminy.
Udział w seminarium informacyjnym na
temat oświetlenia w budynkach użyteczności publicznej i ulicznej w Krakowie.
Udział w konferencji „Zabezpieczenie
potrzeb komunikacyjnych” w Nowym
Targu.
Udział w spotkaniu Wójtów w sprawie
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Małopolskiego Obszaru Chronionego.
• Udział w Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast organizowanym przez MiSTIA Kraków
w Bukowinie Tatrzańskiej.
• Spotkanie z mieszkańcami oraz
przedstawicielami Polskiej Spółki
Gazownictwa w celu omówienia
strategii gazyfikacji Gminy Lipnica
Wielka.
• Spotkanie Rady Społecznej SP ZOZ
w Lipnicy Wielkiej.
Bieżące zadania:
• Wyremontowaliśmy pomieszczenie
w SP2 i jesteśmy w trakcie przenoszenia Archiwum. Utworzyliśmy tym
samym jedno wielozakładowe archiwum.
• Utworzyliśmy stowarzyszenie dla
marki Gminy Lipnica Wielka.
• Wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy
Salę Obrad Rady Gminy.
• Utworzyliśmy Punkt Informacji Turystycznej.
• Jesteśmy w trakcie analizy i szukania
najlepszego rozwiązania w celu zabezpieczenia budynków użyteczności publicznej w wodę pitną.
• Złożyliśmy projekt na rozbudowę Remizy OSP w Murowanicy
• Złożyliśmy projekt na modernizację
hali sportowej przy Zespole Szkół
w Lipnicy Wielkiej.
• Podjęliśmy działania zmierzające ku
digitalizacji zdjęć gminnych.
• Podjęliśmy działania na rzecz identyfikacji wizualnej Urzędu Gminy.
• Zorganizowaliśmy parking przy
Ośrodku Zdrowia dla pacjentów
i klientów Urzędu Gminy.
• Poszukujemy wykonawcy na realizację projektu budowy wieży widokowej na Marysinej Polanie.
• Jesteśmy w kolejnym punkcie, w celu
zmiany studium zagospodarowania
w Kiczorach.
• Jesteśmy w trakcie analizy przeniesienia Urzędu Gminy do budynku numer
521 i stworzenia warunków dla przedszkola w budynku 518 oraz utworzenia żłobka.
• Jesteśmy w trakcie porządkowania
kwestii związanych ze statusem dróg
gminnych na terenie Lipnicy Wielkiej

nowiny samorządowe
i Kiczor.
• Podejmujemy działania w celu uzyskania pozwolenia na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie Lipnicy Wielkiej.
Społecznie:
• Gminny Turniej Tenisa Stołowego w SP3 w Skoczykach.
• Organizacja i udział w spotkaniu dla uczniów i mieszkańców z Adamem Kownackim, znanym bokserem, zmierzającym w kierunku walki o pas mistrza świata. Spotkanie zorganizowano dzięki zaangażowaniu Radnego Pana Dawida Dunaja za co
serdecznie dziękujemy.
• Organizacja Warsztatów Komiksu, Ilustracji i Karykatury.
• Udział w zebraniach walnych sprawozdawczych wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.
• Organizacja Mistrzostw Gminy dla uczniów szkół podstawowych w Slalomie na
stoku w Orawce.
• Udział i współorganizacja II Turnieju Sołectw w Futsalu.
• Organizacja i udział w promocji publikacji „Kultura w Lipnicy Wielkiej”.
• Udział w spotkaniu podsumowującym projekt Nowa Era Komputera w SP 4.
• W Dzień Kobiet odwiedziliśmy seniorki które ukończyły 90 rok życia.
(-)Mateusz Lichosyt
Wójt Gminy Lipnica Wielka

Prognoza

dochodów budżetu gminy

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się
następująco:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Planowane dochody w kwocie 995,00
zł pochodzą z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy.
Dział 700 Gospodarka
mieszkaniowa
Łączne planowane dochody w kwocie
107.500,00 zł stanowić będą wpływy
z mienia gminnego (z najmu i dzierżawy składników majątkowych).
Dział 750 Administracja publiczna
W dziale tym przewiduje się uzyskanie
dochodów w łącznej kwocie 50.224,00
zł w tym:
a) dochody bieżące na
kwotę 50.224,00 zł które obejmują
pozycje:
• dotacje celowe z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
ustawami (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) w kwocie
49.219,00 zł,

•

z tytułu różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę w wysokości 1.165,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru
wyborców gminy Lipnica Wielka.
Dział 752 Obrona narodowa
Dochody pochodzące z dotacji celowej na realizację pozostałych zadań
obronnych zleconych gminie ustawami (szkolenia obronne) w kwocie
1.250,00 zł.
Dział 756 Dochody od osób
prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich pobraniem
W dziale tym przewiduje się uzyskanie wpływów podatkowych i opłat
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w łącznej kwocie 2.371.250,00 zł, z następujących tytułów:
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie
1.716.607 zł,
• udziałów w podatku dochodowym
od osób prawnych w kwocie 2.000
zł,
z podatków i opłat lokalnych, w tym
z:
• podatku od nieruchomości, kwota
339.261 zł,
• podatku rolnego, kwota 30.592 zł,
• podatku leśnego, kwota 83.590 zł,
• podatku od środków transportowych, kwota 50.000 zł,
• podatku od spadków i darowizn,
kwota 40.000 zł,
• podatku od czynności cywilnoprawnych, kwota 20.000 zł,
• opłaty targowej, kwota 2.000 zł,
• odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat, kwota
1.000 zł,
• wpływów z opłaty skarbowej, kwota
20.000 zł.
• wpływy z tytułu opłat za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu, kwota 66.000
zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
Subwencja ogólna z budżetu państwa
stanowić będzie kwotę 14.275.453,00
zł, na którą składają się:
• część oświatowa w kwocie 7.057.894
zł,
• część wyrównawcza w kwocie
6.557.094 zł,
• część równoważąca w kwocie 660.465
zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
W dziale tym prognozuje się dochody w łącznej w kwocie 479.704,00 zł
w tym:
• z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 34.800
zł,
• z tytułu usług w kwocie 25.000 zł,
• z opłat za korzystanie wychowania
przedszkolnego w kwocie 7.000 zł,
• z opłat za korzystanie z wyżywienia
w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 60.000 zł,
• z dotacji celowej na zadania własne
przedszkolne w kwocie 214.000 zł,
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z różnych dochodów w kwocie
1.300 zł,
dotacje celowe z udziałem środków
europejskich w kwocie 98 652 zł.
•

Dział 852 Pomoc społeczna
W dziale tym przewiduje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie
254.492,00 zł,
w tym:
z tytułu dotacji celowych w kwocie
254.492 zł z przeznaczeniem na:
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 8 309,00
zł,
• zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe w kwocie 51.818
zł,
• zasiłki stałe w kwocie 76.545 zł,
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 69.510 zł,
• na pomoc w zakresie dożywiania
w kwocie 48.310 zł.
Dział 855 Rodzina
W dziale tym przewiduje się dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na:
• świadczenia rodzinne i fundusz

•

alimentacyjny oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w kwocie 2.229.185 zł,
świadczenia wychowawcze (500+)
w kwocie 4.445.461 zł.
wspieranie rodziny w kwocie
187 315 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
W dziale tym przewiduje się wpływy w kwocie 1.162.488 zł w tym
w szczególności z:
• usług dotyczących odbioru ścieków
w kwocie 710.000 zł,
• wpływy z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w kwocie 7.000 zł,
• wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 444.288 zł.
Dział 921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
W dziale tym zaplanowane zostały dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości
263.025 zł, na realizację projektów;
pn: „ Dzieje osadnictwa wołoskiego
w Lipnicy Wielkiej.”, pn: „Wędrujemy
przez granicę” pn: Tworzenie i rozwój
infrastruktury”.

Budżet Gminy Lipnica Wielka
na 2019 rok
Budżet Gminy Lipnica Wielka na rok 2019 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy Lipnica Wielka i wynosi:
Prognoza dochodów przyjęta w uchwale budżetowej gminy Lipnica Wielka
stanowi kwotę 25.837.825,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 25.718.186,00 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 119.639,00 zł.
Limit wydatków budżetu na rok 2019 ustalono na kwotę 26.265.763,00 zł,
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 25.454.763,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 811.000,00 zł.
Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 427.938,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciąganych kredytów w kwocie 427.938,00 zł.

nowiny samorządowe
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P la n o w a n e

w y d at k i b u d ż e t u g m i n y

Limit wydatków budżetowych gminy Lipnica Wielka na 2019 rok zaplanowano na kwotę
wydatki bieżące w kwocie 25.454.763 zł, co stanowi 96,91 % wydatków ogółem,
wydatki majątkowe w kwocie 811.000 zł, co stanowi 3,09 % wydatków ogółem.

26.265.763,00 zł z tego na:

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na :
• wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 16.605.242,63 zł w tym :
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich liczone w kwocie 11.671.894,29 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.933.348,34 zł,
• wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 935.500,00 zł,
• wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.461.717,33 zł,
• wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 55.000,00 zł.
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 302.303,04 zł
W ramach ogólnych wydatków budżetowych będą finansowane:
zadania własne gminy w kwocie 19.418.350,00 zł, co stanowi 73,93 % wydatków budżetowych gminy,
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 6.835.913,00 zł, co stanowi
26,03 % wydatków budżetowych gminy,
pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie
11 500,00 zł co stanowi 0,04% wydatków
budżetowych gminy.
Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.
Dział
010
600
700
750
751
752
754
757
758
801
851
852
854
855
900
921
926

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność (drogi)
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia (rezerwy)
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina ( 500+, świadczenia rodzinne i inne)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

Kwota
612
1 020 000
32 000
3 440 980
1 165
1 550
183 700
150 000
137 500
10 295 615
66 000
1 020 409
6 800,00
6 948 618
2 031 895
841 818
87 100
Oprac. J. Pakos

Informac ja

o odby t ych zebraniach wie jskich

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt serdecznie dziękuje mieszkańcom za obecność na zebraniach wiejskich. W sumie, w pięciu zebraniach, które odbyły się w dwie niedziele (tj. 17.02 i 24.02) wzięło udział ponad 400 mieszkańców. Na spotkaniach została przedstawiona obecna sytuacja budżetowa naszej gminy oraz najbliższe plany inwestycyjne. Za wszelkie konstruktywne uwagi mieszkańców Wójt Gminy serdecznie dziękuje.
(-)Mateusz Lichosyt
Wójt Gminy Lipnica Wielka
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w y d at k i m a j ąt k o w e
budżetu gminy

Dz Rozdział
600
60017

750
75023

900
90001

921
92195

Nazwa - opis

Plan 2019 r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

500 000,00

Drogi wewnętrzne
a) wydatki majątkowe w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
1.1. remont/modernizacja dróg
wewnętrznych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
b) wydatki majątkowe w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
1.1. zakup sprzętu i oprogramowania
komputerowego
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

500 000,00
500 000,00
500 000,00

a) wydatki majątkowe w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne
1.1. kanalizacja sanitarna /w tym również
dokumentacja/
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostała działalność
a) wydatki majątkowe w tym:
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
1.1. projekt pn: „Dzieje Osadnictwa
Wołoskiego w Lipnicy Wielkiej”.
1.1. 1.programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt
2i3
Razem

500 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
100 000,00

E-dowód

wydawany
już od marca 2019
E-dowód
Nowe dowody osobiste z warstwą elektroniczną - wydawane już od marca 2019 r.
E-dowód to wspólny projekt Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministerstwa Cyfryzacji.
E-dowód – co to jest?
E-dowód to wielofunkcyjny dokument
z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.
Nowe dowody będą zewnętrznie podobne
do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą
się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
191 000,00
191 000,00
191 000,00
191 000,00
191 000,00
191 000,00
811 000,00
Oprac. J. Pakos

Urząd Gminy

wychodzi
naprzeciw mieszkańcom: e-usługi
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przypominamy o możliwości załatwiania szeregu spraw urzędowych dzięki platformie e-urzad.
Wiele codziennych spraw urzędowych można sprawnie dokonać wykorzystując współczesne technologie.
Jest to niebywałe ułatwienie dla mieszkańców, ale również dla osób nie
przebywających na stałe na terenie naszej gminy.
Wszelkich informacji na temat e-usług można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka - pokój nr 4 lub pod numerem telefonu: 18 531 00 55.
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w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu
do czytnika. Nie zmienią się dotychczasowe
funkcje dowodu osobistego: będzie on potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego
posiadacza oraz uprawniał do przekraczania
granic niektórych państw. Nowy dowód ma
również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.
Kiedy e-dowód?
Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w marcu 2019 r. Proces wymiany dowodów będzie naturalny, rozłożony na 10
lat i potrwa do 2029 r. Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie
chciał posługiwać się dowodem elektronicznym, będzie mógł go wymienić jeszcze
przed upływem ważności dotychczasowego
dokumentu.
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U c h w a ły R a d y G m i n y L i p n i c a W i e l k a
Lp.

Numer
Uchwały

Data

18
19
20
21

IV/18/2019
IV/19/2019
IV/20/2019
IV/21/2019

14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019
14.02.2019

22

IV/22/2019 14.02.2019

23

IV/23/2019 14.02.2019

24

IV/24/2019 14.02.2019

25

IV/25/2019 14.02.2019

26

IV/26/2019 14.02.2019

27

V/27/2019 25.03.2019

28

V/28/2019 25.03.2019

29

VI/29/2019 29.03.2019

30

VI/30/2019 29.03.2019

31

VI/312019 29.03.2019

32

VI/32/2019 29.03.2019

33

VI/33/2019 29.03.2019

34

VI/34/2019 29.03.2019

35

VI/35/2019 29.03.2019

36

VI/36/2019 29.03.2019

37
38

VI/37/2019 29.03.2019
VI/38/2019 29.03.2019

39

VI/39/2019 29.03.2019

40

VI/40/2019 29.03.2019

W sprawie
STYCZEŃ
BRAK SESJI
LUTY
uchwalenia Statutu Gminy Lipnica Wielka.
powołania Doraźnej Komisji Statutowej ds. statutów sołectw.
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
wyboru kandydata do Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego
ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Lipnica Wielka
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej
opłaty.
ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lipnica Wielka.
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
MARZEC
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
wyboru delegatów do Kongresu Związku Euroregion „Tatry”
MARZEC
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2018.
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Lipnica Wielka w 2019 roku.
wyrażenia zgody na bezprzetargowy, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata najem lokalu
użytkowego w budynku gminnym w Lipnicy Wielkiej.
określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy
Lipnica Wielka.
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Wielka.
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2019 rok
zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2019 rok
niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2020 rok środków stanowiących
fundusz sołecki
zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2019 rok

(A.Z)
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Z miana stawek za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Szanowni Państwo !
W związku z progresją kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
Rada Gminy Lipnica Wielka podjęła
uchwały zmieniające wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz od domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych przez cześć roku na cele
rekreacyjno- wypoczynkowe.
Nowe stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi obowiązują
od 01.04.2019 r. i kształtują się w następujący sposób :
· Nieruchomości zamieszkałe zgodnie z UCHWAŁĄ NR IV/23/2019
RADY GMINY LIPNICA WIELKA
z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie:
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
a) Odpady gromadzone w sposób
selektywny (segregacja odpadów na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne) 10,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość, a w przypadku zamieszkiwania
nieruchomości
przez więcej niż pięć osób, za
szóstą osobę i każdą kolejną doliczana jest opłata w wysokości
5,00 zł
a) Odpady gromadzone w sposób nieselektywny (oddawanie wszystkich odpadów razem) 20,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość.
· Nieruchomości
niezamieszkałe zgodnie z UCHWAŁĄ NR
IV/25/2019 RADY GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 14 lutego 2019
r. w sprawie: ustalenia stawki za
pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie

Gminne Nowiny nr 1 (829)/2019

gminy Lipnica Wielka.
a) Odpady gromadzone w sposób selektywny (segregacja odpadów na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, odpady
biodegradowalne)
• pojemności 120 litrów – 40,00 zł,
• pojemności 240 litrów – 50,00 zł,
• pojemności 1 100 litrów – 150,00
zł,
• pojemności 7 000 litrów (KP-7) –
600,00 zł,
• pojemności 10 000 litrów (KP-10)
– 1620,00 zł.
b) Odpady gromadzone w sposób nieselektywny (oddawanie
wszystkich odpadów razem)
• pojemności 120 litrów – 66,00 zł,
• pojemności 240 litrów – 100,00
zł,
• pojemności 1 100 litrów – 216,00
zł,
• pojemności 7 000 litrów (KP-7) –
1200,00 zł,
• pojemności 10 000 litrów (KP-10)
– 3240,00 zł
Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych ze złożonej deklaracji.
W związku z powyższym, jeżeli
ilość osób zamieszkujących nie uległa zmianie, właściciel nie ma obowiązku składania nowej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przypominamy, że w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących budynek, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nowa deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 14
dni od wystąpienia zmiany.
(-)Mateusz Lichosyt
Wójt Gminy Lipnica Wielka
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P unkt S elekt y wnego
Z bierania O dpadów
K omunalnych
w G minie L ipnica
W ielka (PSZOK)
Pragniemy poinformować, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Lipnica
Wielka z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie:
Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lipnica Wielka, na terenie Gminy Lipnica Wielka działają Punkty Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Lokalizacja i godziny otwarcia
1. Teren Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy
Wielkiej- Lipnica Wielka 1B.
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-9:00 oraz w każdą pierwszą
roboczą sobotę miesiąca w godzinach 9:0011:00.
2. Teren Oczyszczalni Ścieków w KiczorachKiczory 3A. Czynne w piątek w godzinach
9:00-10:00.
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne takie jak:
• Papier
• Szkło
• Tworzywa sztuczne
• Metale
• Odpady ulegające biodegradacji
• Odpady wielomateriałowe
• Odpady wielkogabarytowe
• Zużyte baterie i akumulatory
• Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw
domowych
• Zużyte opony
• Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
• Odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, farby,
tusze, kleje, żywice) oraz opakowania
po nich.
W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów takich jak:
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• Odpady nie będące odpadami komunalnymi tj. pochodzenia od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu
obiektów, czyszczenia zbiorników
lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
• Odpady pochodzące z działalności
gospodarczej
• Zmieszane odpady komunalne
• Odpady zawierające azbest
• Części samochodowe (np. szyby,
zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
• Opony samochodów ciężarowych
• Sprzęt budowlany
• Urządzenia przemysłowe
• Odpady produkcyjne
• Odpady w cieknących, nieszczelnych pojemnikach, oraz bez możliwości jednoznacznej wiarygodnej
identyfikacji, dla których nie ist-

Parking
przy ośrodku
zdrowia
Dostrzegając i wychodząc
naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy, pracownicy Urzędu Gminy w Lipnicy
Wielkiej, zmieniając miejsce
parkowania swoich samochodów, udostępniają parking
przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy.
Priorytetowo chcielibyśmy aby był to parking dla
osób obłożnie chorych, starszych i dzieci, korzystających
z usług Samodzielnego Publicznego Ośrodka Opieki
Zdrowotnej, a także dla mieszkańców załatwiających sprawy w tutejszym Urzędzie.
Przyszłościowo planujemy także wcielić w życie inne
rozwiązania, które niewątpliwie poprawią komfort i ilość
miejsc parkingowych w centrum naszej miejscowości.

nieje możliwość ustalenia składu
chemicznego lub niewiadomego
pochodzenia.
Odpady w PSZOK przyjmowane są
nieodpłatnie, wyłącznie posegregowane oraz zabezpieczone jeśli jest to
konieczne. Dostarczone pozostałości
poddawane są weryfikacji, której dokonuje pracownik, tym samym może
odmówić przyjęcia odpadów.
Mieszkaniec przekazujący odpady
ma obowiązek przedłożyć dokument
tożsamości potwierdzający zamieszkanie oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Lipnica
Wielka w postaci potwierdzenia wpłaty za miesiąc poprzedzający oddanie
odpadu w przypadku braku potwierdzenia odpady nie zostaną przyjęte.
Transport, rozładunek oraz wszelkie
koszty z tym związane pokrywane są

przez osobę dostarczająca odpad.
Na stronie internetowe www.lipnicawielka.pl znajduje się Regulamin
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lipnica
Wielka.
Dodatkowe informacje na temat PSZOK
można uzyskać:
• bezpośrednio u Pracowników
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
• w godzinach pracy Urzędu Gminy: poniedziałek w godzinach
8:30 - 16:30 oraz od wtorku do
piątku w godzinach 7:30 - 15:30
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, osobiście lub pod numerem telefonu
18 26 347 21
• na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl
Wójt
/-/Mateusz Alojzy Lichosyt

O t w a r c i e S al i O b r a d R a d y G m i n y
w Lipnic y Wielkiej
W dniu 29 marca 2019
miało miejsce uroczyste
otwarcie Sali Obrad Rady
Gminy Lipnica Wielka. Wójt
Gminy Mateusz Lichosyt
w swoim krótkim przywitaniu
podkreślił społeczne zaangażowanie mieszkańców w remont tej sali oraz osobiście
im podziękował. Są to osoby:
Piotr Lichosyt, Łukasz Bandyk, Mateusz Machajda, Tomasz Kuliga, Patryk Rudnicki,
Robert Machajda. Jednocześnie Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka Andrzej Karkoszka podziękował przede wszystkim Wójtowi za Jego społecznikowską pracę na rzecz odrestaurowania sali, a tym samym dawanie przykładu innym.
Po tych podziękowaniach Wójt Gminy wyróżnił i nagrodził wielkim bukietem kwiatów
oraz jednorazowym stypendium Martynę Lichosyt – młodą biathlonistkę odnoszącą ostatnio
wielkie sukcesy sportowe.
Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej Jerzy Bargiel poświęcił salę,
podkreślając rolę Boga w podejmowaniu ważnych decyzji i inicjatyw na rzecz społeczności
oraz wielką odpowiedzialność osób rządzących.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Poseł Anna Paluch, Senator Jan Hamerski, Radny Powiatowy Julian Stopka oraz Ksiądz Proboszcz Jerzy Bargiel. Mamy nadzieję, że ta sala będzie jak najlepiej służyła, nie tylko obradom rady, ale wszystkim mieszkańcom naszej gminy.
foto: Bronek Kowalczyk
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Spotkanie

noworoczne

W ó j ta G m i n y

W dniu 27 stycznia w Domu Ludowym odbyło się Spotkanie Noworoczne Wójta Gminy z osobami i organizacjami
działającymi społecznie w naszej gminie. Imprezie przewodziło motto: „Wdzięczność innych nas uszczęśliwia i uszlachetnia”. Praca społeczna na rzecz społeczności lokalnej to praca
szczególna. Nie ma za nią materialnej zapłaty, ale jest inna,
wyjątkowa – wielka, wewnętrzna satysfakcja. Uroczystość poprowadził uczeń naszego Liceum Ogólnokształcącego Łukasz
Flaszczyński, a uświetnił swoim śpiewem Chór Eduardo – złożony również z osób poświęcających bezinteresownie swój
czas. Chór prowadzony jest przez Pana Organistę Edwarda
Siepaka i uświetnia większe uroczystości i święta kościelne
w naszej gminie.
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ze społecznikami

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt wręczył podziękowania dla organizacji, zespołów i osób indywidualnych działających społecznie w naszej gminie oraz bluzy i koszulki dla Zespołów: Orawskie Dzieci i Orawianie im. Heródka
oraz Strażackiej Orkiestry Dętej wykonane w ramach projektu
Gminnego Centrum Kultury „Orawskie Etno - folk – inspiracje”
w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”.
Natomiast Pani Renata Martyniak ze Stowarzyszenia Rozwoju
Orawy wraz z Panią Aliną Słowik z Marszałkowskiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wręczyły koszulki do ćwiczeń dla Zespołu „Orawskie Dzieci”.
Potem nastąpił punkt szczególny: wręczenie nagrody
Wójta Gminy Lipnica Wielka pn. „Lipnicki Społecznik Roku” przyznawanej dla uhonorowania szeroko pojętej działalności
społecznej za szczególne osiągnięcia na rzecz społeczności lokalnej oraz wspieranie takich działań. Kapituła Nagrody Wójta Gminy Lipnica Wielka „Lipnicki Społecznik Roku” przyznała tytuł Lipnicki Społecznik Roku 2018 Siostrom Albertynkom
w Lipnicy Wielkiej w uznaniu za wielkie zasługi na rzecz pracy
społecznej w naszej gminie. W imieniu nagrodzonych nagrodę odebrała i przemówiła Siostra Przełożona Benigna Karnafel. Zaprezentowano prezentację multimedialną o siostrach.
Na zakończenie Pan Wójt zaprosił wszystkich na tradycyjny, regionalny, orawski poczęstunek przygotowany przez nowopowstałe Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Wielkiej.
(K.K.) foto: Bronek Kowalczyk
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Promoc ja publikac ji
„K u lt u r a w L i p n i c y W i e l k i e j
na przestrzeni dziejów”

„Ptoski na wiesne wracajo... „
Kieloz to wos Orawioków
jako z gniozd ptoków
poleciało
w światy dalekie
za chlebym, po nauke,
do miastowego zycio.
A tu stare dłónie ojców
nie mogo udzier-zeć gazdówki.
Gino downe zwyki.
Orawa jałowieje.
A trzeba ty ziymi
mądryk głów,
mocnyk rąk
i gorkik serc.
Ptoski na wiesne
wracajo...
(Emil Kowalczyk)

rodacy poruszają w swoich refleksyjnych wspomnieniach różnorakie aspekty życia w Lipnicy Wielkiej i na Orawie.
Te wspomnienia są szczególnie drogocenne i warte pamięci, gdyż szybkie
zmiany społeczne, które obserwujemy
w świecie docierają również do naszej
małej ojczyzny zmieniając to jak pracujemy i jak spędzamy czas. Gdy przeczytacie Państwo teksty zawarte w tej
publikacji, zobaczycie sami jak wielkie znaczenie miały w przeszłości takie
wartości jak: Bóg, religijność, szacunek
dla rodziców, szacunek do pracy, wzajemne pozdrowienie, autentyczne zainteresowanie losem sąsiadów czy też
wspólny wypoczynek po ciężkiej pracy.

Wspomnienia do publikacji
napisali:
Bronisława Bartos, S. Salomea Aniela Bąk, s. Kazimiera - Maria Burdyl,
Franciszek Fitak, Karol Fitak, s. Joanna
Gombarczyk, Anna Goniwiecha, Emilia Jasiura, Maria Jazowska - Gumulska,
Maria Karkoszka, S. Emanuela - Wilhelma Karnafel, Mieczysław Kowalczyk,
Robert Kowalczyk, Karolina Krucińska,
Maria Krysa, Krystyna Kuliga (spisała Lucyna Łowas), ks. Andrzej Lichosyt, Anna
Lubczyńska, s. Gabriela - Bożena Michalak, S. Joanna Michalak, Ela Murphy, Eugeniusz Pastwa, ks. Jan Pelczarski, s. Alberta - Alina Pniaczek, s. Gerarda - Maria
Tworzyk, ks. Józef Warzeszak, O. Samuel
Andrzej Węgrzyn, Wilma Wróblewska,
Eugeniusz Ziemiańczyk
Redakcja:
Karolina Kowalczyk - Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy
wielkiej
Danuta Paplaczyk - Sekretarz Gminy Lipnica Wielka
Wstęp etnograficzny:
Marcin Kowalczyk – Pracownik Muzeum Orawskiego Parku
Etnograficznego
W publikacji wykorzystano wiersze
dr Emila Kowalczyka
Publikacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry.
foto: Bronek Kowalczyk

W dniu 19 marca 2019 w Sali Domu
Ludowego odbyła się promocja publikacji „Kultura w Lipnicy Wielkiej na
Przestrzeni Dziejów” zorganizowana
przez Wójta Gminy Lipnica Wielka Mateusza Lichosyta oraz Gminne Centrum
Kultury w Lipnicy Wielkiej.
Jest to publikacja niezwykła, nietypowa. Składają się na nią sentymentalne wspomnienia mieszkańców pochodzących z Lipnicy Wielkiej, którzy
przeważnie, z różnych przyczyn, musieli opuścić swoje rodzinne strony. Nasi
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W

karcmie u

W dniu 16 marca 2019 na deskach sceny Domu Ludowego Orawska Grupa Teatralna im. dra Emila Kowalczyka zaprezentowała nową komedię pt. „W karcmie u Strausski 3”
w reżyserii i wg senariusza Roberta
Kowalczyka.
I mimo iż przedstawienie ma formę
farsy, niesie ono w sobie szereg głębokich przesłań oraz gwarantuje świetne
i wartościowe oderwanie się od współczesnej codzienności.
W przedstawieniu mogliśmy
oglądać:
Wójt - Jan Świdroń
Wolorz - Eugeniusz Lichosyt
Wendo / richtar - Patryk Rudnicki
Samuel - Bronisław Bandyk
Gaździna 1 / Wójtowa - Karolina
Kowalczyk
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Strausski 3

Gaździna 2 / żona Wenda - Ewa
Magiera
Gazda 1 - Franciszek Janowiak
Gazda 2 - Eugeniusz Węgrzyn
Parobek / Rycerz - Kamil Cymerman
Przedstawienie powstało dzięki
współpracy Orawskiej Grupy Teatralnej
im. dra Emila Kowalczyka, Wójta Gminy
Lipnica Wielka Mateusza Lichosyta oraz
Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy
Wielkiej.
Recenzja przedstawienia autorstwa Bogusławy Wziątek:
W miniony sobotni wieczór dzięki Orawskiej Grupie Teatralnej im. dr
Emila Kowalczyka przenieśliśmy się
w przeszłość Orawy, zupełnie inną niż
ta, w której współcześnie żyjemy. Wsłuchując się w akcję dramatu, widz miał
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okazję poznać realia lipnickie jeszcze
sprzed I wojny światowej, a to mogło
być pouczającym doświadczeniem.
Nasi dziadkowie żyli w kompletnie różnej od naszej rzeczywistości, na którą nie odcisnęły piętna zmiany zachodzące w XX wieku, których my obecnie
doświadczamy.
Fabuła sztuki „W karcmie u Strauski III” dostarczyła widzowi wielu niepowtarzalnych humorystycznych wrażeń. Autor i reżyser – Robert Kowalczyk
zapewnił odbiorcy dozę egzystencjalnych przemyśleń ukrytych pod jakże
prozaiczną czynnością „rajbania” podłogi przez gaździnę. Po refleksyjnym początku przyszedł czas na właściwą akcję
dramatu. Na scenie Domu Ludowego
ożyły postaci Wolorza, Wójta, Rychtara
i Żyda Samuela, nieodłącznie związane
z kulturowym klimatem naszej wsi. Dopełnieniem tej galerii postaci były baby
– Wójtowa i Rychtarowa, które odegrały
ważną rolę w sztuce.
Karcma u Strauski stała się miejscem intrygi Żyda Samuela i bab. Karczmarz chciał wykorzystać spór o zdechłego woła między Wolorzem, a Wójtem do własnych korzyści, natomiast
baby miały zamiar ratować honor Wójta, który nie zapłacił za wypas wołów
na Babiej Górze. Samuel zadbał, aby
Wolorz nie wyszedł z pustymi rękami,
a Wójt i Rychtar nie stracili honoru, dla
którego ratowania oddali dutki, cuchę,
prucnik, a nawet gotowi byli pozbyć się
portek. A wszystko za sprawą sowicie
polewanego przez Żyda czerwonego
wina przywiezionego prosto z „samego
Peśtu, a moze Trsteny”.
To tylko jeden z wątków tej pełnej humoru sztuki, zawierającej jednocześnie prawdę o ludzkim, często «potraconym» życiu, w którym nie wiadomo po czyjej stronie racja, gdzie honor, o co tak zapalczywie walczyli główni bohaterowie spektaklu, «a ka juz zatracynie», które jak mantra powracało w monologach i dialogach aktorów.
Myślę, że przesłanie tej sztuki - „byle sie
nie zatracić” - przyświecało jej reżyserowi i aktorom, które znakomicie przekazali w swoich kreacjach. A nam co pozostało?… „Ino rajbać!”
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Atmosfera starodawnej orawskiej
karczmy udzielała się wszystkim zebranym. Aktorzy dzięki świetnej grze dostarczyli widowni wielu powodów do
śmiechu, który nie opuścił odbiorców

aż do samej finałowej sceny.
Sztuka jest zwierciadłem naszego czasem „potraconego życia”, małych
i większych intryg, tęsknoty za „downościom”, śpiącymi rycerzami, wolorzami

i tym, co minęło bezpowrotnie.
Dziękujemy reżyserowi i aktorom za
kolejną sztukę, która na długo pozostanie w naszej pamięci i sercu.
foto: Bronek Kowalczyk

Sz ymon Teluk

z k o m i k s e m i k a r y k at u r ą w ś r ó d d z i e c i
i młodzież y w Lipnic y Wielkie j

W okresie od 20.02.
2019 r. do 21.02.2019 r.
w Lipnicy Wielkiej odbyły się „Warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury” dla uczniów szkół
podstawowych oraz młodzieży szkoły średniej.
Zajęcia profesjonalnie
i sprawnie poprowadził
Szymon Teluk – rysownik, karykaturzysta, malarz, autor komiksów.
W czasie dwudniowych warsztatów zorganizowanych
zostało pięć spotkań, w tym:
dwa warsztaty karykatury
oraz trzy warsztaty komiksu. Wyboru tematu zajęć,
uczniowie poszczególnych
szkół dokonywali w drodze losowania, bądź też temat uzgodniono w danej
szkole wcześniej.
W motywie karykatury prowadzący zajęcia
omówił różnice między
portretem, a karykaturą,
przedstawiając uczniom
jej historię i zastosowanie.
Dzięki obrazowej prezentacji uczestnicy mieli możliwość obejrzenia karykatur sławnych osób oraz
śledzić rysowanie na żywo,
różnych typów twarzy, co
ułatwiło im wykonanie podobnego rysuneku. Praktyczna część spotkań polegała na wspólnym tworzeniu przez uczestników

karykatur, którzy odwołując się do swojej wyobraźni kreślili pełne komizmu, udane postaci.
W motywie komiksu, w części teoretycznej ilustrator przybliżył dzieciom podstawy
rysowania z natury oraz z wyobraźni. Pokazał sztukę rysowania za pomocą modeli bryłowych. Omówił zasady tworzenia bohatera
komiksu i pokazał w jaki sposób od prawdziwego lub fantastycznego wydarzenia przejść
do poważnego problemu, z którym zmierzy

się bohater opowieści. Na prezentacji multimedialnej dzieci mogły zobaczyć ulubiony komiks z Garfieldem, co ułatwiło im wykonanie
zadania polegającego na konstruowaniu planu i scenariusza komiksu. W roboczej części
spotkań prowadzący kreślił pokazowy komiks,
podobizny oraz udzielał uczestnikom indywidualnych porad i instruktażu w tworzeniu własnych komiksów.
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Warsztaty jak stwierdził prowadzący zaowocowały dużą ilością ciekawych
i pomysłowych prac w postaci dopracowanych pasków komiksowych oraz karykatur wykonanych przez młodszych
oraz starszych uczniów. Na zakończenie zajęć uczniowie w pięknych słowach wyrazili swoją wdzięczność, wręczając naszemu Gościowi kwiaty.
Podczas zajęć, które przebiegały w sympatycznej i twórczej atmosferze można było zauważyć pełne zainteresowanie uczestników tematem, którzy dając upust swojej wyobraźni tworzyli dojrzałe prace. Po zakończeniu zajęć pełni zadowolenia i uśmiechu udali
się do domu, każdy z wykonanym przez
siebie paskiem komiksowym czy karykaturą w ręku.
Warsztaty zorganizowali: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt
wraz z Gminną Biblioteką Publiczną
w Lipnicy Wielkiej oraz Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.
W sali Domu Ludowego zostały wystawione prace powarsztatowe
przedstawiające sylwetki oraz szkice
edukacyjne.
Stanisława Kucek
foto: Bronek Kowalczyk
Szymon Teluk - wykładowca
w Ośrodku Postaw Twórczych we Wrocławiu i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi zajęcia z malarstwa, komiksu, ilustracji, rysunku koncepcyjnego i anatomicznego. Współtwórca kierunku studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim: „Komiks i ilustracja z elementami concept art”. Pracownik dydaktyczny na zlecenie instytucji kultury.
Twórca działającego w całym kraju projektu: „Warsztaty komiksu, ilustracji i karykatury” popularyzującego komiks i rysunek wśród różnych grup wiekowych.
W jego ramach, w ostatnich latach przeprowadził warsztaty tematyczne w ok.
200 miejscowościach w Polsce. Wzięło
w nich udział już ponad 7000 uczestników z Polski, Czech, Niemiec i Ukrainy.
Jako ilustrator i autor komiksów współpracuje głównie z pisarzami, muzykami
oraz na potrzeby reklamy i stron internetowych. Od 1995 roku aktywnie działa jako karykaturzysta.
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O p ł at e k S t r a ż ac k i e j O r k i e s t r y D ę t e j

Dnia 19 stycznia 2019 roku Strażacka Orkiestra Dęta w Lipnicy Wielkiej spotkała się na Opłatku. Na przyjęciu gościli księża, pracownicy gminy z Panem Wójtem i Przewodniczącym Rady na czele, sponsorzy oraz rodziny członków orkiestry.
Na rozpoczęciu Opłatka przemówił Wójt, który poprosił o uczczenie minutą ciszy
śmierci Prezydenta miasta Gdańsk Pawła Adamowicza. Informacja, która szczególnie wszystkich ucieszyła to wiadomość o zasponsorowaniu przez gminę nowych
mundurów dla orkiestry. Po wspólnym kolędowaniu i łamaniu się opłatkiem odbył
się uroczysty obiad. Po oficjalnej części odbyła się wspólna zabawa karnawałowa.
(Łukasz Bandyk)

XX VI Gminny Przegl ąd Młodych
R e c y tat o r ó w i G a w ę d z i a r z y
im. Piotra Borowego
w Lipnic y Wielkiej – wyniki
Za nami XXVI Gminny Przegląd Młodych
Recytatorów i Gawędziarzy im. Piotra
Borowego w Lipnicy Wielkiej. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Poniżej zamieszczamy protokół.
Protokół
z XXVI Gminnego Przeglądu
Młodych Recytatorów i Gawędziarzy
im. Piotra Borowego w Lipnicy
Wielkiej spisany w dniu 13.12.2018
Komisja w składzie:
1. Irena Grobarczyk– przewodnicząca
2. Anna Cymerman (ocena szkół
ponadgimnazjalnych)
3. Karolina Kowalczyk
4. Robert Kowalczyk
5. Stanisława Kucek
6. Jan Kuliga
7. Franciszek Pindziak

8. Bogusława Wziątek (ocena szkół
podstawowych)
postanowiła nagrodzić poszczególne
osoby (redakcja podaje nagrodzonych
do 3 m-ca):
KATEGORIA POEZJA MŁODSI - Szkoła
Podstawowa 0-III
1 m-ce Radosław Brenkus - SP 4 kl. III
2 m-ce Tomasz Łowas - SP 4 kl. II
3 m-ce Karolina Michalak - SP 1 kl. III
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Radosław Brenkus i Tomasz Łowas
KATEGORIA GAWĘDA MŁODSI - Szkoła Podstawowa 0-III
1 m-ce Marika Joanna Wójciak - SP Kiczory kl. I
2 m-ce Michalina Kuliga - SP 1 kl. I
3 m-ce Aleksandra Michalak - SP 3 kl. 0
3 m-ce Gabriela Szczechura – SP 1 kl. II
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Marika Joanna Wójciak
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i Michalina Kuliga
KATEGORIA POEZJA STARSI - Szkoła
Podstawowa IV-VI
1 m-ce Martyna Ziemiańczyk - SP 1 kl. IV
2 m-ce Martyna Lichosyt - SP 3 kl. IV
3 m-ce Kinga Janowiak - SP 1 kl. VB
3 m-ce Oliwia Karkoszka - SP Kiczory kl.
VI
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Martyna Ziemiańczyk i Martyna Lichosyt
KATEGORIA GAWĘDA STARSI - Szkoła
Podstawowa IV-VI
1 m-ce Małgorzata Kramarz - SP 3 kl. VI
2 m-ce Julia Łowas - SP 3 kl. V
3 m-ce Magdalena Janowiak - SP 1 kl. V B
3 m-ce Oliwia Karnafel - SP Kiczory kl. IV

KATEGORIA POEZJA - LICEUM
1 m-ce - Natalia Brzegowy – LO Lipnica
Wielka; kl. II A
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Natalia Brzegowy
KATEGORIA GAWĘDA - LICEUM
1 m-ce Judyta Matera - LO Lipnica Wielka; kl. II A
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Judyta Matera
Nauczyciele
przygotowujący
uczniów w poszczególnych kategoriach wiekowych:
SP 1: mgr Elżbieta Kuliga, mgr Anna
Mikłusiak; mgr Anna Cymerman, mgr
Sylwia Lichosyt, mgr Agnieszka Klozyk,
mgr Edyta Karkoszka

Bardzo ważne jest aby osoba recytująca dobrze rozumiała mówiony przez
siebie tekst, ponieważ odbiór tak powiedzianego tekstu jest właściwy. Należy wczuć się w tekst i zwrócić uwagę
na to, co się mówi i do kogo się mówi.
Żeby dobrze powiedzieć i wyczuć tekst
należy się go przede wszystkim dobrze
nauczyć, zrozumieć i wczuć w tematykę. Należy także pamiętać że pisownia
gwarowa nie zawsze jest równoznaczna
z wymową – tutaj należy słuchać starszych ludzi (niektóre litery w gwarze nie
mają odpowiednika w alfabecie).
Przypomina się aby nie recytować
zbyt śpiewnie, nienaturalnie, za szybko, bowiem zatraca to naturalną gwa-

3 m-ce Oliwia Kupczyk - SP 1 kl. IV
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Małgorzata Kramarz i Julia
Łowas
KATEGORIA POEZJA - KLASA VII-VIII
I GIMNAZJUM
1 m-ce Martyna Lichosyt – SP 4 kl. VIII
2 m-ce Helena Miciniak – SP 3 kl. VIII
3 m-ce Justyna Karlak – SP 1 kl. VIII
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Martyna Lichosyt i Helena
Miciniak
KATEGORIA GAWĘDA - KLASA VII-VIII
I GIMNAZJUM
1 m-ce Gabriela Pakos – Gimnazjum kl. III C
2 m-ce Agata Miciniak - SP 3 kl. VIII
3 m-ce Jadwiga Karlak - SP 1 kl. VII
3 m-ce Jan Smoliński - SP 4 kl. VII
Reprezentacja grupy w Białym Dunajcu: Gabriela Pakos i Agata Miciniak

SP 2: mgr Barbara Omylak, mgr Krystyna Kuliga, mgr Elżbieta Mikłusiak;
SP 3: mgr Alicja Karnafel, mgr Emilia Karlak;
SP 4: mgr Lucyna Łowas, mgr Beata Rudnicka, mgr Janina Karkoszka;
SP Kiczory: mgr Maria Polańska-Nowak, mgr Gabriela Trzop, mgr Wioletta
Machaj;
Gimnazjum: mgr Bogusława Wziątek,
mgr Anna Cymerman
Liceum: mgr Alina Kubacka, mgr Barbara Kidoń
Uwagi komisji:
Komisja dziękuje uczestnikom, nauczycielom przygotowującym oraz rodzicom za niebywały wkład w przygotowanie dzieci do konkursu. Wysoki poziom przysporzył problemy z wyłonieniem zwycięzców oraz polemikę komisji
- ale jest to obowiązek konieczny.

rę i odbiór utworu. Należy pamiętać aby
zachować kontakt z odbiorcą – nie zamykać oczy, nie patrzeć w sufit. Ważne jest by głos nie był zbyt wykrzyczany, aby słuchało się go z przyjemnością,
zwrócić należy uwagę na zbytnią nadinterpretację. Jeszcze zdarzają się przypadki nie do końca dobrze dobranych
tekstów. Natomiast z przykrością zauważa się iż do naszej gwary coraz częściej wplatane są słowa literackie; należy zwrócić szczególną uwagę i baczenie
na czystość gwary!!! Prosimy o niewybieranie dla jednej osoby wierszy tego
samego autora!!!
Organizatorzy: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Gminne Centrum
Kultury w Lipnicy Wielkiej i Szkoły Gminy Lipnica Wielka.
foto: Bronek Kowalczyk
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43. Wojewódzki Przegląd
G w a r y G ó r al s k i e j
w B i a ły m D u n a j c u
10 stycznia 2019 roku uczniowie, ze szkół podstawowych
naszej gminy wzięli udział w 43 Wojewódzkim Przeglądzie
Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja – Skupnia
Florka w Białym Dunajcu.

Opiekę nad uczestnikami konkursu sprawowały: pani Stanisława Kucek oraz pani Bogusława Wziątek. Również rodzice
wybrali się ze swoimi dziećmi, najmłodszymi wśród uczniów.
Białodunajecki przegląd to prawdziwe święto gwary
i kultury góralskiej. Uczniowie mieli więc okazję do zaprezentowania swoich zdolności recytatorskich wśród wielu utalentowanych uczestników przeglądu (139) pochodzących z Podhala, Spisza, Pienin, Orawy.
Sukcesy naszych uczniów:
Julia Łowas - kl.V, SP 3 II miejsce - Srebrny Smrek
Martyna Lichosyt – kl. 8, SP 4 II miejsce - Srebrny Smrek
Gabriela Pakos - kl. 3, Gimnazjum (SP 2) II miejsce - Srebrny
Smrek
Radosława Brenkus - kl. 3 SP 4 wyróżnienie
Michalina Kuliga - kl. 1 SP 1 wyróżnienie
Nasi „młodzi” recytatorzy i gawędziarze wykazali się kreatywnością i piękną interpretacją wygłaszanych utworów,
prezentując wysoki poziom, co podkreślił przewodniczący
jury prof. Józef Kąś. Zwrócił się również z apelem do wszystkich abyśmy kultywowali tradycje swojego regionu, dokładając wszelkich starań o dbałość gwary, aby „nie zginęła”. Skierował też słowa do uczniów, zachęcając ich do poznania historii
rodzimej własnych przodków, a także swojej małej Ojczyzny,
gdyż w ten sposób wyraża się lokalny patriotyzm i przywiązanie do regionu.
Bogusława Wziątek
foto: S.K., Arek Zych, Dawid Gondek
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Orawski Przegląd
Kolędniczy
W dniu 09 stycznia w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej odbył się Orawski Przegląd Kolędniczy. Oceniała go
komisja w składzie: Benedykt Kafel – etnograf, Jadwiga
Adamczyk – muzyk, folklorysta, Marta Smólczyńska – etnolog oraz Jadwiga Pilch – etnograf. Komisja nagrodziła następujące zospoły:
Kategoria grup dziecięcych
I miejsce - Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej z widowiskiem „Z Szopką”
II miejsce - Małolipnicanie z Lipnicy Małej „Z Torniem”;
III miejsce - Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej
„Z Turoniem”
Kategoria grup młodzieżowych
I miejsce - Orawskie Dzieci z Lipnicy Wielkiej z widowiskiem
„Betlejemcy”
Kategoria grup dorosłych
I miejsce - Orawska Grupa Teatralna z widowiskiem
„Z Turoniem”

Ponadto na Pastuszkowe Kolędowanie – Ogólnopolskie
Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych
w Podegrodziu, zakwalifikowano grupy:
Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej z widowiskiem
„Z Szopką”;
Małolipnicanie z Lipnicy Małej „Z Torniem”;
Orawskie Dzieci z widowiskiem „Betlejemcy”;
a na Karnawał Góralski – Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w Bukowinie Tatrzańskiej, zakwalifikowano „Orawską Grupę Teatralną”.
Organizatorzy:
Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury
w Lipnicy Wielkiej
Współorganizatorzy:
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu,
Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, Muzeum Orawski Park
Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Prowadzenie imprezy: Patryk Rudnicki
Występ gościnny: Zespół Koliba z Orawki
foto: Bronek Kowalczyk
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I Gminny Konkurs
Kolęd I Pastorałek
d la n a j m ł o d s z y c h
W dniu 10 stycznia 2019 roku w sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej odbył się I Gminny Konkurs
Kolęd i Pastorałek dla Najmłodszych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kokurs organizowany był przez Wójta Gminy Lipnica Wielka Mateusza Lichosyta, Gminne
Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Przedszkole
Bajkowa Kraina w Lipnicy Wielkiej.

Komisja w składzie:
1. Siostra Benigna - Przełożona Klasztoru Sióstr
Albertynek
2. Stanisław Michalak - Przedszkole Bajkowa Kraina
w Lipnicy Wielkiej
3. Karolina Kowalczyk - Gminne Centrum Kultury
w Lipnicy Wielkiej
postanowiła przyznać następujące miejsca:
3-latki: I miejsce – Paula Diurczak, Magdalena Kudzia
4-latki: I miejsce – Zofia Kuliga, Anna Jazowska
II miejsce – Aleksandra Plaszczak, Oliwia Wnenk, Emilia Mastela
III miejsce – Wiktor Jędruś, Viktoria Cholewa
5-latki: I miejsce – Gabriela Jasiura, Kamila Karlak,
Martyna Karlak, Wanessa Maria Stasik
II miejsce – Aleksandra Mikłusiak, Wiktoria Bartos, Kaja
Brandys
6-latki: I miejsce – Aleksandra Bochenek, Anna Łyś
II miejsce – Aleksandra Michalak
III miejsce – Barbara Kramarz, Kacper Fitak, Lena
Wójciak
foto: Bronek Kowalczyk

Imprezy / wydarzenia kulturalne
planowane na 2019
1. Orawski Przegląd Kolędniczy – 09.01.2019
2. Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek dla Najmłodszych
– 10.01.2019
3. Przedstawienie na Ferie Zimowe – ferie 2019
4. Wieczór kolędowy Strażackiej Orkiestry Dętej – 19.01.2019
5. Noworoczne Spotkanie (Społecznicy) – 26 styczeń 2019
6. Przedstawienie Orawskiej Grupy Teatralnej – ostatki 2019
7. Memoriał Emila Kowalczyka w Biegach Narciarskich – 2 luty
2019
8. Gminny Turniej Tenisa Stołowego Seniorów – początek lutego
9. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lipnicy Wielkiej – 1 marca 2019
10. „Bezpieczne Wiosenne Porządki” – akcja sprzątania Lipnicy
Wielkiej – kwiecień
11. Przegląd Palm Wielkanocnych w Lipnicy Wielkiej – 14 kwiecień 2019
12. Gminny Konkurs Wiedzy – kwiecień lub wrzesień (obchody
250-lecia Kościoła)
13. Gminny Quiz Ekologiczny – kwiecień
14. Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej – kwiecień i listopad
15. Gminny Konkurs Czytelniczy „Książka Przyjacielem Mym” - 29
kwietnia 2019
16. Spotkania autorskie - maj / wrzesień
17. Podhale Tour - Kolarski Puchar Podhala - Puchar Wójta Gminy
Lipnica Wielka -2 czerwca 2019
18. Konkurs na „Nojpiykniyjsy Gminny Moj” – 1 maj
19. 3 Maja – 3 maja
20. Konkurs plastyczno - literacki o ekologii – maj
21. Bieg Pasterski w Lipnicy Wielkiej – koniec maja
22. Przedstawienie na Dzień Dziecka – początek czerwca
23. Orawa Dzieciom Afryki – współorganizacja – początek
czerwca
24. Gminny Przegląd Teatralny dla oddziałów przedszkolnych –
początek czerwca
25. IX Gminny Młodzieżowy Rajd Rowerowy – połowa czerwca
26. Święto Pasterskie – 6, 7 lipca
27. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta – koniec lipca
28. Konkurs poezji religijnej im. Ks. Tischnera – współorganizacja
29. Konkurs „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny” - wrzesień 2019
30. Przedstawienie dla dzieci na wakacje – lipiec / sierpień 2019
31. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze – sierpień
32. Narodowe Czytanie - wrzesień 2019
33. Gminne Dożynki - Święto Chleba – 2-ga niedziela września
34. Wakacyjny Turniej Tenisa Ziemnego – wakacje 2019
35. Gminny Rajd Turystyczny im. Piotra Borowego Ścieżkami
i Szlakami Babiej Góry – początek września
36. 11 Listopad – Narodowe Święto Niepodległości
37. Gminny Konkurs Plastyczny pn. „Droga do Niepodległości”
- listopad
38. Mikołajki w Domu Ludowym – początek grudnia
39. Gminny Konkurs Szopek i Ozdób Bożonarodzeniowych
– grudzień
40. Gminny Przegląd Recytatorski im. P. Borowego – grudzień/
styczeń
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K a m pa n i a

społeczna
d la r o d z i n

WSPÓLNE ZAJĘCIA DOMOWE Z DZIEĆMI BUDUJĄ WIĘZI
RODZINNE
„Moja koleżanka nauczycielka została ostatnio zapytana
przez jedną z mam:
- Na jakie zajęcia dodatkowe zapisać dziecko od nowego roku?
- Dwa razy w tygodniu godzina gotowania z mamą
w kuchni i dwa razy w tygodniu majsterkowania z tatą w garażu. I proszę to sobie wpisać w Wasz tygodniowy grafik,
a potem przestrzegać tak, jakbyście państwo za to płacili –
brzmiała odpowiedź.” (fragm. książki „Jesteś zwycięzcą” Michała Borkowskiego).
Traktowanie gotowania i majsterkowania jako zajęć równie ważnych jak zajęcia dodatkowe to najlepsza inwestycja
w przyszłość dzieci. Kiedyś całe wychowanie potomstwa odbywało się bardziej naturalnie – rodzice po prostu BYLI. Może
mogli ofiarować mniej rzeczy, ale za to więcej SIEBIE. Wspólne gotowanie to nie ciężki obowiązek jednej osoby, ale odkrywanie pasji, która łączy rodzinę w atmosferze współdziałania i dobrej zabawy. Możemy zapewnić dzieciom w domu
niezapomniane wrażenia dotykowe, wzrokowe, słuchowe,
węchowe i smakowe poprzez zaangażowanie je we wspólne
przygotowywanie posiłków i słodkich wypieków. Dla przykładu wspólne pieczenie ciasteczek, daje nam ogromne pole do
popisu. Przesypywanie, odmierzanie składników, ugniatanie
ciasta, badanie różnych konsystencji, wykrawanie kształtów,
czekanie na upieczenie i dekorowanie staje się znakomitym
ćwiczeniem manualnym i rozwijaniem kreatywności. Przyrządzone samodzielne jedzonko smakuje najlepiej! Dzieciństwo to także czas kształtowania się nawyków żywieniowych
przyszłych konsumentów. Z kolei majsterkowanie rozwija
precyzyjne ruchy rąk dziecka, pobudza jego wyobraźnię oraz
uświadamia, że aby coś zbudować trzeba zaplanować pracę
i wybrać odpowiednie narzędzia. Gdy malec zostaje pomocnikiem taty czuje się włączony do świata dorosłych, a przez to
„większy”, mądry i zdolny. Dlatego chętnie będzie podawać
narzędzia, z przyjemnością dokręci śrubki, pomaluje drobne elementy. Wspólne zajęcia domowe z dziećmi to przede
wszystkim ważna funkcja społeczna – zbliża do siebie ludzi,
a czasu spędzonego z bliskimi nie da się przecenić. Warto ,
aby nie zagubić cudownej atmosfery tych prostych czynności
w ferworze codziennych obowiązków, bo w ten sposób powstają piękne wspomnienia i wzmacniają się rodzinne więzi.
Zachęcamy do zapoznawania się z pozostałymi artykułami o budowaniu więzi rodzinnych na stronie internetowej kampanii Nierozerwalni www.nierozerwalni.org.pl
Opracowała Agnieszka Stopiak – pracownik socjalny OPS
w Lipnicy Wielkiej na podstawie materiałów edukacyjnych
kampanii społecznej dla rodzin Nierozerwalni
RAZEM PRZECIW PRZEMOCY
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Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Lipnicy Wielkiej zaprasza zainteresowane osoby i rodziny do korzystania z nieodpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Rodzin działającym
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej (budynku Remizy OSP Centrum pok.7).
Harmonogram dyżurów w 2019r.:
1) Psycholog - drugi wtorek miesiąca w godz. 15.0018.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem socjalnym tel. 18 26 349 90, 607 819 667
2) Terapeuta uzależnień - pierwszy i trzeci poniedziałek
miesiąca w godz. 13.00-15.00
tel. 607 167 689
3) Pracownicy socjalni przyjmują w Ośrodku Pomocy
Społecznej codziennie w godz. pracy tj. pon. 8.30-16.30 wt.-pt.7.30- 15.30 tel. 18 26 349 90
4) „Niebieska Linia” bezpłatny tel. 800 120 002 czynny
całą dobę przez 7 dni w tygodniu
OPS w Lipnicy Wielkiej

INFORM ACJ A OPS
Lipnica Wielka
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuje, że od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia rozszerzony został katalog osób, uprawnionych do Karty Dużej
Rodziny.O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać
się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania
wniosku. Oznacza to, że wszyscy rodzice, wychowujący co
najmniej troje dzieci, które aktualnie są już osobami dorosłymi, zyskują prawo do posiadania karty.
Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej (budynek Remizy OSP-Centrum) pokój nr 2. w godzinach pracy ośrodka lub za pośrednictwem
Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.
mpips.gov.pl).
*Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiej
KDR znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa :
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/
swiadczenia-rodzinne/art,9638,jak-otrzymac-mkdr-i-z-niej-korzystac.html
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Z KRONIKI Ż A ŁOBNEJ
Wspomnienie o Pani
Marii Jazowskiej
Maria Jazowska z domu Godawska urodziła się 1 marca 1938 roku,
w Starym Sączu woj. krakowskie. Pochodziła z rodziny robotniczej. Jej rodzice to Józef i Weronika z domu Wojnarowska. W roku 1953 ukończyła
szkołę podstawową w Starym Sączu.
Później podjęła naukę w Zasadniczej
Szkole Zawodowej w Starym Sączu.
Po ukończeniu w/w szkoły rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym
w Starym Sączu. 2 czerwca 1959 zdała egzamin dojrzałości –
maturę. Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu matury podjęła pracę w zawodzie nauczyciela. Pracowała na Orawie:
• W latach 1959 -1960 - w Szkole Podstawowej w Lipnicy
Małej
W roku 1960 zawarła związek małżeński z Andrzejem Jazowskim synem Feliksa i Anieli z domu Michalak. Pani Maria i Pan Andrzej mieli 2 dzieci: Bogusława i Alicję, którzy
z wykształcenia są nauczycielami (tak, jak ich rodzice). Syn
Bogusław przez dwie kadencje pełnił funkcję Wójta Gminy
Lipnica Wielka.
• W latach 1960 -1975 - w Szkole Podstawowej w Orawce.
Państwo Jazowscy mieszkali w tym czasie w Orawce.
W 1965 roku P. Maria ukończyła Studium Nauczycielskie - kierunek wychowanie muzyczne.
• W latach 1975 - 1992 - w Szkole Podstawowej nr 1 w Lipnicy Wielkiej
Państwo Jazowscy w 1975 roku zamieszkali w Lipnicy
Wielkiej. Od tego roku pani Maria rozpoczęła pracę w Szkole
Podstawowej nr 1, gdzie pracowała 17 lat - do emerytury. Po
dwudziestu latach pracy zawodowej w 1980 roku pani Maria
Jazowska otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. W 1992 roku po 33
latach pracy w zawodzie nauczyciela pani Maria przeszła na
zasłużoną emeryturę. Przez wiele lat zmagała się z chorobą,
najtrudniejsze były ostatnie 2 lata. Zmarła 13 stycznia 2019
roku w wieku 81 lat.
Pani Maria Jazowska była nauczycielem niezwykle oddanym swoim uczniom. Żyła ich problemami i potrzebami,
zawsze starała się służyć im radą i pomocą. Skromna, życzliwa, uśmiechnięta i serdeczna. Taką Ją zapamiętamy. Miała
poczucie humoru, które było niezwykle pomocne, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Starała się zaszczepić w młodym
pokoleniu najważniejsze wartości, jakimi są wzajemny szacunek, poszanowanie drugiego człowieka, a także miłość do
muzyki. Panią Marię będziemy pamiętać jako nauczycielkę
nauczania początkowego i wychowania muzycznego. Panią

- grającą na skrzypcach, prowadzącą kółko muzyczne.
Była takim nauczycielem, o jakim pisał D. Beisser: „Nauczyciel…to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać
to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?”.
Pani Maria Jazowska na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako pracowita, miła, dobra, uczciwa, uczynna i wyrozumiała nauczycielka.
mgr Danuta Pastorczyk

Pożegnanie kapelmistrza
Jana Sawiny
JAN SAWINA – ur. 06.06.1929 r.
w Spytkowicach - miłośnik i propagator muzyki, nauczyciel gry na instrumentach dętych, długoletni kapelmistrz Orkiestry Dętej NZPS Podhale.
Od młodych lat był pasjonatem
muzyki - pierwsze lekcje gry na instrumencie pobierał w orkiestrze działającej w rodzimych Spytkowicach. Naukę kontynuował w Nowym Targu
będąc uczniem Publicznej Średniej
Szkoły Zawodowej i członkiem Miejskiej Orkiestry Dętej. Po ukończeniu szkoły podjął pracę zawodową w Zakopanem, grał w orkiestrze zakopiańskiej i doskonalił swoje umiejętności - zdobył średnie wykształcenie
muzyczne, ukończył z wyróżnieniem średni i wyższy kurs dyrygentów w Krakowie oraz zdobył tytuł instruktora I kategorii uprawniający do szkolenia zespołów muzyki rozrywkowej.
Przez 5 lat pracował jako nauczyciel gry na instrumentach
dętych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zakopanem, po czym ponownie zamieszkał w Nowym Targu i zaangażował się w działalność muzyczną w orkiestrze dętej NZPS
jako członek, a następnie jako kapelmistrz. Prowadził także
działalność dydaktyczną ukierunkowaną na pozyskanie młodzieży zasilającej szeregi nie tylko orkiestry zakładowej ale
także orkiestr dętych działających na terenie Podhala, Spisza
i Orawy. Dzielił się doświadczeniem i umiejętnościami z kapelmistrzami orkiestr OSP Maniowy, Ludźmierz, Waksmund,
Nowa Biała, Krempachy, Jurgów, Frydman, Lipnica Wielka,
Szaflary, Czarny Dunajec. Tworzył również zespoły muzyczne wykonujące muzykę jazzową i rozrywkową oraz taneczną.
Na potrzeby orkiestr opracowywał utwory muzyczne, pisząc
zestawy nut dla poszczególnych instrumentów i nadając im
formę książeczek. Wiele godzin swojego życia przepracował
społecznie na rzecz krzewienia kultury muzycznej
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Był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał między innymi
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i odznakę Zasłużony Działacz Kultury.
Zmarł 25 lutego 2019 roku i został pochowany 27 lutego
na nowym cmentarzu w Nowym Targu.
Bożena Szlembarska
W roku 1986 objął prowadzenie orkiestry dętej w gminie
Lipnica Wielka po bardzo długiej nieaktywności tutejszej orkiestry. Budował orkiestrę na nowo, ucząc młodych gry na instrumentach dętych. Usilnie zabiegał o pozyskiwanie instrumentów, dbał o umundurowanie dla członków orkiestry.
Po latach Eugeniusz Lichosyt - długoletni członek orkiestry dętej - wspomina swojego Mistrza:
Jesienią 1986 r. Jan Sawina po wieloletniej przerwie rozpoczął reaktywowanie Strażackiej Orkiestry Dętej w Lipnicy Wielkiej podejmując się roli Kapelmistrza. Stało się to możliwe dzięki zabiegom ówczesnego sołtysa Lipnicy, Andrzeja Janowiaka,
Franciszka Łazarczyka oraz pani Zofii Spyrki. Próby odbywały się
nawet trzy razy w tygodniu, głównie w niedzielę, w godzinach
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popołudniowych. Na zajęcia te orkiestranci często sami dowozili
kapelmistrza swoim transportem, głównie pan Czesław Mucha,
gdyż był problem z dojazdem. Ćwiczyliśmy na górze w pomieszczeniu starej remizy, gdzie w okresie zimy było bardzo chłodno.
Warunki były trudne. Uczącym się gry na instrumentach dętych
Mistrz sam wygrywał dźwięki, a uczeń słuchając i czytając nuty,
za nim powtarzał. Po takiej nauce i takich ćwiczeniach rzadko
się zdarzało, by ktoś nie opanował gry na instrumencie.
Odbudowana orkiestra uświetniała zarówno uroczystości
kościelne jak i ważne wydarzenia państwowe. Zwieńczeniem
pracy Kapelmistrza z lipnicką orkiestrą było zdobycie III miejsca
w prestiżowym Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych „Echo
Trombity” w Nowym Sączu, w 1992 roku.
Wyszkolił ponad pięćdziesięciu orkiestrantów, z których
jeszcze sześciu zasila szeregi orkiestry po dziś dzień. Pracę w Lipnicy Wielkiej zakończył w1995 r. W podziękowaniu za wieloletnią pracę otrzymał od samorządu gminy rower górski.
Był bardzo lubiany i szanowany przez wszystkich członków
orkiestry, u których cieszył się pełnym szacunkiem.
S.K.

POŻEGN A LIŚMY B L ISKICH
Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
											
(J 11,25)

Zmarli w 2018 roku:
1. Emilia Ślezak 			
2. Karol Mieszczańczyk 		
3. Emil Warzecha 		
4. Emil Marcin Węgrzyn 		
5. Bogumił Janowiak 		
6. Wendelin Jurczak 		
7. Irena Żywioł 			
8. Wendelin Wilk 		
9. Ferdynand Kucek 		
10. Emilia Małkusiak 		
11. Melania Mieszczańczyk
12. Irena Karkoszka 		
13. Eugenia Winiarczyk		
14. Józefina Michalak 		
15. Wilma Stopiak 		
16. Aniela Karlak 		
17. Zofia Gąbarczyk 		
18. Filomena Węgrzyn		
19. Wincenty Michalak		
20. Kazimierz Habina 		
21. Jan Smreczak 		
22. Cecylia Jasica 		
23. Jan Skoczyk			
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przeżyła 59 lat
przeżył 85 lat
przeżył 92 lata
przeżył 33 lata
przeżył 66 lat
przeżył 65 lat
przeżyła 66 lat
przeżył 75 lat
przeżył 71 lat
przeżyła 76 lata
przeżyła 87 lat
przeżyła 96 lat
przeżyła 85 lat
przeżyła 83 lata
przeżyła 85 lat
przeżyła 61 lat
przeżyła 84 lata
przeżyła 83 lata
przeżył 97 lat
przeżył 54 lata
przeżył 71 lat
przeżyła 94 lata
przeżył 57 lat

24. Melania Pochopień		
25. Dariusz Karkoszka		
26. Julianna Martyniak 		
27. Mariusz Łaskawski 		
28. Karol Gąbarczyk 		
29. Karol Stopiak 		
30. Maria Joanna Karlak 		
31. Bogusław Zając 		
32. Eugenia Kowalczyk 		
33. Aniela Janina Owsiak 		
34. Maria Machajda 		
35. Józefina Pastwa 		
36. Janusz Górnicki 		
37. Emil Lichosyt 		
38. Stanisław Kucek 		
39. Leopold Wykręt 		
40. Alojzy Kramarz 		
41. Aniela Guziak		
42. Stanisław Stechura 		
43. Augustyn Fitak 		
44. Adam Janowiak 		
45. Maria Jasiura 		

przeżyła 64 lata
przeżył 36 lat
przeżyła 78 lat
przeżył 20 lat
przeżył 92 lata
przeżył 77 lat
przeżyła 75 lat
przeżył 55 lat
przeżyła 57 lat
przeżyła 48 lat
przeżyła 63 lata
przeżyła 76 lat
przeżył 53 lata
przeżył74 lata
przeżył 53 lata
przeżył 54 lata
przeżył 86 lat
przeżyła 58 lat
przeżył 60 lat
przeżył 75 lat
przeżył 73 lata
przeżyła 90 lat

B.S.
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D z i a ł al n o ś ć K lu b u
Ś r o d o w i s ko w e g o w R e m i z i e OSP
– P r z y wa r ó w k a
w Lipnic y Wielkiej
W budynku Remizy OSP – Przywarówka w Lipnicy Wielkiej działa
Klub Środowiskowy przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Lipnica Wielka. Klub prowadzony jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej. Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30, natomiast w okresie wolnym od zająć
szkolnych (ferie, wakacje) w godz. 9.00-13.00. W Klubie Środowiskowym
prowadzone są zajęcia promujące pozytywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci w tym: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, organizowanie wzajemnej pomocy koleżeńskiej w odrabianiu lekcji,
upowszechnianie zasad kultury osobistej i kultury słowa. Organizowane są imprezy okolicznościowe takie jak: Dzień Matki, Dzień Dziecka,
Andrzejki, Mikołajki, Wigilia itp. Dzieci i młodzież uczestniczą w różnych
zajęciach aktywizujących i profilaktycznych m.in. w grach zespołowych
i zabawach edukacyjno-integracyjnych, zajęciach plastyczno-technicznych rozwijających umiejętności manualne i estetyczne, pogadankach
profilaktycznych budujących pozytywne relacje wśród rówieśników
i rozwijających umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach w Klubie Środowiskowym zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Lipnicy Wielkiej w godzinach pracy tj. pn.8.30-16.30, wt-pt.7.30-15.30
pod numerem telefonu 18 26 349 90.
Urszula Lach
Opiekun Klubu Środowiskowego

W i e l k a n o c n a p o m o c d la
z Domu Dziecka

dzieci

To już kolejne Święta Wielkanocne i Tydzień Miłosierdzia kiedy Parafia św. Jadwigi Królowej w Lipnicy Wielkiej Murowanicy organizuje
zbiórkę żywności dla podopiecznych z Domu Dziecka w podkrakowskich Pawlikowicach prowadzonego przez księży ze zgromadzenia Księży Michalitów. Z wychowankami Domu Dziecka i opiekunami Księżmi
Michalitami spotkaliśmy się wspólnie pielgrzymując do Rzymu na kanonizacje św. Jana Pawła II w roku 2014. Kiedy rozmawialiśmy z młodzieżą,
która mieszka w Pawlikowicach w Domu Dziecka, usłyszeliśmy od nich
jak wiele zawdzięczają swoim opiekunom i wychowawcom. Księża Michalici opowiadali o swojej pracy z młodzieżą o codziennych radościach
i trudach związanych z prowadzeniem Domu Dziecka. To wtedy zrodziła się myśl, aby nasza parafia pomogła młodzieży tam mieszkającej i od
tego czasu dwa razy w roku organizujemy zbiórkę żywności. Dziękuję wszystkim, którzy włączają się w akcje niesienia pomocy potrzebującym w tym radosnym okresie Świąt Wielkanocnych i życzę aby Chrystus
Zmartwychwstały wam wszystkim błogosławił.
Ks. Andrzej Pawlak

Reakt y wac ja

koła
gospodyń wiejskich!
Kobiety i dziewczęta zebrały się, aby po latach
reaktywować działalność Koła Gospodyń Wiejskich na terenie Lipnicy Wielkiej.
Koła Gospodyń Wiejskich początkowo przyjęte jako Towarzystwo Gospodyń, w Polsce zrzeszają
się od niemal 153 lat. Zakładanie takich organizacji społecznych wynikało z wewnętrznych ambicji
społeczeństwa, a jednocześnie dawało możliwość
rozwoju kobietom, przez co na wsiach polskich
kwitło życie towarzyskie i społeczne. W ostatnich
latach zauważalna jest fala reaktywacji Kół Gospodyń Wiejskich.

Jeszcze 10 lat temu na terenie gminy Lipnica Wielka działało Koło Gospodyń Wiejskich pod
kierownictwem pani Wilmy Bodzioch. Dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu uczestniczki
dzieliły się swoim dorobkiem artystycznym i kulinarnym z miejscowymi. Działania ukierunkowane
były potrzebami tutejszych rodzin, wsi i środowiska w jakim żyją od lat.
Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt
poddał pomysł reaktywacji Koła Gospodyń Wiejskich, który spotkał się z entuzjastyczną odpowiedzią działaczek w różnym przedziale wiekowym.
Deklaracja wsparcia i pomocy dla aktywnie działających kobiet gromadzi jeszcze więcej chętnych.
Koło Gospodyń Wiejskich proponuje dalekosiężny
program działania, który ma na celu łączyć pokolenia a także przekazywać oraz pielęgnować tradycję i kulturę Orawy.
Wszystko toczy się pod czujnym okiem
nowo wybranego zarządu, któremu przewodniczy pani Małgorzata Karaś. Do tej pory inicjatywa
zintegrowała wiele energicznych pań. KGW budzi
coraz to większe zainteresowanie, spotykając się
z pozytywnym odzewem wśród mieszkańców.
Zapraszamy do Koła Gospodyń Wiejskich!
		
Dominika Żywczak
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K o l ę d o w a n i e n a r z e c z m i s j i w pa r a f i i
p . w . ś w . Ł u k a s z a w L i p n i c y W i e l k i e j - 27.12.2018 r .

Zwyczaj corocznego misyjnego kolędowania w okresie
Bożego Narodzenia, w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej na Orawie ma już kilkunastoletnią tradycję.
W środę, w uroczystość św. Szczepana, 26 grudnia
o godz. 10.00 w kościele parafialnym i w kaplicach podczas
Mszy Świętej z rozesłaniem uczestniczyli licznie zgromadzeni
kolędnicy w strojach misyjnych. Uroczystego Błogosławieństwa udzielili im: w kościele parafialnym - ks. Andrzej Lichosyt kanclerz UJP2 i ks. Damian Obrał a w kaplicach w Przywarówce i w Kiczorach - ks. proboszcz Jerzy Bargiel. „Mali misjonarze” przygotowali oprawę liturgiczną: czytanie, psalm i modlitwę wiernych. W środę 27 grudnia, wyruszyli na kolędniczy
szlak pod Babią Górą: w Przywarówce, Skoczykach, Kiczorach
i w Centrum.
Każda z 17 grup przygotowana pod kierunkiem katechetów, oprócz śpiewanych przez kolęd, przygotowała krótki montaż „Jasełek” nawiązujący do aktualnych potrzeb misyjnych Kościoła. Dzieci i młodzież z zaangażowaniem przygotowywały stroje, uczyły się ról, z entuzjazmem, chętnie
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i radośnie kolędowały mimo mroźnej aury. Kolędnicy misyjni
odwiedzając rodziny naszej parafii, dzielili się radością z narodzenia Syna Bożego.
W kolędowaniu brało udział 115 dzieci z czterech lipnickich szkół podstawowych oraz 15 uczniów tutejszego gimnazjum. Łącznie grupa kolędnicza w parafii p.w. św. Łukasza liczyła 130 osoby, które pod opieką katechetów: ks. Damiana
Obrał, p. Melanii Węgrzyn i s. Miriam Anny Tometczak w 17
grupach kolędowały we wszystkich sołectwach.
Łączna suma tegorocznych ofiar wynosiła 16 566 zł. 24
gr., 50 euro i 1 funt. Kolędnicy Misyjni włączyli się w ten sposób w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci a przekazana do Wydziału Misyjnego w Krakowie przez Ks. Proboszcza naszej Parafii suma, będzie w tym roku dużym materialnym wsparciem
dla dzieci z Rwandy i Burundii. Dzieląc się swymi wrażeniami, „mali apostołowie misji” podkreślali życzliwość, z jaką byli
przyjmowani w domach i hojność ofiarodawców.
Dzieło kolędowania misyjnego nieustannie się rozwija.
Świadczy o tym wzrastające nim zainteresowanie i zaangażowanie dzieci ze wszystkich lipnickich szkół podstawowych
oraz gimnazjum, jak również ofiarność mieszkańców naszej
parafii, którzy rozumiejąc misyjne potrzeby Kościoła, zawsze
wychodzą im naprzeciw. Materiały, promujące akcję Kolędników (np. miesięcznik „Echo Afryki”, który w ciągu całego roku
dzieci systematycznie otrzymują z Wydziału Misyjnego krakowskiej Kurii), ukazując w ciekawej szacie graficznej problematykę misji, pozwalają poznać trudne warunki życia rówieśników w krajach misyjnych, dotkniętych ubóstwem, konfliktami zbrojnymi czy prześladowaniami chrześcijan. Uwrażliwiając, inspirują do czynnego włączenia się zarówno w pomoc duchową przez modlitwę, jak również w materialną
przez organizowaną corocznie akcję kolędowania misyjnego.”
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W nagrodę za podjęty trud, Kolędnicy misyjni pojadą w tym roku na Misterium Paschalne, przygotowywane
w okresie Wielkiego Postu przez aktorów z Nowego Targu na
scenie tamtejszego Domu Kultury.

B al c h a r y tat y w n y
„B a j k o w e p o s ta c i e ”

Szczegółowe informacje w tabeli:
Nazwa szkoły, ilość osób biorących udział

Liczba Liczba Katecheta
osób grup odpowiedzialny

Szkoła Podstawowa Im. Św. Jana Pawła II
w Kiczorach, klasy: VII - VIII - 5 Gimnazjum im. 10
P. Borowego, klasa III - 5
Szk. Podst. Nr 2 Im. Józefiny i Emila Mików
w Centrum, klasy: III – VIII - 45 Gimnazjum im. 50
P. Borowego, kl.: III - 4 Technikum, kl. I - 1
Szk. Podst. Nr 3 Im. Św. Stanisława Kostki
w Skoczykach, klasy: IV – VIII - 32
37
z Gimnazjum im. P. Borowego, kl. III - 5
Szk. Podst. Nr 4 Im. Dr Emila Kowalczyka
33
w Przywarówce, klasy: IV - VIII - 33
Łączna liczba uczestników i grup:
130
Łącznie zebrano:
W Centrum:		
W Skoczykach:
Przywarówce:
w Kiczorach:		

2
7
4
4
17

Ks. Damian
Obrał
S. Miriam Anna
Tometczak
ZSAPU
S. Miriam Anna
Tometczak
ZSAPU
P. Melania
Węgrzyn

16 566 zł. 24 gr., 50 euro i 1 funt
7 372 zł. 04 gr., 30 euro i 1 funt
4 510 zł. 20 gr. i 10 euro.
2 760 zł. i 10 euro.
1 924 zł.
s. Miriam A. Tometczak albertynka

Kolędowanie w Parafii
Święte j Jadwigi Królowe j
w Lipnic y Wielkiej
– Murowanic y
W naszej parafii już od wielu lat w okresie Bożego Narodzenia, dzieci uczestniczą w kolędzie misyjnej. W środę w Uroczystość św. Szczepana, 26 grudnia o godz. 10.00 odbyła się
uroczysta Msza Święta, w której uczestniczyli kolędnicy misyjni z naszej parafii. Otrzymali oni błogosławieństwo od Księdza
proboszcza Andrzeja Pawlaka, na czas spokojnego i bezpiecznego kolędowania.
W czwartek 27 grudnia kolędnicy w czterech grupach wyruszyli do domów. W tym roku było 40 dzieci. Dzieci podkreślały wielką życzliwość, z jaką byli przyjmowani w domach
i hojność ofiarodawców, która z roku na rok systematycznie
wzrasta. Ofiara została przekazana do Wydziału Misyjnego
w Krakowie. Kolędnicy Misyjni włączyli się w ten sposób w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, wspierając materialnie w tym
roku swych rówieśników z Burundi i Rwandy.

26 stycznia 2019 w Domu Wczasowym ”ORAWA” w Lipnicy Wielkiej Murowanicy odbył się Bal Charytatywny, którego tematem przewodnim były „Bajkowe Postacie” zorganizowany przez Stowarzyszenie Gdzie Dwóch albo Trzech. Dzięki
uczestnikom balu, udało się zebrać łącznie 13 tysięcy złotych
na leczenie i rehabilitację podopiecznych stowarzyszenia. Organizatorzy są wdzięczni, za każdą złotówkę przekazaną dla
ich beneficjentów. Członkowie, uczestnicy i podopieczni wyrażają ogromne podziękowanie za życzliwość i otwarte serca.
foto: Sonia Ponicka

KOLĘDNICY MISYJNI Z SP 1:
KL. 3
		
Jakub Jabłoński, Natalia Janowiak, Karolina Michalak
Kl 5A
Adrian Żurek, Martyna Piotrowska, Szymon Lichosyt, Karolina Kuliga, Aneta Janowiak, Łukasz Stopiak, Michał Wnenk,
Wiktoria Wnęk, Norbert Lichosyt
Kl 5B
Sabina Neupauer, Bernadetta Pilch, Aleksandra Janowiak,
Kinga Janowiak, Paweł Murzański, Marcel Polaczek
Kl 6
Mateusz Janowiak, Kacper Janowiak, Natalia Gąbarczyk,
Julia Lichosyt, Dominika Simala, Patrycja Olesińska, Izabela
Harkabuzik
Kl 7
Magdalena Michalak, Justyna Karlak, Justyna Szklarczyk,
Jakub Polaczek, Sebastian Ziemiańczyk,
Kl 8
Anastazja Wnenk, Wiktoria Piotrowska, Paulina Łabuda
Katechetka Iwona Rószczka-Wojdyła
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Pani Barbara
Nowak Małopolski
K u r at o r O ś w i at y
w Prz y warówce
Tradycyjne kolędowanie w naszej szkole to wspaniała świąteczna i rodzinna atmosfera. To również okazja, by przypomnieć sobie obyczaje przodków. O nich opowiedziały nam kolędami i poezją dzieci z oddziału
przedszkolnego i ich starsi koledzy. Wspaniałym zwieńczeniem spotkania był występ zespołu „Orawianie”, który zaprezentował orawskie kolędowanie z szopką z okresu
dwudziestolecia międzywojennego.
Cieszmy się, że mogliśmy dzisiaj dzielić się radością i nadzieją na szczęśliwy Nowy Rok z szacownymi gośćmi: Panią Barbarą
Nowak - Małopolskim Kuratorem Oświaty, Panem Mateuszem Lichosytem - Wójtem Gminy Lipnica Wielka, Panem Andrzejem
Karkoszką - Przewodniczącym Rady Gminy, a także rodzicami, dziadkami uczniów i przyjaciółmi szkoły.
(Beata Rudnicka)

Stypendia

d la u c z n i ó w l i c e u m o g ó l n o k s z ta ł c ą c e g o
i technikum

„Z NAUKĄ JEST JAK Z WIOSŁOWANIEM
POD PRĄD. SKORO TYLKO ZAPRZESTANIESZ
PRACY, ZARAZ SPYCHA CIĘ DO TYŁU”
19 grudnia w naszych szkołach odbyło się uroczyste rozdanie nagród – stypendium za wyniki w nauce. Uczniowie, którzy
osiągnęli najwyższe wyniki otrzymali dyplomy i nagrody finansowe. Swoją obecnością
zaszczycił nas Wójt Gminy Lipnica Wielka Pan
Mateusz Lichosyt, który osobiście wręczał nagrody i życzył całej społeczności szkolnej dalszych sukcesów.
Stypendium Premiera otrzymali:
Karolina Lichosyt kl 2a Liceum
Tomasz Kulawiak kl 3c Technikum
Stypendium szkolne za wysokie wyniki w nauce otrzymali:
Uczniowie Technikum:
Damian Wnęk, Szymon Czerwonka, Adrian Moniak
Uczniowie Liceum:
Judyta Matera, Kamila Kobroń, Michał Wziątek, Patrycja Szczechura, Zuzanna Mentel, Magdalena Brzana, Alicja Mikłusiak,
Anna Janowiak, Patrycja Lichosyt, Adam Mastela, Krystian Stopiak, Dominika Wójcik, Wiktoria Wojtusiak, Natalia Brzegowy, Gabriela Danielewicz, Kinga Kupczyk
(Wojciech Janiszewski)
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U r o c z y s ta

g ala f i n a ł o w a k o n k u r s u
l i t e r a c k o - p la s t y c z n e g o „W o l n a
i Niepodległa. Moja opowieść
o o j c z y ź n i e ” - I m i e j s c e d la SP 2

W dniu 17 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików wzięli udział w uroczystej gali finałowej konkursu literacko-plastycznego „Wolna i niepodległa. Moja opowieść o Ojczyźnie” zorganizowanej przez Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Honorowy patronat nad konkursem objął Małopolski Kurator
Oświaty. Miło nam poinformować, że jedna z dwóch zgłoszonych do konkursu prac
zdobyła pierwsze miejsce!

Zadaniem konkursowym było stworzenie opowiadania, zawierającego elementy historii, własnej refleksji o losach wolnej Polski, dotyczące walki o niepodległość lub sukcesów w budowaniu wolnej Ojczyzny, a następnie przepisanie ułożonego tekstu w formie książki. Do konkursu kwalifikowały się tylko te książki, które
były w całości ręcznie napisane i zilustrowane.
Prac na konkurs wpłynęło bardzo wiele z różnych stron Polski. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Książki oceniane były od strony merytorycznej, estetycznej,
jak i artystycznej. „Orawscy bohaterowie niepodległości”, której autorkami są uczennice klasy piątej: Ania Lichosyt, Karolina Dunaj, Asia Klapisz, Karolina Daniel, Gabrysia Kidoń oraz Oliwka Kowalczyk, zachwyciła członków jury oryginalnością i treścią.
Uczestnicy gali wysłuchali krótkiego wykładu na temat pracy średniowiecznych kopistów. Dzięki projekcji multimedialnej mogli zobaczyć jak kiedyś wyglądała praca nad książką, zwiedzali klasztor, a laureatki konkursu miały nawet okazję poczuć się jak średniowieczny skryba za sprawą warsztatów kaligrafii, w których wzięły udział.
Praca nad książką była bardzo czasochłonna i wymagała od dziewczyn dużo
cierpliwości, ale się opłacało. Gratulujemy!
Barbara Brenkus

Lipnickie

liceum,
technikum
i szkoła
branżowa na
kiermaszu szkół

W dniu 7 marca 2019 roku w Jabłonce reprezentanci naszej szkoły
uczestniczyli w organizowanym po raz
szósty w gminie Jabłonka Kiermaszu
Szkół.
W budynku Orawskiego Centrum
Kultury uczniowie zachęcali do wyboru naszej placówki gimnazjalistów oraz
ósmoklasistów, którzy stoją w tym roku
przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.

Na stoisku młodzież z terenu gminy Lipnica Wielka oraz Jabłonka miała
okazje zaznajomić się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020, a także dowiedzieć się więcej o rekrutacji
czy dniu otwartym. Na sali widowiskowej zaprezentowany został krótki filmik przygotowany przez szkolne koło
teatralno–filmowe.
Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy dokonali już wyboru naszej szkoły,
utwierdzili się w słuszności podjętej decyzji, a wahających się promocja naszej
szkoły przekonała do podjęcia odpowiedniego kroku.
Wojeciech Janiszewski
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Sukces

uczennic y liceum
o g ó l n o k s z ta ł c ą c e g o w L i p n i c y
Wielkie j w konkursie chemicznym
Kolejny już rok uczniowie naszej szkoły z sukcesami brali udział w Konkursie
Wiedzy Chemicznej. Uczennica klasy II LO Natalia Sobczak przygotowywana przez
p. Bogusławę Hetmańską awansowała do etapu finałowego tego konkursu. Konkurs organizowany jest od wielu lat przez Zakład Dydaktyki Chemii przy Wydziale Chemii UJ i biorą w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. W etapie okręgowym, który dla naszego regionu odbył się w LO im. S
Goszczyńskiego w Nowym Targu, nasza uczennica uzyskała bardzo wysoki wynik
(na około 1000 uczestników, była w pierwszej dwudziestce) i jako jedna z niewielu osób awansowała do etapu wojewódzkiego. Etap ten odbędzie się w marcu na
Wydziale Chemii UJ. Gratulujemy Natalii i życzymy dalszych sukcesów.
źródło: www.lipnicawielka.pl

Egzaminy

zawodowe w technikum
b u d o w la n y m w L i p n i c y W i e l k i e j
W trakcie nauki w Technikum uczniowie zdają trzy egzaminy z kwalifikacji zawodowych - dwa w klasie trzeciej i jeden w klasie czwartej. Po zdaniu
egzaminu pisemnego i praktycznego z każdej kwalifikacji otrzymują świadectwa potwierdzające daną kwalifikację. Po ukończeniu Technikum i zdaniu
egzaminów z kwalifikacji otrzymują dyplom Technika Budownictwa.
W styczniu zostały przeprowadzone egzaminy z Wykonywania robót
murarskich i tynkarskich dla uczniów klasy trzeciej przy obecności egzaminatora OKE. Uczniowie klasy czwartej zdawali egzamin ze Sporządzania kosztorysów i przygotowania dokumentacji przetargowej z wykorzystaniem komputerowego programu do kosztorysowania. Uczniowie klasy 3 zmierzyli się z egzaminem pisemnym i praktycznym z kwalifikacji B18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. Egzamin praktyczny przeprowadzony został w 4 sesjach po
trzech uczniów w każdej z nich. W przypadku egzaminu praktycznego B.18 uczniowie mieli do położenia tynk mozaikowy
oraz wymurowanie fragmentu ściany z cegły pełnej. Na wykonanie zadania każdy zdający miał 210 minut. Do egzaminu przystąpili wszyscy uczniowie i wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem. Sprawnie i szybko wykonali zadanie. Egzaminy przebiegały w przyjaznej atmosferze.
Uczniowie klasy czwartej mają ten egzamin już za sobą, zdawali go w poprzednim
roku szkolnym a obecnie musieli zmierzyć się z rozwiązaniem arkusza dotyczącego sporządzania kosztorysów oraz przygotowania dokumentacji przetargowej - kwalifikacja B30. Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej większość z nich
była zadowolona z efektów swojej pracy. W czerwcu uczniowie klasy trzeciej będą
zdawać egzamin z Organizacji i kontrolowania robót budowlanych, życzymy im
powodzenia!
(Wojciech Janiszewski)
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O p ł at e k
Murowanic y

9 stycznia 2019r. w środowy zimowy
wieczór miało miejsce, jak każe już wieloletnia tradycja, spotkanie opłatkowe
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej.
Pan Dyrektor Łukasz Klozyk przywitał zebranych gości oraz wszystkich przybyłych pełnymi ciepła i serdeczności słowami. Swoją obecnością zaszczycili nas:
Przewodniczący Rady Gminy Lipnica
Wielka – Pan Andrzej Karkoszka, Ksiądz
Proboszcz Andrzej Pawlak, Radni Gminy
– Mateusz Machajda oraz Sołtys – Franciszek Pindziak, Pani Dyrektor Danuta
Pastorczyk, Siostry Albertynki, Dyrektor
Jan Kuliga oraz Dyrektor Franciszek Sojka, a także byli pracownicy naszej Szkoły
– ci aktywni zawodowo – Pan Andrzej Buroń oraz przebywający na emeryturze –
Pani Danuta Sojka. Cieszyliśmy się także,
że był z nami Pan Daniel Mateja z Zespołem Nowa Orawa, Państwo Janina i Karol
Wnękowie, Pani Maria Kupczyk, Nauczyciele Pracujący w naszej Szkole oraz pracownicy obsługi – Pan Eugeniusz, Pani
Maria i Pani Halina. Nie mogło zabraknąć

także licznie zgromadzonych Rodziców
na czele z Prezydium Rady Rodziców –
Panią Anną Piotrowską oraz uczniów naszej Szkoły.
Okres Bożego Narodzenia to czas radosnych spotkań, ale także szczególny
czas, gdy Dzieciątko Jezus obdarza nas
swoim błogosławieństwem, a w nas samych powinny pojawić się myśli dotyczące podstaw naszej wiary. Co to znaczy, że
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Bóg chce zamieszkać w Twoim sercu? Jak rozumieć słowa: Bóg
przychodzi do Ciebie w drugim człowieku, zwłaszcza potrzebującym. Czy jest coś ważniejszego w naszych wzajemnych
ludzkich relacjach niż Miłość? Takie właśnie refleksje zawierał
spektakl bożonarodzeniowy przygotowany przez uczniów kl.
V-VIII pod kierunkiem pani Katarzyny Buroń i pani Anny Cymerman, z dekoracją wykonaną przez panią Monikę Tlałkę.
Po skłaniającym do zadumy przedstawieniu przyszedł
czas na chwilę radości, której dostarczył nam koncert zespołu
Nowa Orawa, kierowanego przez pana Daniela Mateję, którego członkami są także uczniowie naszej Szkoły. Jak wspaniale zaczyna owocować dzieło zapoczątkowane przez Panią Dyrektor Danutę Pastorczyk. Ile pozytywnych emocji, poczucia
dumy i wzruszeń dostarczył ten koncert zebranym na opłatku Rodzicom!

Po koncercie przyszła kolej na dzielenie się opłatkiem
oraz życzenia, które rozpoczął Pan Dyrektor Łukasz Klozyk.
Następnie wspólne biesiadowanie i kolędowanie przy suto
zastawionym stole umilił nam występ laureatów gwarowego
konkursu recytatorsko- gawędziarskiego, prezentacja talentów muzycznych i wokalnych (przy akompaniamencie pana
Mirosława Smolenia) a także przemówienia naszych znamienitych Gości – Pani Dyrektor Danuty Pastorczyk, Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Andrzeja Karkoszki (który przekazał także życzenia od Pana Wójta Mateusza Lichosyta, uczestniczącego w tym samym czasie w opłatku powiatowym), Księdza Proboszcza – Andrzeja Pawlaka oraz Pana Sołtysa – Franciszka Pindziaka.
(K. Buroń)

St ypendiada
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lipnicy Wielkiej licznie przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu „Stypendiada”. Rywalizacja obejmowała kilka konkursów z wiedzy: polonistycznej, matematycznej i plastycznej. W piątek 8 marca Dyrektor i nauczyciele wręczyli uczestnikom dyplomy oraz nagrody. Medal „Orła Plastycznego” otrzymały uczennice: Leokadia Kurnat z klasy
III oraz Małgorzata Łazarczyk z klasy II. Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.			
(Ł.K.)

V edyc j a O rawskiego F estiwalu A rt ys t ycznego z a koń c zo n a
W dniach 29-31 marca 2019 r. odbyła się V edycja Orawskiego Festiwalu
Artystycznego, którego organizatorem
jest Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży
Orawskiej, a jednym z partnerów Gmina
Lipnica Wielka.
W piątek tj. 29 marca dzieci z lipnickich szkół podstawowych miały okazję uczestniczyć w warsztatach wyjazdowych w Skansenie w Zubrzycy Górnej, gdzie pod okiem pani przewodniczki uczestniczyły w ścieżce edukacyjnej
pt. „Orawskie talorki weselne”. Najpierw
dzieci zostały oprowadzone po chacie,
gdzie zobaczyły tradycyjne orawskie talorki, dowiedziały się jakie funkcje pełniły oraz jak je naprawiano. Następnie samodzielnie ozdabiały własne talorki różnymi motywami.
30 marca na scenie Orawskiego
Centrum Kultury w Jabłonce miały miejsce przesłuchania konkursowe. Uczestników oceniało jury w składzie: Dorota
Ruśkowska (aktorka, reżyserka teatralna
i filmowa), Karolina Kowalczyk (wokalistka, etnolog, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej) i Mariola Chowaniec (wokalistka, pedagog,
trener wokalny Europejskiego Centrum

Edukacji Wokalnej). Po obejrzeniu siedemnastu prezentacji, nagrodę główną w wysokości 1500 zł ufundowaną
przez Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, otrzymał zespół „MOB” z Nowego Sącza. Wyróżnienia specjalne otrzymali: Karolina Stankiewicz, Martyna Plewa i Krzysiek Demidowski- jako „Artyści
wysokiego lotu” otrzymali 40-minutowy
lot awionetką nad Tatrami ufundowany przez firmę PPHU BIELA. Jury doceniło także: Piotra Materę oraz zespół Pragma z Warszawy, jako „osoby, które gotowe są wypłynąć ze swoimi talentami na
głębokie wody”. W nagrodę otrzymali
voucher ufundowany przez Chochołowskie termy. „Dla artystów śpiewających
sercem” – jury zorganizuje w nagrodę
indywidualny koncert w wyznaczonym
miejscu i terminie. Tą nagrodę otrzymali:

Zespół FAHLA z Istebnej, Zespół Babia
Band (Podwilk, Jabłonka Zubrzyca Górna), Zespół System KDM z Raby Wyżnej.
Podczas wieczornej gali zaprezentowali się laureaci ubiegłorocznej edycji:
Zespół Empty Ashtray oraz gwiazda wieczoru Gooroleska.
W festiwalowym programie znalazło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Orawskie odziynie”czyli jak wygląda tradycyjny strój orawski, oraz występ zespołu regionalnego:
Rudki z Rzeszowa.
Festiwal zakończył się w niedzielę
uroczystą Mszą Świętą w kościele pw.
Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej z udziałem zaproszonego zespołu.
S. Lichosyt
foto: Kubczak Photos
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DZIEŃ TALEN TÓW
Talent jest darem uniwersalnym,
ale potrzeba wielkiej odwagi, żeby go
wykorzystać. Nie bój się być najlepszy. (Paulo Coelho)
Pierwszy Dzień Wiosny w Szkole
Podstawowej Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi obchodzono jako Dzień Talentów. Uczniowie mogli podziwiać koleżanki i kolegów, którzy na scenie prezentowali swoje niezwykłe umiejętności. Byli wśród nich piosenkarze, instrumentaliści, plastycy, tancerze, chemi-

obserwowała prezentację ich talentów. Po wystąpieniu wszystkich uczestników uczniowie podziwiać mogli zwyciężczynię I edycji Mam Talent – Natalię Olesińską z klasy VII w swoim popisowym układzie tanecznym.
Występujący poddani zostali surowej ocenie jury w składzie: pan Dyrektor Łukasz Klozyk, pan Mirosław Smoleń oraz pan Tomasz Kramarz. Komisja stanęła przed trudnym wyborem ze
względu na różnorodność występów

cy, iluzjoniści, słowem: ci, którzy w sztuce odnajdują swoją pasję. Wszystkie
występy wzbudzały gorący aplauz widowni, która dzielnie wspierała swoich
idoli oraz z zaciekawieniem i radością

i ich bardzo wysoki poziom. Jednak jury
nie tylko oceniało uczestników ale stanęło także przed wyzwaniami przegotowanymi przez organizatorów- p. A.
Mikłusiak i p. S. Lichosyt. Pan Dyrektor

Zebrania

33
musiał wcielić się w lidera zespołu Boys
i zaśpiewać piosenkę pt. Jesteś szalona.
Pan Mirosław Smoleń zaskoczył wszystkich umiejętnością żonglowania a pan
Tomasz Kramarz wykonywał różne
sztuczki z piłką.
Podczas II Edycji Szkolnego Przeglądu Talentów wyłoniono następujących zwycięzców:
Jakub Jabłoński – zwycięzca w kategorii klas 0- IV, który zachwycił swoimi umiejętnościami iluzjonistycznymi
Żółte Pszczółki (grupa dziewczyn
z kl. VI) – które wytańczyły sobie zwycięstwo w kategorii klas V- VIII.
Wszyscy uczniowie nagrodzeni zostali dyplomami oraz upominkami,
a zwycięzcom wręczone zostały czeki
na 100 000…. uśmiechów.
Wszystkim młodym twórcom i pasjonatom życzymy dalszych sukcesów.
Mamy nadzieję, że kolejne Szkolne Dni
Talentów będą okazją do odkrycia i prezentacji nowych uzdolnień oraz pasji.
Szkolny Dzień Talentów był niewątpliwie bardzo ciekawym doświadczeniem oraz wspaniałą zabawą dla
uczniów. Wielu z nich miało okazję pokazania się po raz pierwszy przed szkolną społecznością i zmierzenia się z trudną sztuką autoprezentacji. Dzień Talentów obchodziliśmy po raz drugi w naszej szkole i mamy nadzieję, że wydarzenie to na stałe zapisze się w tradycji
naszej szkoły!
S. Lichosyt, A. Mikłusiak

sprawozdawcze jednostek

W dniach 23 i 24 lutego
2019 roku odbyły się cztery zebrania sprawozdawcze
wszystkich jednostek OSP
z gminy Lipnica Wielka, podczas których strażacy podsumowali swoją pracę w ubiegłym roku.
Wójt Gminy Lipnica Wielka
Mateusz Lichosyt natomiast,
wręczył podziękowania za długoletnią służbę oraz omówił
nowe zasady współpracy między gminą, a jednostkami.
źródło: www.lipnicawielka.pl
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Wiosno

bądź przyjemna

Wiosna będzie pod symbolicznym
panowaniem planety Merkury. Będzie
nieprzyjemna, tak zawsze bywało. Czy
będzie to wiosna stulecia? Spróbujmy
przedstawić
fakty i zjawiska pogodowe w przyrodzie, które
uzależnione
są od wpływów
oceanów i mórz
oraz wyżów
znad Syberii.
Dni wróżebne po św. Łucji oraz Trzej
Królowie prognozują, że początek wiosny będzie ciepły, natomiast druga połowa będzie z przymrozkami i chłodami, ale w środkowej części pogodna i ciepła. Przypowieść głosi „od ciepłych, marcowych, słonecznych promieni, świat się szybko zazieleni”. Stąd
nazwa marca – „przedwiośniak”. Latoś był szczególny, bo nie wszystko budziło się do życia. Przekonaliśmy się, że zaś kwiecień obdarza nas bardzo
zmienną pogodą. Prawdopodobnie „april” suchy. Będzie różnie. Pogoda uzależniona będzie od wiatrów skąd powieją. Znów
Wielkanoc zimna, ale to
w okresie jej trwania. Przewiduję po Wielkiej Nocy
dużo deszczu, śniegu oraz
przymrozki. Będzie kwitło
wiele roślin oraz drzewa wierzby i rokity, klony, brzozy, tulipany, agresty i porzeczki. Ale czy łaskawie „Stwórca” spojrzy na to wszystko i pozwoli dokonać
aktu przeistoczenia z kwiatu w owoc? Te
zjawiska w przyrodzie to nazwa miesiąca „kwiecień”, zaś po ukraińsku „kwiten”,
białorusku ”krasawik”.
Zimni ogrodnicy dadzą znać o sobie. Maj ma być dla nas i przyrody bardzo przyjemny. Najcieplej będzie po 20
maja. Ten miesiąc powinien być suchym
miesiącem, ale mogą być anomalie, bo

lokalnie nagłe opady mogą spowodować podtopienia i zalania. W drugiej
połowie mogą takie zjawiska nawiedzić
Murowanicę i Przywarówkę. Pod koniec maja wspaniała pogoda, wiosenna
z temperaturą nawet do 30 stopni.
Jak w czerwcu? Oczywiście nazwa
szóstego miesiąca pochodzi od owada
zwanego czerwem powszechnie używanego do barwienia tkanin na czerwono.
Pospolicie u nas czerwiec, bo dużo czerwiu w ulach pszczelich i u owadów, które czerwią. A pogoda ? Ma dużo lać na
początku. Znów burzowe dnie i noce.
W kraju gradobicia i wiatrowanie. Będzie św. Medard. I tak jak: „Na Świętego Medarda deszczu kapka, to 40 dni
chlapka”. Radzę obserwować. A jeszcze
wiosnę pożegna „Boże Ciało”. Oj ! będzie
burz niemało.
Dowiedziałem się, że w Austrii,
w górzystym terenie, gdzie pracują nasi
krajanie z Kiczor znajduje się również

płanetnik. Opowiadali mu o mnie. On
przepowiada Wiosnę 100-lecia.
Według moich obserwacji i Wszystkich Świętych co rządzą wiosną, dnie
od św. Łucji będą mało przyjemne w życiu codziennym. Prawdopodobnie modlitwy w dniu św. Marka do Opatrzności sprawią, że one chłodnej pogody nie
dadzą. I w polityce i w życiu, a szczególnie w pogodzie jest zasada „Niech się
dzieje wola Nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”.
Wasz Płanetnik z Kiczor

Jak Endi
z Kiczor
p r z y w i ta ł
wiosnę
Endi to po amerykańsku, a po naszemu zwą Andrzej. Tam go mama urodziła, gdy pojechała za Wielką Wodę
szukać chleba. Żył sobie Endi, o nazwisku Stechura w Kiczorach wraz
z żoną Marią i dwoma córkami. Ponieważ pracę na gospodarstwie, a szcze-

gólnie na roli, wykonywał przy pomocy siły dwóch krów. Nic więc dziwnego,
że pewnego razu, gdy już śnieg zginął
z zagonów, a one bieliły się, postanowił
zacząć pracę na polu, a było to tydzień
po Zwiastowaniu Najświętszej Maryi
Panny.
Rano przygotował wózek żelaźniocek. Na niego włożył pług z nowego
materiału, bo trzeba było wymienić stary, zużyty na nowy. Nowe żelaza naklepane u kowala Jana Garaja bardzo dobrego fachowca i rzemieślnika w dziedzinie kowalstwa w Kiczorach, a może
w Lipnicy w latach pięćdziesiątych.
Oczywiście nowy lemiesz też był u pługa zamontowany. Kolca były stare, ale
zakonserwowane przed rdzą. Na wózek lekkiego typu włożył dwa woreczki
owsa, by jednego dużego nie dźwigać.
Baba przyniosła mu białą z lnianego
płótna łoktusę, którego sam był twórcą, bo był wybitnym knopem. Tkał płótna, sukna oraz kobierce. Łoktusa służyła do pomieszczenia ziarna podczas siania ręcznego. Jeszcze miarecką do nabierania owsa z worków. Wózek naładowany do odjazdu i zaprzągnięty w duże
krowy w jarzmo, jeszcze bicz i wyrusza
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gazda Andrzej w pole. Jeszcze żona mu powie
„Boże cię poganiaj” przy ręce przyłożonej na
czole, bo akuratnie słonko było już dość wysoko i raziło w oczy.
Na drzewach szpaki go również żegnały śpiewem i gwizdaniem. Pies żegnał szczekaniem swego gospodarza, który jechał w pole,
bo wiosna już się zaczęła. Łodzienie oracza
oraz buty były dostosowane do pory roku. Jedzie na Uboc. A tuż przed nią mokradła z bajorami, oczkami wodnymi, w których rechocą
żaby. I tu zawitała nowa pora roku. Tu Endi widzi życie. Jedzie, aby zacząć oranie. Jest na miejscu. Na zagonku, już suchym, pierwsze kwiaty
podbiału, na których pszczoły zbierają pyłek, to
jego pszczoły na pewno bo je posiada. Wita się
z nimi i mówi „wyście pierwsze ode mnie na zagonie”. Zdejmuje kabot, ociera czoło, a przecież
jeszcze nic nie robi. To powiew ciepłego powietrza. Z wozu obok zagona zdejmuje narzędzia
do orania. Z oddali ktoś woła „Szczęść Boże sąsiedzie, ale robi się ciepły dzień” – „Daj Boże” odpowiada Andrzej. Nie mu będzie chwała dodaje. Krowy już zaprzęgnięte do pługa. Już go ciągną. Pierwsza skiba już zaorana, mówi córka Helena, która przyszła mu poganiać. Już pod tą łatą
ziemi włożyli „kicickę” gałązkę wierzby, wotum
wdzięczności dla ziemi. Za kapeluszem druga
gałązka już włożona. Obaj klękli na kolana i odmówili pacierz słowami „Panie pobłogosław tą
pracę, która nam i bydłu da pożywienie. Akurat
w tym czasie przyleciał skowronek i nad nimi zaczął swój śpiew. Chyba treść owego śpiewu była
modlitwą, którą wzniósł do góry, do opatrzności Bożej, bo wzbił się nad zagon, nad polem. Tu
i ówdzie gospodarz z córką widzieli radujące się
z nowej pory roku skowronki, które raz wznosiły się do góry, to znów opadły na rolę – ziemię,
matkę, która jeszcze gdzieniegdzie parowała.
Na dodatek tej pierwszej orki, przyleciały wrony i kawki, które zbierały pędraki, robaki,
łapczywie je połykając. Już zaorane. Daj krowom siana – rzekł Andrzej do córki, a mnie pomóc nabrać owsa do łoktuse - zaczne siać. Siejba zaczęła się prawą ręką, najpierw od zrobienia
krzyża na ciele a potem brania ziarna do garści
z łoktuse przepasanej przez pół ciała. Siejba taty
przyglądała się córka niczym sroka w kość. Jeszcze zaskródlić, zabronować i praca zakończona.
Przed południem wrócili do domu. Na oborze gospodyni polała oraczy i zwierzęta wodą
mówiąc – niech ta woda zdrowia doda do dalszej roboty.
Płanetnik z Kiczor
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Martyna Lichosyt chorążym
P o l s k i e j R e p r e z e n ta c j i p o d c z a s
o t w a r c i a M i s t r z o s t w Ś w i ata
s e n i o r ó w w b i at h l o n i e
o r a z s r e b r o d la m a r t y n y
Martyna Lichosyt chorążym Polskiej Reprezentacji podczas
otwarcia Mistrzostw Świata Seniorów w Biathlonie
04-08.03.2019 OSTERSUND SZWECJA
Organizatorzy Mistrzostw Świata w Ostersund skupiają się nie tylko na przygotowaniu jak najlepszych warunków do rywalizacji dla
biathlonowych gwiazd, ale myślą też o narybku. Z tej okazji do Szwecji zaproszono najzdolniejszą młodzież biathlonową z całego świata,
która przetestowała obiekt przed rozpoczęciem walki o medale. Polskę reprezentowali Hubert Matusik i Martyna Lichosyt.
Przed każdymi zawodami
rangi mistrzowskiej organizowana jest próba telewizyjna. Ekipa produkująca sygnał ma wówczas i okazję do przetestowania ustawienia kamer, organizatorzy sprawdzają jak funkcjonuje obiekt podczas zawodów. Zazwyczaj biorą w niej udział zawodnicy rezerwowi delegowani przez poszczególne reprezentacje lub biathloniści lokalnych klubów. W Ostersund zaprezentowano nieco inne podejście do tematu i zaproszono młodych zawodników z całego świata. Mieli oni okazję do wystartowania w zawodach na trasach,
po których kilka dni później rywalizowały największe gwiazdy
biathlonu.
Do udziału w programie
o nazwie „Future Stars” zaproszeni zostali 14- i 15-latkowie. Polski Związek
Biathlonu do Szwecji wysłał Huberta Matusika z UKN Melafir Czarny Bór
oraz Martynę Lichosyt z BLKS Żywiec – jednych z najzdolniejszych przedstawicieli rocznika 2004 w Polsce. Oprócz udziału w zawodach, treningach,
warsztatach i seminariach przypadła im w udziale rola chorążych podczas
uroczystej ceremonii otwarcia mistrzostw.
Świetny występ Martyny w biegu sprinterskim podczas zawodów
w Ostersund. Srebrny medal wywalczony w mocnej obsadzie.
Bardzo dobry bieg i dobre strzelanie zaowocowało miejscem na
drugim stopniu podium.
Przetarte trasy dla naszych seniorów.
(Stanisław Kępka)

nowiny samorządowe

36

Mieć

marzenia...

Martyna Lichosyt

Martyna Lichosyt za parę miesięcy
stanie się absolwentką Szkoły Podstawowej Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka
w Lipnicy Wielkiej. Zapisze piękną kar-

itp. Na wszystkie święta, uroczystości
i odpusty ubierają orawskie odzienie:
- Tak jest u nas w domu i zawsze tak
było. Pielęgnuje to nasza babcia Hanka

tę w historii tej szkoły, ale i nie tylko.
Jako utalentowana lipniczanka w ostatnim czasie odniosła wiele sukcesów
w rywalizacjach biathlonowych w kraju
i poza granicami.
Jeszcze do niedawna niewiele słyszano o Jej wyczynach sportowych.
A Martyna poza tym, że jest świetną,
młodą biathlonistką, tak jak jej rówieśniczki rozwija swoje pasje i ma marzenia. Jest niezwykle utalentowana, wrażliwa i uczuciowa.
Nie chce rozgłosu o sobie – jak mówi
– żeby się potem nie spaliła, nie wygasła. Jest pracowita i chce małymi krokami dążyć ku swoim aspiracjom.
Gdyby w skrócie opowiedzieć
jej krótki życiorys należy zacząć od
„kolebki”.
Martynka jest najmłodszą spośród
sióstr:
- Miałam urodzić się chłopcem –
śmieje się żartując - tak mi powiedziała moja mama. Ale jesteśmy trzy siostry,
które bez siebie nie mogą być, bez siebie
nie mogą żyć.
Rodzina Martyny jest wierna tradycji orawskiej. Tańczą, śpiewają, grają,

i my wszyscy za Jej przykładem.
Kiedy Martynka rozpoczęła naukę
w szkole od razu przejawiała swój talent artystyczny, a szczególnie mocne zakorzenienie w kulturze orawskiej.
Uczy się dobrze, swoje obowiązki wypełnia wzorowo. Co roku bierze udział
w wielu konkursach recytatorsko – gawędziarskich, zajmując przeważnie
czołowe miejsca. Ostatni Jej sukces to
Srebrny Smrek w Białym Dunajcu. Próbuje też twórczości własnej w postaci
wierszy i gawęd gwarowych.
Jest nastolatką o silnej osobowości
i twardym charakterze. Te cechy zapewne pomagają jej uparcie dążyć do celu.
To być może twarda, surowa orawska
ziemia i Martyny do niej wielka miłość
ukształtowała Jej mocną naturę.
Martyna niewątpliwie jest jednym
z największych odkryć Pana Staszka
Kępki, który rozpoczął treningi w biathlonie z miejscową młodzieżą. W wielu rozmowach podkreśla wielki, mistrzowski potencjał tej dziewczynki,
który może i powinna rozwijać.
Jak godzi długie godziny treningu
z nauką?:

- No... czasami jestem wykończona
– odpowiada Martyna – ale jak się dobrze zorganizuje czas to można pogodzić
jedno z drugim... i jeszcze znaleźć czas na
trzecie:)
Nawet dłuższe wyjazdy na zgrupowania nie powodują braków w nauce. Stała łączność z klasą poprzez Messengera sprawia, że jest na bieżąco ze
wszystkim.
- Nauczyciele są wyrozumiali. Dają
dodatkowe terminy zaliczeń sprawdzianów i tak się to kręci.
A teraz po powrocie ze Szwecji,
gdzie mogła wystąpić jako Chorąży
Polskiej Reprezentacji podczas Mistrzostwa Świata Seniorów w Biathlonie
w szwedzkim Ostersund i miała okazję wystartować w zawodach na trasach, po których kilka dni później rywalizowały największe gwiazdy biathlonu.
Ostatecznie zdobyła srebrny medal i tytuł wicemistrzyni świata.

- Nie mogę jeszcze w to uwierzyć, że
tam byłam. To jest nie do opisania. Wielkie wrażenia i wzruszenia jakie przeżyłam będę mieć na całe życie. Czułam się
jakbym miała skrzydła. Ale wiele jeszcze
przede mną... Mam marzenia, które chcę
aby się spełniły. Na razie przede mną nauka, egzaminy, treningi.
Wszystkie wyjazdy Martyna bardzo
przeżywa. Cieszy się z sukcesów, ale tęskni za domem i rodziną:
- Fajnie jest wyjeżdżać w świat, ale
jeszcze lepiej, kiedy wracam do domu,
gdzie wszyscy na mnie czekają – powiedziała ze wzruszeniem.
Rozmowę przeprowadziła Janina
Karkoszka – nauczycielka Martyny
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IX M e m o r i a ł

i m . d r a E m i la K o w al c z y k a w b i e g a c h
narciarskich - zdjęcia i wyniki

W dniu 2 lutego w Lipnicy Wielkiej - Przywarówce odbył się IX Memoriał Emila Kowalczyka w Biegach
Narciarskich. W tegorocznych zawodach wystartowało 160 zawodników
w różnych kategoriach wiekowych.
Wręczęnia nagród i dyplomów dokonali: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przywarówce Bożena
Marcinek oraz Kierownik Zawodów
Andrzej Buroń.
Wróżniono również najmłodszą zawodniczkę: Lenę Chmurę z Lipnicy Małej (roczniki 2015 - 4 latka) oraz Pana
Jana Jurasza z (Cisiec - gm. Węgierskia
Górka) - najstarszego zawodnika (rocznik 1945).
Organizatorami zawodów byli Wójt
Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum
Kultury w Lipnicy Wielkiej, Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lipnicy Wielkiej – Przywarówce, Sołtys i Rada Sołecka w Przywarówce. Dziękujemy serdecznie za

nieocenioną pomoc Kierownikowi Zawodów Andrzejowi Buroniowi oraz
Radnemu Janowi Kwakowi; Sołtysowi Józefowi Karkoszcce oraz Strażakom
z Przywarówki, sędziom (sędzia główny Wojciech Hulbój), Dyrekcji, nauczycielom i rodzicom dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Ośrodkowi Zdrowia w Lipnicy Wielkiej (Lidia Scechura), sponsorom: Stanisławowi Kępce

WYNIKI IX Memoriału
im. dra Emila Kowalczyka (do 6 miejsca):
Kategoria 2010 i modsi dystans 500m
DZIEWCZYNKI
1 m-ce - Emilia Hulbój – Żywiec - 00:03:38
2 m-ce - Weronika Wojtczyk - UKS Orkan Nowy Targ - 00:03:42
3 m-ce - Antonina Szczepaniec - SP Klikuszowa - 00:04:33
4 m-ce - Gabriela Michalak - SP Nr 4 Lipnica Wielka- 00:05:04
5 m-ce - Hanna Ustupska - Obidowa - 00:05:05
6 m-ce - Emilia Brenkus - SP Nr 4 Lipnica Wielka- 00:05:25
CHŁOPCY
1 m-ce - Antoni Kuros - SP Klikuszowa - 00:03:01
2 m-ce - Gabriel Kowalski - SP Klikuszowa - 00:03:06
3 m-ce - Alan Marcisz - SP Klikuszowa - 00:03:22
4 m-ce - Tomasz Łowas - SP Nr 4 Lipnica Wielka - 00:04:19
5 m-ce - Maksymilian Karkoszka - SP Kiczory - 00:04:23
6 m-ce - Radosław Brenkus - SP Nr 4 Lipnica Wielka - 00:04:50
Kategoria 2008 - 2009 dystans 1 km
DZIEWCZĘTA
1 m-ce - Karolina Kuliga - SP Nr 1 Lipnica Wielka - 00:06:15
2 m-ce - Julia Jasica - SP Kiczory - 00:07:05
3 m-ce - Maja Chowaniec - Obidowa - 00:07:07
4 m-ce - Emilia Bednarz - Obidowa - 00:07:12
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i Rafałowi Sproch, mediom, firmie odśnieżającej Zbazin, oraz wszystkim pozostałym osobom.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapał oraz przepiękną
jak zawsze atmosferę, a także wszystkim
kibicom którzy dopingowali zawodników i przyczynili się do rodzinnej atmosfery; i do zobaczenia za rok.

5 m-ce - Gabriela Kowalczyk – Zubrzyca Dolna - 00:07:48
6 m-ce - Kinga Brenkus - SP Nr 4 Lipnica Wielka - 00:08:01
CHŁOPCY
1 m-ce - Jakub Czubernat - SP 5 Nowy Targ UKS Orkan
- 00:04:57
2 m-ce - Filip Filipiec - Obidowa - 00:05:52
3 m-ce - Lucjan Guziak - SP Klikuszowa - 00:05:56
4 m-ce - Kuba Karkoszka - SP Kiczory - 00:07:05
5 m-ce - Michał Miodun - SP Kiczory - 00:07:06
6 m-ce - Michał Pawliczak - Bukowina Osiedle - 00:07:14
Kategoria 2006 - 2007 dystans 2 km
DZIEWCZĘTA
1 m-ce - Aniela Czubernat - SP 5 Nowy Targ UKS Orkan
- 00:09:46
2 m-ce - Wiktoria Jarząbek – Obidowa - 00:10:26
3 m-ce - Julia Guziak – SP Klikuszowa - 00:10:27
4 m-ce - Aleksandra Rączka - SP Klikuszowa - 00:11:01
5 m-ce - Wiktoria Garbacz - SP Waksmund - 00:11:09
6 m-ce - Celina Pawlak - SP Nr 4 Lipnica Wielka - 00:12:35
CHŁOPCY
1 m-ce - Karol Stachoń - Zakopane - 00:08:07
2 m-ce - Ksawery Kanior - SP Kiczory - 00:09:02
3 m-ce - Bartłomiej Zięba - SP Kiczory - 00:10:07
4 m-ce - Marcin Klejka - SP Klikuszowa - 00:11:27
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5 m-ce - Krzysztof Wacław - SP Pyzówka - 00:11:37
6 m-ce - Adrian Wojtusiak - SP Nr 4 Lipnica Wielka - 00:12:31
Kategoria 2003-2005 -dystans 3 km
DZIEWCZĘTA
1 m-ce - Martyna Lichosyt - SP Nr 4 Lipnica Wielka - 00:11:25
2 m-ce - Emilia Szeliga - SP Klikuszowa - 00:12:36
3 m-ce - Marcelina Regiec - Sromowce Niżne - 00:13:30
4 m-ce - Gabriela Kanior - SP Kiczory - 00:14:09
5 m-ce - Kinga Szeliga - SP Klikuszowa - 00:14:12
6 m-ce - Magdalena Karnafel - SP Kiczory - 00:14:45
CHŁOPCY
1 m-ce - Robert Kubisiak - SP Nr 2 Lipnica Wielka - 00:10:40
1 m-ce - Kevin Dunaj - SP Nr 2 Lipnica Wielka - 00:10:40
1 m-ce - Jakub Brenkus - SP Nr 2 Lipnica Wielka - 00:10:40
1 m-ce - Przemysław Bandyk - SP Nr 2 Lipnica Wielka - 00:10:40
5 m-ce - Dawid Michalak - SP Kiczory - 00:12:07
6 m-ce - Sylwester Jasica - SP Kiczory - 00:12:45

Pięściarz Adam
„ B a by fac e ” K o w n ac k i
z w i z y tą u l i p n i c k i e j
młodzież y
W dniu 19 lutego 2019 roku w Sali Domu Ludowego z inicjatywy Radnego Dawida Dunaja odbyło się spotkanie światowej sławy boksera Adama „BabyFace” Kownackiego z naszą młodzieżą. To miły, skromny człowiek o dobrym sercu, ale
mocnej pieści. Podczas spotkania panowała sympatyczna atmosfera, bokser odpowiadał na pytania (nie wszystkie związane z boksem), został wyświetlony film o Adamie przygotowany przez ucznia Technikum Damiana Wnęka, a na koniec
były pamiątkowe zdjęcia i autografy.

Kategoria 1984-2002 dystans 5km
KOBIETY
1 m-ce - Agata Czaja - Pyzówka - 00:18:17
2 m-ce - Natalia Lichosyt - Lipnica Wielka - 00:21:40
3 m-ce - Natalia Guziak - Nowy Targ - 00:29:58
4 m-ce - Jolanta Ligas - Rogoźnik - 00:31:35
CHŁOPCY
1 m-ce - Daniel Stachoń - Zakopane - 00:16:25
2 m-ce - Ireneusz Rabski - Skomielna Biała - 00:16:27
3 m-ce - Marek Stec - Jabłonka - 00:22:12
Kategoria 1964-1983 dystans 5km
KOBIETY
1 m-ce - Milena Procko - Kielce - 00:21:11
2 m-ce - Irena Guziak - Nowy Targ - 00:22:52
3 m-ce - Ewa Pakos - Lipnica Mała - 00:24:08
4 m-ce - Aneta Orawiec - Lipnica Wielka - 00:26:03
MĘŻCZYŹNI
1 m-ce - Wiesław Czerniawski - Spytkowice - 00:21:12
2 m-ce - Mariusz Gąsior - Zabrze - 00:27:36
Kategoria poniżej 1963 dystans 5km
KOBIETY
1 m-ce - Sylwia Libardi-Kłyś - Gliwice - 00:25:16
MĘŻCZYŹNI
1 m-ce - Józef Rabski - Skomielna Biała - 00:16:22
2 m-ce - Władysław Rabski - Skomielna Biała - 00:16:48
3 m-ce - Ryszard Kłyś - Gliwice - 00:17:08
4 m-ce - Lesław Wesół - Nowy Targ - 00:18:49
5 m-ce - Maciej Kupczak - Cisiec (gm. Węgierska
Górka)- 00:21:13
6 m-ce - Jan Jurasz - Cisiec (gm. Węgierska Górka)- 00:21:28
K.K. , foto: Bronek Kowalczyk

Adam Kownacki to polsko-amerykański pięściarz rywalizujący w wadze ciężkiej. Reprezentant Stanów Zjednoczonych. Niepokonany jak dotychczas na zawodowym ringu.
Znany pod pseudonimem „BabyFace” ponieważ odznacza się
urodą małego chłopca.
Adam, urodzony 27 marca 1989 roku w podłomżyńskich
Konarzycach, wyjechał do Stanów Zjednoczonych wraz z rodziną w wieku 7 lat i tam mieszka na stałe w Nowym Yorku.
Nie zapomina jednak o rodzinnym kraju – występuje w walkach w polskich barwach. Jest pretendentem do tytułu mistrza świata w wadze ciężkiej bowiem statystyki Jego walk są
imponujące - niepokonany w zawodowym ringu, w którym
zadebiutował 30 października 2009 roku w Yonkers (Nowy
York).
Jego dotychczasowa statystyka w sporcie zawodowym:
Zwycięstw: 19 (KO – nokautów: 15, walk zakończonych na
punkty: 4), Przegranych: 0 (KO – nokautów: 0, walk zakończonych na punkty: 0), Remisów: 0.
Dzięki odniesionemu 26 stycznia 2019 zwycięstwu przez
nokaut z niedawnym pretendentem do pasa WBC Geraldem
Washingtonem, Adam Kownacki awansował z dziewiątej na
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nowiny samorządowe
ósmą pozycję rankingu wagi ciężkiej
w światowym rankingu wagi ciężkiej
wg portalu statystycznego Boxrec.com
oraz magazynu „The Ring”. To obecnie
najlepszy polski bokser wagi ciężkiej.
Jest też orawski wątek w życiorysie boksera. Adam poślubił bowiem Polkę, Orawiankę, Justynę – pochodzącą

Mistrzostwa

z Podwilka. Żona jest Jego kibicem numer jeden, wspiera boksera. Jest na prawie każdej walce. Orawa zajmuje w sercu Adama bardzo ważne miejsce i bardzo mu się na niej podoba.
Adam zbliża się do upragnionej walki o mistrzostwo świata, czego z całego
serca życzymy temu sympatycznemu

39
i skromnemu sportowcowi.
Spotkanie zorganizowali: Wójt
Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej.
foto: Bronek Kowalczyk

s z k ó ł p o d s ta w o w y c h g m i n y
W i e l k a w s lal o m i e

Lipnica

W dniu 27 lutego 2019 roku na Wyciągu Narciarskim
w Orawce zostały rozegrane Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Lipnica Wielka w Slalomie. W zawodach wzięli uczniowie wszystkich szkół podstawowych naszej gminy łącznie ok 90 osób. Zawody zakończyły się następującymi wynikami (do 6 miejsca):
Kategoria 2009-2011 Dziewczęta:
I miejsce - Kamila Kramarz - SP 2
II miejsce - Zuzanna Kabat - SP 2
III miejsce - Martyna Wontorczyk - SP 2
IV miejsce - Leokadia Kurnat - SP 1
V miejsce - Joanna Łysiak - SP 1
Kategoria 2009-2011 Chłopcy:
I miejsce - Andrzej Dunaj - SP 2
II miejsce - Paweł Janowiak - SP 1
III miejsce - Dawid Janowiak - SP 1
IV miejsce - Bartosz Kowalczyk - SP 2
V miejsce - Tobiasz Kurnat - SP 1
Kategoria 2006-2008 Dziewczęta:
I miejsce - Klaudia Michalak - SP 4
II miejsce - Karolina Dunaj - SP 2
III miejsce - Julia Magiera - SP 2
IV miejsce - Karolina Kuliga - SP 1
V miejsce - Oliwia Kowalczyk - SP 2
VI miejsce - Kinga Magiera - SP 2
Kategoria 2006-2008 Chłopcy:
I miejsce - Mikołaj Kabat - SP 2
II miejsce - Dominik Jasiura - SP 2
III miejsce - Ksawier Szczechura - SP 4
IV miejsce - Filip Baniowski - SP 2
V miejsce - Fabian Grzebieniak - SP 4
VI miejsce - Aleksander Majcherczyk - SP 2
Kategoria 2005-2004 Dziewczęta:
I miejsce - Kabat Olga - SP 2
II miejsce - Bandyk Katarzyna - SP 2
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Kategoria 2005-2004 Chłopcy:
I miejsce - Maciej Brenkus - SP 4
II miejsce - Jakub Polaczek - SP 1
III miejsce - Jan Smoliński - SP 4
IV miejsce - Kacper Janowiak - SP 1
V miejsce - Sebastian Karkoszka - SP Kiczory
VI miejsce - Paweł Kuliga - SP 1
Kierownikiem zawodów był Pan Andrzej Buroń
Zawody zorganizowali: Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnicy Wielkiej. Nagrody ufundowało Gminne
Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej. Dziękujemy serdecznie
obsłudze medycznej (Pani Lidii Scechurze) oraz obsłudze wyciągu narciarskiego w Orawce.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok.
K.K. , foto: Bronek Kowalczyk

nowiny samorządowe

40

X XI G m i n n y

turnie j tenisa stołowego seniorów

W Szkole Podstawowej Nr 3 w Skoczykach w dniu 16 lutego 2019 roku, tradycyjnie rozegrano XXI Gminny Turniej
Tenisa Stołowego Seniorów.
Jak zwykle turniej zgromadził sporą liczbę amatorów. W sumie wzięło w nim udział 22 zawodników.
Podziękowania kierujemy na ręce Dyrektora Szkoły Podstwowej Nr 3 Pana Krzysztofa Wziątka - inicjatora i osoby bezpośrednio zaangażowanej w organizację turniejów tenisa każdego roku wraz z Wójtem Gminy Lipnica Wielka oraz Gminnym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.
Na zakończenie zawodów wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, a najlepsi dyplomy, puchary i nagrody finansowe z rąk Wójta Gminy Mateusza Lichosyta.
Poniżej przedstawiamy wyniki:
Kategoaria 17 – 30 lat:
I miejsce – Adam Pniaczek
II miejsce – Marcin Kocur
III miejsce – Kacper Kramarz
IV miejsce – Rafał Kocur
V miejsce – Krzysztof Moniak
VI miejsce – Kamil Żurek
Kategoria powyżej 30 lat
I miejsce – Marian Lichosyt
II miejsce – Grzegorz Kowalczyk
III miejsce – Tomasz Pniaczek
IV miejsce – Andrzej Piotrowski
V miejsce – Piotr Kowalczyk
VI miejsce – Stanisław Hola
M.K., foto: Bronek Kowalczyk

P o w i at o w a

l i c e al i a d a w p i ł c e s i at k o w e j c h ł o p c ó w
w Nowym Targu

W dniu 14.03.2019 r. w hali ZSTiP w Nowym Targu rozegrano finałowy turniej Mistrzostw Powiatu Nowotarskiego szkół
średnich w siatkówce chłopców. Do rywalizacji po wcześniejszych eliminacjach przystąpiło 6 drużyn męskich: LO Krościenko, ZSTiP Nowy Targ, II LO Nowy Targ, I LO Nowy Targ, ZS Jabłonka i nasza drużyna Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej, która wcześniej wygrała turniej eliminacyjny rozgrywany w naszej hali.
W finałach powiatowych drużyna zanotowała rewelacyjny występ. Prowadzony przez Zdzisława Galika zespół zasłużenie wygrał wszystkie swoje mecze w turnieju, uzyskując awans do półfinałów wojewódzkich. Wyniki przedstawiały się następująco:
ZS Lipnica Wielka – II LO Nowy Targ 2:0
ZS Lipnica Wielka – ZS Jabłonka 2:0
ZS Lipnica Wielka – I LO Nowy Targ 2:1 -półfinał
ZS Lipnica Wielka – ZS Jabłonka 2:0 -finał
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano: Piotra Łukę /ZS Lipnica Wielka/
Drużyna ZS Lipnica Wielka wystąpiła w składzie: Bandyk Sebastian, Czerwonka Szymon, Jasiura Michał, Kuliga Paweł, Łuka
Piotr, Majkut Adrian, Mastela Adam, Stępień Szymon, Stopiak Krystian, Stopiak Łukasz.
(Wojciech Janiszewski)
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miejsce
chłopców
w p ó ł f i n al e
wojewódzkim
w l i c e al i a d z i e
p i ł k i s i at k o w e j
w suchej
beskidzkiej

W dniu 20.03.2019 w hali sportowej ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej rozegrano półfinał wojewódzki Licealiady w piłce siatkowej chłopców.
Do rozgrywek przystąpiły trzy zespoły
ZS Myślenice, ZS Sucha Beskidzka, ZS
Lipnica Wielka (mistrz powiatu tatrzańskiego nie dojechał) Rywalizowano systemem każdy z każdym i wszystkie mecze zakończyły się wygranymi w trzecim secie. W rozgrywkach tych bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna naszego Zespołu Szkół, zajmując II
miejsce. Poziom zawodów był bardzo
wyrównany i każdy mógł wygrać tą rywalizację. O końcowym wyniku zadecydowały szczegóły, odporność psychiczna, a czasami brak szczęścia.
Wyniki spotkań przedstawiają się
następująco:
ZS Sucha Beskidzka – ZS Myślenice 2:1
ZS Myślenice – ZS Lipnica Wielka 1:2
ZS Sucha Beskidzka – ZS Lipnica
Wielka 2:1
Awans do finałów wojewódzkich
uzyskała drużyna z Suchej Beskidzkiej.
Zdzisław Galik
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III T u r n i e j d r u ż y n OSP w f u t s al u
w Lipnic y Wielkiej
W niedzielę 3 lutego w hali sportowej
w Lipnicy Wielkiej odbyła się III edycja turnieju
drużyn OSP w futsalu. Podczas zawodów zebrano także słodycze, łyżwy i kaski dla potrzebujących dzieci. W Domu Ludowym w ramach
turnieju odbyła się pierwsza w tym roku zbiórka krwi. Zebrano podczas niej ponad 16 litrów
krwi. Dziękujemy wszystkim, którzy chcieli
i mogli oddać krew!
Turniej był zorganizowany po raz trzeci i cieszył się dużym zainteresowaniem
– zarówno kibiców, jak i samych strażaków. W rozgrywkach wzięło udział trzynaście
zespołów takich jak: OSP Chochołów, OSP Orawka, OSP Konary, OSP Koniówka, OSP
Lipnica Wielka-Murowanica, OSP Załuczne, OSP Kiczory, OSP Jabłonka, OSP Lipnica
Wielka-Przywarówka, OSP Podczerwone, OSP Łopuszna, OSP Pieniążkowice i OSP
Lipnica Wielka-Centrum.
Turniej zakończył się następującymi wynikami:
I miejsce OSP Podczerwone
II miejsce OSP Koniowka
III miejsce OSP Orawka
Organizatorami turnieju byli: OSP Lipnica Wielka - Centrum oraz Wójt Gminy
Lipnica Wielka.

I H al o w y

turniej o Puchar
KS B a b i a G ó r a

Prezesa

2 lutego b.r. po raz pierwszy miał miejsce Halowy Turniej o Puchar Prezesa Klubu Sportowego Babia Góra.
W turnieju wzięło udział sześć drużyn, KS Babia Góra I, KS Babia Góra II, LKS Orawa Jabłonka, TS Patroni, TJ Mutne oraz Drużyna Nauczycieli i Przyjaciół.
Turniej przebiegł w przyjaznej atmosferze, pełnej sportowej rywalizacji oraz
fair play. Było mnóstwo emocji, bramek oraz cieszących oko
akcji. Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Po podsumowaniu rezultatów meczy
ogłoszono nastepujące wyniki:
I miejsce KS Babia Góra II
II miejsce KS Babia Góra I
III miejsce LKS Orawa Jabłonka
IV miejsce TS Patroni
V miejsce TJ Mutne
VI miejsce Nauczyciele i Przyjaciele
Indywidualne nagrody otrzymali:
Najlepszy bramkarz Krystian Kobroń z KS Babia Góra II
Najlepszy zawodnik D.Smutek z LKS Orawa Jabłonka
Król strzelców Wojciech Szczerba z KS Babia Góra II

P.Kudzia
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O gólnopolski T urnie j karate
kyokushin - kan o puchar ziemi ży wieckie j
Pierwszy Ogólnopolski Turniej
Karate Kyokushin-kan o Puchar Ziemi Żywieckiej, który odbył się 26
stycznia 2019 roku okazał się bardzo
udany dla karateków z Orawskiej
Szkoły Karate. Organizatorem Turnieju był Sensei Sebastian Janik Prezes Żywieckiego Klubu Karate. W turnieju wzięło udział 274 zawodników
z klubów Kyokushin-kan Polska. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał
Burmistrz miasta Żywiec Pan Antoni
Szlagor.
Orawską Szkołę Karate reprezentowało 26 karateków z kilku miejscowości: Lipnica Wielka, Lipnica Mała, Jabłonka oraz Zubrzyca Górna. Karateków do zawodów przygotował trener
klubu Sensei Damian Kulawiak.
Turniej rozpoczęto od konkurencji
KATA - forma układu technik, w której
zawodnicy prezentowali umiejętności
techniczne nabyte podczas zajęć. Sędziowie oceniali poprawność wykonania, koncentrację zawodnika oraz dynamikę. W drugiej części turnieju rozegrano konkurencję KUMITE - walka, gdzie

II T u r n i e j

zawodnicy mogli zaprezentować swoje
umiejętności w walce.
Orawscy karatecy stawali na podium aż 16 razy zdobywając 8 złotych,
5 srebrnych oraz 3 brązowe medale.
Ponadto jeden z zawodników – Jakub
Klozyk wygrywając dwie konkurencje (kata oraz kumite) zdobył puchar
najlepszego zawodnika turnieju. Należy podkreślić, że wszyscy zawodnicy
z Orawy wykazali się doskonałą techniką i silną wolą walki.
Zawodnicy zdobyli następujące miejsca na podium:
KATA:
I miejsce Jakub Klozyk
I miejsce Julia Brząkała
I miejsce Wiktoria Spytkowska
I miejsce Oliwer Gwadera
I miejsce Szymon Gojżewski
I miejsce Paweł Joniak
I miejsce Karolina Kidoń
II miejsce Szymon Lichosyt
II miejsce Weronika Węgrzyn
II miejsce Klaudia Spytkowska
II miejsce Zuzanna Chmura

o mistrzostwo sołectw w

III miejsce Kamila Spiszak
III miejsce Gabriela Kowalczyk
KUMITE:
I miejsce Jakub Klozyk
II miejsce Sebastian Kowalczyk
III miejsce Gabriel Świerczek
Starty orawskich karateków były
bardzo udane, zawodnicy dali z siebie wszystko. Widać postępy w każdych zawodach. Orawska Szkoła Karate na czele z trenerem bardzo dziękuje
rodzicom karateków za przyjazd i opiekę nad dziećmi podczas zawodów. Wasze wsparcie i zaangażowanie jest bardzo ważne dla młodych adeptów sztuki karate.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom oraz życzymy dalszych sukcesów.
(D.K.)

Lipnic y Wielkiej

II Turniej o Mistrzostwo Sołectw Lipnicy Wielkiej to już historia. Panowie dziękuję za walkę i wspólną zabawę! Patrząc na atmosferę i poziom sportowy mogę obiecać, że jak będę dał rady to za rok znowu się widzimy.
Wyniki dzisiejszego turnieju:
1 miejsce Drużyna Skoczyki
2 miejsce Drużyna Centrum
3 miejsce Drużyna Murowanica I
4 miejsce Drużyna Kiczory
5 miejsce Drużyna Przywarówka
6 miejsce Drużyna Murowanica II
Indywidualne wyróżnienia:
Najlepszym strzelcem okazał się Tomasz Kramarz z Centrum, Najlepszym Bramkarzem został Tomasz Zubrzycki z Murowanicy, Najlepszym Zawodnikiem Turnieju jednogłośnie wskazano Daniel Kucek ze Skoczyków. Wszystkim uczestnikom dziękuję
za sportową walkę i wspaniałą atmosferę.
Podziękowania dla: Andrzej Habina fotografowanie (czekamy na profesjonalne fotki), OSP Lipnica Wielka Centrum za wypożyczenie torby medycznej (na szczęście nie była potrzebna), Gminnej Komisji Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych za
za sponsorowanie obiadów, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej za zakup medali i statuetek, Marii Bandyk z pracownikami za pyszne obiady a Wójtowi Gminy Mateusz Lichosyt za darmowe udostępnienie hali sportowej oraz pomoc w organizacji Mistrzostw.
Organizator Łukasz Klozyk
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II Ś w i ąt e c z n y T u r n i e j p i ł k i r ę c z n e j o P u c h a r W ó j ta
Gminy Lipnica Wielka
W świątecznym klimacie, pełnym emocji, walki, w duchu
Orawa II : Bochnia I – 7:18
gry fair play i co najważniejsze bez kontuzji pod Babią Górą
Orawa I : Bochnia II – 13:2
w Lipnicy Wielkiej odbył się już II Świąteczny Turniej Piłki RęczOrawa II : Bochnia II – 8:7
nej o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka. Od samego rana dzieOrawa I : Bochnia I – 17:10
ci stoczyły bój o miano najlepszej drużyny turnieju. Miano nieBochnia I : Bochnia II – 19:4
pokonanej i zarazem tryumfator turnieju w kategorii dzieci zoOrawa I : Orawa II – 17:10
stała drużyna TSR ORAWA I. Z kolei pierwszy raz w turnieju o Puchar walczyły kobiety, tu historyczne zwycięstwo odniosła druNajlepszy zawodnik Orawa I : Szymon Wójt/ Kajetan
żyna Orzeł Łękawica, która wygrała wszystkie mecze. W turnie- Gjądłą
ju wzięło udział blisko 40 dzieci i 40 kobiet. Na zakończenie turNajlepszy Zawodnik Bochnia I: Jakub Pieprzyca
nieju nagrody wręczyli Wójt Gminy Lipnica Wielka Pan Mateusz
Najlepszy Zawodnik Orawa II : Łukasz Wójciak
Lichosyt i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Edyta Mikłusiak.
Najlepszy Zawodnik Bochnia II: Wojciech Tobiasz
Najlepsza Zawodniczka: Klaudia Michalak
„Jestem pełen podziwu, że tyle pozytywnych emocji dostarczyli nam zawodnicy i zawodniczki podczas turnieju. Ich
Kategoria Kobiet (+16)
wspaniała gra, zaangażowanie w każdą akcję meczu sprawiło że
Orzeł Łękawica : 9pkt,64-38
turniej chodź towarzyski stał na najwyższym poziomie sportoTSR Orawa : 6pkt, 52-36
wym. Serdecznie Dziękuję wszystkim zawodniczkom i zawodGwiazdozbiór : 3pkt, 39-50
nikom, za udział w turnieju. Dziękuję Panu Wójtowi za ufundoOlimpijczyk-Łucznik Żywiec: 0pkt, 24-55
wanie nagród, Pani Dyrektor za udostępnienie Hali sportowej
Orawa: Gwiazdozbiór – 20:12
i wszystkim sponsorom za wsparcie II Świątecznego Turnieju
Żywiec : Łękawica – 12:22
Piłki Ręcznej. Mam nadzieję że za rok ponownie szczypiorniak
Gwiazdozbiór : Żywiec – 18:9
zagości pod Babią Górą” – organizator Mateusz Machajda TSR
Orawa : Łękawica – 17:21
ORAWA.
Orawa : Żywiec - 15:3
Szczegółowe wyniki
Łękawica : Gwiazdozbiór – 21:9
Kategoria Dzieci (2007 i młodsi)
TSR ORAWA I: 9pkt, 47-22
Najlepsza Strzelczyni: Biegun Anna (Orzeł Łękawica) 28
MOSiR BOCHNIA I: 6pkt,47-28
bramek
TSR ORAWA II: 3pkt, 25-42
Najlepsza Zawodniczka: Rusnak Katarzyna (TSR Orawa)
MOSiR BOCHNIA II: 0pkt, 13-40
Najlepsza Bramkarka: Tisończyk Kinga (TSR Orawa/
Gwiazdozbiór)
foto: Kubczak Photos

Gminne Nowiny nr 1 (829)/2019

nowiny
samorządowe
nowiny
z gminy

44

O f e r ta

edukac yjna na rok szkolny 2019/2020
lipnickich szkół średnich

L i c e u m O g ó l n o k s z ta ł c ą c e , T e c h n i k u m ,
Szkoła Branżowa (zawodowa)
Nasza oferta to nowoczesność i zapotrzebowanie rynkowe - tu znajdziesz swoje miejsce!
TO NASZE SZKOŁY I TO NAS WYRÓŻNIA:
Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych (100% ostatnie 3 lata ) i zawodowych.
Wysoki przyrost wiedzy - EWD - jeden z najwyższych w powiecie.
Atmosfera szkolna. Sukcesy sportowe i sukcesy w konkursach.
Program stypendialny dla najlepszych uczniów.
Obóz integracyjny dla klas pierwszych. Systematyczne wyjazdy do krakowskich teatrów.
Możliwość udziału w ciekawych projektach edukacyjnych.
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (po gimnazjum – 3 lata i po szkole podstawowej – 4 lata)
Przedmioty rozszerzone realizowane będą w grupach przedmiotowych:
humanistyczna, matematyczna, przyrodnicza, (wszystkie z językiem angielskim rozszerzonym).
SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia (3 LETNIA) kształci w zawodach:
1. Murarz-tynkarz
2. Monter konstrukcji budowlanych
3. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
W TECHNIKUM (po gimnazjum – 4 lata i po szkole podstawowej – 5 lat)
Kształcimy w zawodach:
1. Technik budownictwa
2. Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na „budowlańców”. Nasza oferta
Technikum i Szkoły Branżowej to nowoczesność i zapotrzebowanie rynkowe - po ukończeniu szkoły z łatwością znajdziesz swoje miejsce na rynku pracy! Kształcenie zawodowe realizowane jest w szkole przez profesjonalną kadrę nauczycielską w tym nauczycieli akademickich oraz praktyków budowlanych.
Więcej informacji na stronie www.zslipnicawielka.pl
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