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a U s c h w i t z - B i r k e n a U
Gmina Lipnica Wielka rok 2021 ogłosi-

ła rokiem Emila Miki. W tym roku mija bo-
wiem 80. rocznica Jego tragicznej śmierci 
w obozie w Auschwitz. W związku z tymi 
obchodami w piątek, 21 maja, na terenie 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau miało miejsce oddanie czci temu 
wielkiemu lipniczaninowi. Całą delegację 
bardzo ciepło przywitała zastępca dyrek-
tora Muzeum Auschwitz-Birkenau, pani 
Anna Skrzypińska. W imieniu organizato-
rów głos zabrał wójt Mateusz Lichosyt.

Ceremonia upamiętnienia rozpo-
częła się od zapalenie przez delegację 
zniczy pod Ścianą Straceń. Następnie 

uroczystość przeniosła się pod Międzyna-
rodowy Pomnik Ofiar Obozu. Tutaj ksiądz 
proboszcz Jerzy Bargiel odmówił modli-
twę w intencji Emila Miki i wszystkich za-
mordowanych w  obozie. Delegacje zło-
żyły wiązanki kwiatów: Wójt Gminy Lip-
nica Wielka i  Przewodniczący Rady Gmi-
ny Andrzej Karkoszka, ksiądz proboszcz 
Jerzy Bargiel w  imieniu Metropolity Kra-
kowskiego arcybiskupa Marka Jędraszew-
skiego, zastępca wojewody Ryszard Pa-
gacz, Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, 
Wójt Gminy Czarny Dunajec Marcin Ra-
tułowski z sołtysem Piekielnika Władysła-
wem Lenartem, prezes Związku Podhalan 
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w Polsce Julian Kowalczyk z Prezes Oddziału lipnickiego ZP 
Patrykiem Rudnickim, dyrektor Muzeum Orawski Park Etno-
graficzny Dominika Wachałowicz-Kiersztyn, dyrektor szkoły 

podstawowej nr 2 W Lipnicy Wielkiej im. Emila i Józefiny Mi-
ków Edyta Mikłusiak oraz nauczyciel tej szkoły Andrzej Buroń.

Na zakończenie przedstawiciele delegacji zabrali głos, 
nawiązując w  swoich wypowiedziach do postaci Emila Miki 
i tragicznej historii obozu zagłady.

Obchody 80. rocznica tragicznej śmierci Emil Mika są dla 
wszystkich mieszkańców naszej gminy wielkim i ważnym wy-
darzeniem. Pragniemy godnie uczcić pamięć tego niezwykłe-
go człowieka, naszego „Orawskiego Kolberga”. Wizyta  dele-
gacji samorządu Lipnica Wielka oraz członków honorowych 
komitetu obchodów 100.lecia przyłączenia Orawy do Pol-
skie w Muzeum Auschwitz-Birkenau z pewnością nada jesz-
cze większą rangę naszym wydarzeniom i  przyczyni się do 
popularyzacji Emila Miki, postaci ważnej dla dziejów polskiej 
Orawy.

Rob
foto: Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv

r z ą d o w y  f U n d U s z  i n w e s t y c j i  l o k a l n y c h  d l a  g m i n  g ó r s k i c h
W puli specjalnych środków dla gmin górskich również gmina Lipnica Wiel-

ka otrzymała dofinansowanie w wysokości 947.700,00 zł na rozbudowę ścieżek 
rowerowych u podnóża Babiej Góry.

To kolejny krok w rozwoju turystyki na terenie naszej pięknej gminy.
Tę jakże miłą wiadomość przekazali dzisiaj na briefingu prasowym w  UW 

w  Krakowie Pani Poseł Anna Paluch oraz Wojewoda Małopolski Pan Łukasz 
Kmita.

www.lipnicawielka.pl

d o f i n a n s o w a n i e  d l a  B U d o w y  n o w e j  r e m i z y  d l a 
o s p  w   l i p n i c y  w i e l k i e j  c e n t r U m .  9 0 0 . 0 0 0  z ł 

z   r z ą d o w e g o  f U n d U s z U  i n w e s t y c j i  l o k a l n y c h

Kolejna świetna wiadomość dla naszej gminy! Wśród zadań 
rekomendowanych do dofinansowania znalazła się budowa 
nowej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Wiel-
kiej Centrum. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w wysoko-
ści 900.000,00 zł. To kolejny krok do wzrostu bezpieczeństwa 
naszych mieszkańców po włączeniu jednostki do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Nowa remiza pozwoli również na dalszy rozwój jednostki 
i pozyskiwanie dodatkowego sprzętu. Dotychczasowa siedziba 
jest obecnie za mała by można było m.in. zakupić nowy większy 
samochód. Wstępna lokalizacja przewiduje również bezpiecz-
niejsze położenie budynku, bez bezpośredniego wyjazdu z ga-
rażu na drogę powiatową jak to ma miejsce teraz. Planuje się 

aby remiza była wyposażona w 3 stanowiska dla samochodów, cześć socjalną z szatniami oraz zaplecze szkoleniowe.
Estera Możdżeń
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w ó j t  m a t e U s z  l i c h o s y t  w  „ 1 0 ” n a j l e p s z y c h  
w ł o d a r z y  w   p o l s c e  w   k a t e g o r i i :  

g m i n a  w i e j s k a  p o w y ż e j  5  t y s .  m i e s z k a ń c ó w
W środę 12 maja w Gdyni ogłoszo-

no wyniki rankingu „Perły Samorządu 
2021”, który przygotował Dziennik Ga-
zeta Prawna we współpracy z firmą PWC 
Polska. Wójt Gminy Lipnica Wielka Ma-
teusz Lichosyt znalazł się w  dziesiątce 
najlepszych włodarzy w Polsce.

Komisja oceniła go, jako włodarza, 
który nie boi się wyzwań, jest otwarty 
na ludzi i ich oczekiwania oraz uważnie 
wsłuchuje się w  głos lokalnej społecz-
ności, dbając przy tym o poziom i kom-
fort ich życia.

–  Energia i  zaangażowanie ale też 
współpraca to wyznaczniki tego sukce-
su. Zawdzięczam go przede wszystkim 
moich współpracownikom, którzy z  pa-
sją pomagają mi skutecznie realizować 
plan rozwoju Lipnicy Wielkiej i  Kiczor. To 
również zasługa mieszkańców, którzy co-
raz chętniej współpracują z  nami i  do-
ceniają zmiany, jakie zachodzą w  gmi-
nie, którzy chętnie korzystają z  oferowa-
nych przez Urząd narzędzi, dzięki któ-
rym mogą zmieniać swoje najbliższe 
otoczenia. Którzy uczestniczą w  spotka-
niach, biorą udział w  debatach publicz-
nych w  formie online czy stacjonarnej, 
wyrażając w  ten sposób swoje zdanie, 
które jest dla nas cennym źródłem infor-
macji o  ich potrzebach i  oczekiwaniach. 
Z  jednej strony cieszy mnie to wyróżnie-
nie, że nasze wspólne działania i praktyki 
są dostrzegane na tle innych gmin w ca-
łej Polsce i pozytywnie oceniane z ich per-
spektywy. Z  drugiej strony to wielka mo-
tywacja, by starać się jeszcze bardziej 
i  jeszcze więcej robić, aby zmieniać na-
szą gminę na lepsze. Rok ubiegły upłynął 
w  trudnej i  nie do końca przewidywalnej 

rzeczywistości, spowodowanej globalną 
pandemią. Był to czas wyzwań i wielu cał-
kiem nowych decyzji związanych przede 
wszystkim z  ochroną zdrowia i  bezpie-
czeństwa mieszkańców. Wiele z zaplano-

wanych działań nie mogliśmy zrealizo-
wanych w  tak szerokim zakresie jak do-
tychczas, mimo to udało nam się nie za-
trzymać procesu inwestycyjnego. Ten rok 
nauczył mnie pokory i wzbudził determi-
nację w  dążeniu do celu mimo przeciw-
ności. Dzisiaj z  nadzieją patrzę w  przy-
szłość. Wspólnie z moimi współpracowni-
kami planujemy nowe inwestycje z myślą 
o mieszkańcach i ich potrzebach – mówi 

wójt Mateusz Lichosyt.
Udział w  rankingu jest bezpłatny, 

a  nad właściwym przebiegiem konkur-
su czuwa Kapituła złożona z ekspertów 
ds. samorządu terytorialnego, ze świata 
nauki, biznesu oraz dziennikarzy Dzien-
nika Gazeta Prawna.

Przy ocenie włodarzy pod uwagę 
brane były takie kryteria jak: umiejęt-
ności menadżerskie, skuteczność w za-
bieganiu o poparcie dla planów rozwo-
ju gminy, konsekwencję w  realizowa-
niu celów, sposób zarządzania urzędem 
i  aktywną współpracę ze społeczno-
ścią lokalną. Podstawą oceny była dość 
skomplikowana ankieta, która zawiera-
ła wiele pytań otwartych i zamkniętych 
dotyczących m.in. sposobu zarządzania 
instytucją, finansów, gospodarki, ochro-
ny środowiska, edukacji, wykorzystania 
potencjału społecznego oraz komplek-
sowych działań na rzecz podnoszenia 
standardów życia, a także na podstawie 
danych uzyskanych z Ministerstw.

Doceniono tych samorządowców, 
których sukcesy przekładają się na po-
prawę życia mieszkańców czy zwięk-
szenie jakości obsługi urzędu. Wysokie 
miejsce w  rankingu wójta Mateusz Li-
chosyta świadczy o bardzo dobrze wy-
konanej pracy na rzecz rozwoju lokal-
nej społeczności, zaangażowaniu w roz-
wiązywanie jej problemów i  podej-
mowaniu skutecznych działań, mają-
cych na celu podniesienie jakości życia 
mieszkańców.

Ocenie podlegały działania podej-
mowane przez włodarzy w 2020 roku.

A. Pażucha
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Projekt „INWESTYCJA W  PRZY-
SZŁOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANĘ  ”. Pro-
jekt dofinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
realizowany przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Lipnicy Wielkiej w  ra-
mach poddziałania 9.1.1 Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020

Wartość projektu – 1,012,619.74
Wartość dofinansowania z  UE 

– 60,719.74
Projekt realizowany będzie 

w okresie 1.01.2021 – 30.06.2023.
Cel główny projektu: Aktywizacja 

społeczno-zawodowa 66 osób zagro-
żonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym na terenie Gminy Lipni-
ca Wielka  w okresie realizacji projek-
tu w tym co najmniej 10% osób nie-
pełnosprawnych. W  ramach projek-
tu planowana jest realizacja następu-
jących działań: Identyfikacja indywi-
dualnych potrzeb oraz potencjałów 
uczestnika, Realizacja wsparcia w ra-
mach aktywnej integracji poprzez re-
alizację aktywizacji społeczno – za-
wodowej uczestników projektu, re-
alizację pracy o  charakterze socjal-
nym, realizację aktywizacji zawodo-
wej przy współpracy z wyspecjalizo-
wanymi podmiotami. Główny rezul-
tat projektu – efektywność społecz-
no-zatrudnieniowa uczestników pro-
jektu – 34 % w wymiarze społecznym 
i 25% w wymiarze zatrudnieniowym.

Agnieszka Stopiak

„Kto nie szanuje i  nie ceni swojej 
przeszłości, ten nie jest godzien szacunku 
w teraźniejszości, ani prawa do przyszło-
ści” z listu Wojewody Małopolskiego Łu-
kasza Kmity do uczestników promocji.

U podnóża wschodnich stoków Ba-
biej Góry, w  Lipnicy Wielkiej, miała 4 
czerwca miejsce niezwykła premiera, 
niezwykłej książki – „Orawa 1918-1924. 
Skąd przybywamy, kim jesteśmy” au-
torstwa Małgorzaty Liśkiewicz. Odby-
ła się pod gołym niebem, na Placu Pio-
tra Borowego, obok Muru Ojców Nie-
podległości – pomnika upamiętniające-
go orawskich bohaterów lat 1918-1920, 
wybudowanego przed 10 miesiącami. 
Miejsce to położone jest niemal w cen-
trum regionu, który jest przedmiotem 
książki.

Mimo długiego weekendu, i  prze-
pięknej pogody, wzięło w  niej udział 
ok. 100 osób. Przybyli m. in. posłowie 
na Sejm RP – Andrzej Gut-Mostowy, Se-
kretarz Stanu w  Ministerstwie Rozwo-
ju, Pracy i Technologii oraz Pełnomocnik 
Prezesa Rady Ministrów do spraw pro-
mocji polskiej marki oraz Edward Siarka, 

n i e z w y k ł a  p r e m i e r a ,  n i e z w y k ł e j 
k s i ą ż k i ,  w   n i e z w y k ł y m  m i e j s c U . 

„ o r a w a  1 9 1 8 - 1 9 2 4 ” –  U r o c z y ś c i e 
z a c z ę ł a  ż y w o t  p o d  B a B i ą  g ó r ą

Wiceminister Środowiska, Pełnomocnik 
Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, a tak-
że Franciszek Adamczyk – były poseł 
i senator. Pojawili się też Ryszard Pagacz 
– wice Wojewoda Małopolski, Krzysz-
tof Faber – Starosta Powiatu Nowotar-
skiego, Tomasz Pasierbek – Dyrektor Ba-
biogórskiego Parku Narodowego, Józef 
Szperlak – Prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Orawy oraz Prezes Banku Spółdziel-
czego w  Jabłonce, Dominika Wacho-
wicz-Kiersztyn – dyrektorka Muzeum 
Orawski Park Etnograficzny w  Zubrzy-
cy Górnej, a także, w imieniu Wójta Gmi-
ny Czarny Dunajec, Iwona Wontorczyk 
– Dyrektorka Zespołu Oświatowego 
w  Czarnym Dunajcu oraz Lucyna Czu-
bernat – z  Miejsko Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Nowym Targu i Maria 
Łaciak – dyrektorka Orawskiej Bibliote-
ki Publicznej w Jabłonce. Byli obecni dy-
retorzy kilku orawskich szkół oraz księ-
ża z  parafii w  miejscowościach często 
występujących na kartach promowa-
nej książki: ks. Piotr Grotowski z Lipnicy 
Małej, ks. Leszek Uroda z Podsarnia i ks. 
Zygmunt Hopciaś z Piekielnika. Pojawili 
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się też przedstawiciele Związku Pod-
halan, a  także Lucyna Kłapacz – repre-
zentująca Związek Podhalan w  Amery-
ce Północnej. Przyjechała też specjalna 
delegacja ze Spisza: Krystyna Milaniak – 
dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łapszach Niżnych i Jan Budz – Prezes 
Związku Polskiego Spisza.

Uroczystość, sprawnie prowadzona 
przez Jana Kuligę, sekretarza gminy Lip-
nica Wielka, rozpoczęła się od złożenia 
wiązanek kwiatów pod Murem Ojców 
Niepodległości przez partnerską gminę 
Baranowo na Kurpiach, której specjal-
na 6 osobowa delegacja, z wójtem Bara-
nowa, Henrykiem Toryfterem, na czele, 
przybyła na premierę książki.

„Ojcowizna to nie tylko ziemia, to nie 
tylko własność, to nie tylko rzeczy mate-
rialne, ojcowizna to dziedzictwo ducha, 
to kultura, to tradycja. Ojcowizna tak na-
prawdę mówi kim jesteśmy i  skąd przy-
bywamy” – powiedział na wstępie wójt 
Mateusz Lichosyt, gospodarz uroczy-
stości, nawiązując do tytułu prezen-
towanej książki. I  podkreślił – „Naszym 
obowiązkiem jest pamiętać, a  przywile-
jem naszym jest wiedza kim jesteśmy”.

Karolina Kowal-
czyk, dyrektorka Gmin-
nego Centrum Kultury 
i przedstawicielka Sto-
warzyszenia Lipnica 
Wielka na Orawie, wy-
dawcy książki M. Liś-
kiewicz, stwierdziła że 
jest to publikacja nie-
zwykle ważna dla Ora-
wy, naprawdę nowa-
torska, za co dzięku-
je autorce. Poinformo-
wała później że bardzo 
interesującą wysta-
wę związaną z  książką 
można oglądać przed 
Domem Ludowym 
w Lipnicy Wielkiej.

Następnie Mał-
gorzata Liśkiewicz w  kilkunastominu-
towym wystąpieniu zaprezentowa-
ła niektóre tematy poruszane w  książ-
ce, w  tym tak mało znane, jak pro-
blemy z  przywozem książek polskich 
przed I  wojną światową, czy wyni-
ki węgierskiego spisu ludności z  1910 

r., albo skalę zaangażowania Orawia-
ków w działania na rzecz Polski w latach 
1918-1920.

Gra na rogu rozpoczęła część arty-
styczną promocji, w ramach której miej-
scowa grupa teatralna zaprezentowa-
ła przedstawienie przypominające m. 
in. fragmenty więziennych wspomnień 
Józefiny Machayówny z  Lipnicy Wiel-

kiej, czterokrotnie aresztowanej w  la-
tach 1919-1920 przez władze czecho-
słowackie za propolską postawę w cza-
sie tej okupacji.

Trzecią część uroczystości rozpo-
częło wystąpienie ministra Andrze-
ja Gut-Mostowego, który kilkukrotnie 
gratulował Autorce i  dziękował jej „za 
wydanie tak wspaniałej książki”. I  wi-
dać było, że nie są to zdawkowe słowa, 
bo wyraźnie poruszony był niektórymi 

informacjami, które przekazała autorka 
w swoim referacie. Jak stwierdził, jest to 
projekt „fundamentalny dla utrzymywa-
nia naszej tożsamości historycznej i  pa-
mięci o  tych wydarzeniach, o  tych wal-
kach sprzed 100 lat”. Powiedział iż „mu-
simy wiedzieć że przypominanie tamtych 
faktów, tamtych czasów i przekazywanie 
ich następnym pokoleniom jest naszym 
obowiązkiem. Były to naprawdę czasy 
fundamentalne dla określenia i  naszych 
granic geograficznych, ale także tożsa-
mości kulturowej”.

Minister wspomniał że kilka lat 
temu współuczestniczył w  wydaniu 
książki o  gen. Andrzeju Galicy, i  wtedy 
zobaczył iż przed 100 laty „o każdy metr 
Spisza, Orawy, Podhala, Tatr toczyła się 
walka pomiędzy wojskami nowej Niepod-
ległej Polski i  wojskami Czechosłowacji”, 
jak były to „dramatyczne dni,  [to]  prze-
pychanie się z wojskami Czechosłowacji”, 
jak „wtedy ważne [było], aby każdy metr 
ziemi przynależny do Rzeczpospolitej był 
pilnowany”.  Jak stwierdził „wydawało 
się że przyłączenie tych ziem orawskich 
było rzeczą oczywistą”  w  świetle wyni-
ków spisu ludności z 1910 r. I skoro po-

nad 96% mieszkań-
ców tej części Orawy, 
określiło się Polaka-
mi to „jak można było 
nie walczyć o tę ziemię 
w imię tożsamości, ale 
także uczciwości wo-
bec poczucia obywa-
telskiego tych Pola-
ków którzy tu miesz-
kali”. Na zakończe-
nie dodał, że „jako mi-
nister odpowiedzial-
ny za rozwój turystyki 
nie mogę nie zauwa-
żyć, że jak byśmy teraz 
żyli, pracowali, gdyby 
się okazało że te zie-
mie nie są nasze i  my 
nie mamy dostępu do 

Babiej Góry”.
Podobnie poseł Edward Siarka 

stwierdził, że M. Liśkiewicz, która „kie-
dyś była moją uczennicą”, „jest autor-
ką bardzo cennej książki”  i  przypomniał 
jej wcześniejsze inicjatywy związanie 
ze 100 leciem Niepodległości, m. in. 
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specjalne wydanie książki „Zapomnia-
ne Kresy: prof. Jerzego Roszkowskiego.

Następnie korzystając z okazji poseł 
Siarka przekazał wójtowi Lipnicy Wiel-
kiej symboliczny czek z  ministerstwa 
w wysokości 210 tys. zł. na odnowę dro-
gi gminnej w Przywarówce.

„Przede wszystkim chcę podziękować 
autorce tego opracowania Pani Małgo-
rzacie Liskiewicz” – powiedział Wicewo-
jewoda Małopolski Ryszard Pagacz – „bo 
zdaję sobie sprawę ile to godzin. ile dni, 
ile miesięcy Pani spędziła szukając ma-
teriałów, ale stworzyła Pani coś co się za-
pisze bez względu na wszystko jako pe-
wien punkt w historii Orawy, w historii tej 
gminy i  w  historii naszej którzy chcemy 
dochodzić polskości, szukać przodków”. 
Następnie poinformował. że Wojewo-
da Małopolski Łukasz Kmita „bardzo 
chciał być osobiście na tej uroczystości”, 
ale nie mógł przyjechać, więc przygo-
tował na nią specjalny list do uczestni-
ków promocji. „Każdy z nas nosi w sobie 

jakże fundamentalne pytanie, o  to skąd 
pochodzi? Zastanawiając się nad tym co 
ukształtowało naszą tożsamość, odkry-
wamy losy naszych przodków” napisał 
Wojewoda. Stwierdził że „Orawa 1918”, 
to „niezwykle ciekawa publikacja”, któ-
ra „jest dla nas wszystkich swoistym dro-
gowskazem ukazującym na źródło ich 
przynależności i  siły”, że „jest to również 
cenne opracowanie dla wszystkich Pola-
ków bo pokazujące z  jaką ufnością i  od-
daniem górale orawscy opowiedzieli się 
w  1918 r. za włączeniem zamieszkałych 
przez nich ziem do Rzeczpospolitej”. Póź-
niej Łukasz Kmita przywołał słowa Józe-
fa Piłsudskiego „Kto nie szanuje i nie ceni 
swojej przeszłości, ten nie jest godzien 
szacunku w teraźniejszości, ani prawa do 
przyszłości”.

Krzysztof Faber, Starosta Powiatu 
Nowotarskiego, zauważył, iż „wydaje się 
często że coś znamy, że historię znamy. Mi 
się też tak wydawało że historię Orawy, to 
w  jakiś sposób znam, bo i  rodzina, i  tyle 

razy od 10 lat jeździłem na tę Orawę”. Do-
piero książka prof. J. Roszkowskiego po-
kazała mu jak bardzo się mylił, zrozu-
miał jakie znaczenie ma badanie źródeł.

Wójt gminy Baranowo słusznie za-
uważył, że „ta książka będzie źródłem 
wiedzy na temat waszej historii, trudnej 
historii, i  dzięki tej książce będzie można 
poznać tę historię, ale też docenić i  zro-
zumieć wagę tego jubileuszu  [100 lecia 
przyłączenia Orawy do Polski]”.

Po części oficjalnej Małgorzata Liś-
kiewicz przez ponad godzinę podpisy-
wała egzemplarze książki „Orawa 1918-
1924”, gdyż rozdanych zostało ok. 150 
sztuk. Autografy zabierane były bo-
wiem też dla nieobecnych na uroczy-
stości m. in. na specjalną prośbę, dla 
Wojewody Małopolskiego. a  także na 
egzemplarzach które mają zostać prze-
słane do rodzin Orawiaków w Ameryce.

foto: Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv
tekst: Orawa2024

o t w a r c i e  p l a c U  z a B a w  i   B o i s k  d o  p i ł k i  p l a ż o w e j  
n a  p l a c U  p i o t r a  B o r o w e g o

W  dniu 28 kwietnia 2021 roku Wójt 
Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt 
wraz z Dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury Karoliną Kowalczyk, przedszkolaka-
mi z  Publicznego Przedszkola w  Lipni-
cy Wielkiej oraz ekipą Orawa.tv dokonali 
oficjalnego otwarcia placu zabaw i boisk 
do piłki plażowej w formie online. Przed-
szkolaki wcieliły się w  rolę małych akto-
rów powodując, że stworzony filmik ma 
niepowtarzalną energię. Mamy nadzie-
ję że obiekty te będą jak najdłużej słu-
żyć mieszkańcom i turystom naszej gmi-
ny. Stanowią one dopełnienie infrastruk-
tury na Placu Piotra Borowego w Lipnicy 
Wielkiej tworząc swoiste centrum aktyw-
ności lokalnej.

Projekt pn.”Modernizacja placu za-
baw i boiska do piłki plażowej jako atrak-
cyjnej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej 
w Gminie Lipnica Wielka” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach „Mało-
polska infrastruktura rekreacyjno-sportowa -MIRS”. Całkowity koszt realizacji zadania: 155 319,80 zł. , w tym z pomocy finanso-
wej WM 84 540,00 zł., z wkładu finansowego gminy  70 779,80 zł.

fot. Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv
K.K.
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Uc h wa ły ra d y gm i n y li p n i c a wi e l k a p o d j ę t e  
w o k r e s i e o d 18 lU t e g o 2021 r. d o 26 k w i e t n i a 2021 r.

Lp Numer uchwały Data W sprawie 
LUTY

173 XXVI/173/2021 18.02.2021 Zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnica Wielka
MARZEC

174 XXVII/175/2021 04.03.2021 Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021
175 XXVII/175/2021 04.03.2021 Zmiany w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnica Wielka

176 XXVIII/176/2021 29.03.2021 Uchwalenie projektu Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnica 
Wielka

177 XXVIII/177/2021 29.03.2021 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2021 roku

178 XXVIII/178/2021 29.03.2021 Rozpatrzenie petycji Pani Teresy Girland z dnia 10 lutego 2021 roku

179 XXVIII/179/2021 29.03.2021
Zwolnienie od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finanso-
wa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekono-
micznych z powodu COVID-19

KWIECIEŃ

180 XXIX/180/2021 26.04.2021 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za 2020 rok

181 XXIX/181/2021 26.04.2021 Powołanie Klubu Integracji Społecznej w Lipnicy Wielkiej i powierzenia jego prowadze-
nia Ośwodkowi Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej

182 XXIX/182/2021 26.04.2021

Przyjęcie sprawozdania Wójta gminy Lipnica Wielka za 2020 rok w realizacji Programu 
Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie

183 XXIX/183/2021 26.04.2021 Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego
184 XXIX/184/2021 26.04.2021 Nadanie nazwy dla placu położonego w Lipnicy Wielkiej

185 XXIX/185/2021 26.04.2021
Określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzys-
kanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

186 XXIX/186/2021 26.04.2021 Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na  2021 rok

oprac. zgodnie z rejestrem uchwał RG

d o f i n a n s o w a n i e  d l a  g m i n n e g o  c e n t r U m  k U lt U r y  
w   r a m a c h  p r o g r a m U  k U lt U r a  l U d o w a  i  tradyc yjna 

m i n i s t e r s t w a  k U lt U r y ,  d z i e d z i c t w a  n a r o d o w e g o  i  s p o r t U
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Profe-

sor Piotr Gliński rozstrzygnął kolejne trzy Programy: Promocja 
czytelnictwa, Kultura ludowa i tradycyjna oraz Miejsca pamię-
ci i trwałe upamiętnienia w kraju.

Niezwykle miło nam poinformować, iż wśród beneficjen-
tów programu „Kultura ludowa i tradycyjna” znalazło się Gmin-
ne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej z projektem „Dziedzic-
two Emila Miki”- orawska tradycja muzyczna.

Bardzo się cieszymy. Już wkrótce działania.
M.K.
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INWESTYCJE
Zrównoważony rozwój gminy jest celem władz Gmi-

ny Lipnica Wielka. Dla poprawy komfortu życia mieszkań-
ców niezbędne jest prowadzenie inwestycji w  sposób bar-
dzo przemyślany i  nakierunkowany na rozwój gminy.  Waż-
nym jest, aby prowadzone inwestycje prowadziły do popra-
wy warunków życia mieszkańców gminy, jak również tworzy-
ły warunki do rozwoju gospodarki – zwłaszcza turystyki. Rok 
2020 pomimo panującej pandemii i wielu trudności związa-
nych z prowadzonymi inwestycjami okazał się być bardzo do-
brym rokiem biorąc pod uwagę skalę inwestycji w latach po-
przednich. Przeprowadzono bardzo wiele inwestycji, zarów-
no w infrastrukturę techniczną służącą mieszkańcom, jak rów-
nież poczyniono starania do rozwoju elementów infrastruk-
tury turystycznej. 

W roku 2020 udało się zrealizować prace na kwotę łącz-
ną 3.448.434,05 (z tego jako koszty bieżące – remonty FDS 
– zakwalifikowano wydatki na kwotę 828.425,02 zł). Na prze-
strzeni ostatnich lat jest to wynik bardzo wysoki. Na prace 
związane z  rozwojem infrastruktury przeznaczono bowiem 
10,02 % łącznych wydatków samorządu. To z kolej wskazuje 
na wzrost wydatków inwestycyjnych o 2,72 % w stosunku do 
roku poprzedniego.

INWESTYCJE DROGOWE
W  roku 2020 po raz kolejny gmina Lipnica Wielka sko-

rzystała z  możliwości uczestniczenia w  możliwości reali-
zacji inwestycji drogowych z  Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Dzięki pozyskanym środkom, udało się zrealizo-
wać łącznie 3 zadania na terenie gminy. Ponadto pozyska-
no jeszcze środki z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,  
a część inwestycji zrealizowano ze środków własnych samo-
rządu. Łączna kwota pozyskanych środków zewnętrznych na 
inwestycje drogowe w roku 2020 wyniosła 1.246.189,08 zł. 
Dzięki przeprowadzonym inwestycją udało się zrealizować 
łącznie 3.923 m dróg asfaltowych, 1.180 m ścieżek rowerowych 
asfaltowych, 855 m ścieżek rowerowych tłuczniowych oraz  
1.253 m pozostałych dróg tłuczniowych, 2.444 m dróg as-
faltowych oraz 324 m dróg żwirowych. Pozwoliło to zna-
cząco ułatwić mieszkańcom, jak i  przyjezdnym poru-
szanie się po terenie gminy oraz znacząco uatrakcyjni-
ło dla turystów naszą gminę. Zadania polegające na budo-
wie ścieżek rowerowych dofinansowane są ze źródeł ze-
wnętrznych UE w  ramach projektu pn. „Ochrona dziedzic-
twa kulturowego i  przyrodniczego na wspólnej Orawie”,  
nr PLSK.01.01.00-12-0176/17, realizowanego w  ramach Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A  Polska-Sło-
wacja 2014-2020. Dofinansowanie ze środków europejskich 
wyniosło 534.527,08 zł.

p o d s U m o w a n i e  i n w e s t y c j i  z a  r o k  2 0 2 0
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WRAZ Z REMONTEM 

I POSZERZENIEM DROGI LIPNICA WIELKA 
PRZYWARÓWKA - ŚWIERKÓWKA

Była to najwięk-
sza inwestycja drogo-
wa prowadzona na 
terenie gminy w  roku 
2020. Dzięki pozy-
skanym ze źródeł ze-
wnętrznych środkom 
udało się wybudować 
wyniesioną, dwukie-
runkową ścieżkę ro-
werową o  szerokości 
2 metrów oraz wyre-
montować i poszerzyć 
istniejącą jezdnię do 
parametrów 4,2 szero-
kości asfaltu oraz 0,5 – 
0,75 m pobocza. Inwe-
stycja została zrealizo-
wana dzięki pozyska-
niu środków z Fundu-
szu Dróg Samorządo-
wych oraz programu współpracy transgranicznej w  ramach 
projektu pod tytułem: „Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i  przyrodniczego na wspólnej Orawie”, który został zatwier-
dzony do realizacji w ramach naboru do składania wniosków 
w  ramach programu współpracy transgranicznej Interreg 
V-A Polska-Słowacja, Oś priorytetowa nr. 1: „Ochrona i rozwój 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pograni-
cza”. Łączny koszt inwestycji wyniósł – 1.163.376,16 zł (z cze-
go 442.195,95 zł stanowiły środki europejskie, a 304.018,00 
zł środki Funduszu Dróg Samorządowych).

PRZEBUDOWA DROGI „NA STADION” W LIPNICY 
WIELKIEJ – CENTRUM

Przebudowa drogi „Na stadion” w Lipnicy Wielkiej, to ko-
lejna inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu 

Fragment ścieżki rowerowej 
i remontowanej drogi Lipnica Wielka 

Przywarówka

Przebudowa drogi „Na stadion” w Lipnicy Wielkiej
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Dróg Samorządowych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 
zrealizowano przebudowę 768 metrów drogi wraz z  wyko-
naniem jej odwodnienia. Droga zyskała na całej długości na-
wierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 m wraz z obustronnymi 
poboczami o szerokości 0,75 m. Wartość robót – 583.139,48 
zł (dofinansowanie z  Funduszu Dróg Samorządowych – 
288.914 zł).

REMONT DROGI NR 604603K W KM 0+000-0+300 
W MIEJSCOWOŚCI LIPNICA WIELKA,  

GMINA LIPNICA WIELKA
Trzecie z zadań współfinansowanych ze środków polega-

ło na remoncie drogi 604603K w Lipnicy Wielkiej – Centrum. 
W ramach inwestycji na całej długości drogi – 300 m – została 
wykonana warstwa asfaltowa o szerokości 3,5 m wraz z obu-
stronnym poboczem 0,75 m. Dodatkowo w ciągu jezdni wy-
konane zostało odwodnienie mające na celu przechwycenie 
wód opadowych. Wartość robót – 191.621,91 zł (dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 88.730,00 zł).

POZOSTAŁE INWESTYCJE DROGOWE
1. Remont drogi rolniczej „Murowanica” dz. ewid. 16944 

w Lipnicy Wielkiej (na odcinku 0,315 km, szerokość 3,50 m, 
grubość 20 cm + 10cm, podbudowa 0,315 km)

2. Remont drogi rolniczej „Murowanica” dz. ewid. 18793 
w Lipnicy Wielkiej  (na odcinku 0,218 km, szerokość 4,0 m, 
grubość 30 cm + 7 cm, podbudowa 0,218 km)

3. Remont drogi rolniczej „Polana” dz. ewid. 1 w Kiczorach  (na 
odcinku 0,720 km, szerokość 2,5 m do 3,0 m, grubość 20 cm 

+ 10 cm, podbudowa 0,720 km)
4. Remont drogi rolniczej „Centrum” dz. ewid. 12868 w Lipni-

cy Wielkiej   (na odcinku 0,210 km, szerokość 3,0 m, grubość 
2x4 cm asfalt)

5. Remont drogi rolniczej „Przywarówka” dz. ewid. 3370, 4643 
w Lipnicy Wielkiej   (na odcinku 0,285 km, szerokość 3,0 m, 
grubość 2x4 cm asfalt)

6. Remont drogi gminnej - Droga Rajsztag dz. ewid. 20403 
oraz 20404 w km 0+070-0+955 w Lipnicy Wielkiej

INWESTYCJE POZOSTAŁE
1. Budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy 

Lipnica Wielka. W  ramach inwestycji powstało 5 wiat zlo-
kalizowanych w sołectwie Murowanica, Centrum, Skoczy-
ki i Przywarówka. 

2. Modernizacja placu zabaw i boiska do piłki plażowej jako 
nowej atrakcji przestrzeni sportowo-rekreacyjnej w Gminie 
LW - MIRS 2020

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z ciągami 
pieszymi i  innymi obiektami małej architektury w Lipnicy 
Wielkiej.

4. Prace zewnętrzne i  wykończeniowe w  budynku remizy 
OSP Murowanica

5. Prace budowlano-remontowe remizy OSP Centrum
6. Lekki samochód pożarniczy Volkswagen Amarok do OSP 

Centrum
7. Wymiana kotła w budynku Urzędu Gminy.

Jakub Dyrcz
Zastępca Wójta Gminy Lipnica Wielka

Przebudowa drogi „Na stadion” w Lipnicy Wielkiej

Przebudowa drogi „Na stadion” w Lipnicy Wielkiej

Remont drogi Rajsztag

Firma „Kiernia” podczas wykonywania nakładki asfaltowej
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Kompleks boisk do piłki plażowej przy stadionie

Plac zabaw przy stadionie

Mur „Orawskich Ojców Niepodległości” Kocioł na pellet zamontowany w budynku Urzędu Gminy

Wiata turystyczno – rekreacyjna w sołectwie Centrum Prace zewnętrzne na budynku OSP Lipnica Wielka – Murowanica

Kotłownia w budynku remizy OSP Lipnica Wielka Centrum

VW Amarok – SLRt – OSP Lipnica Wielka – Centrum
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Z  okazji 80 rocznicy 
śmierci Emila Miki, wielkie-
go społecznika i  patrioty 
oraz prekursora sadownic-
twa na Orawie, zaprasza-
my wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy do udzia-
łu w  akcji „Drzewko owo-
cowe od Emila Miki”. Głów-
nym celem akcji jest uczcze-
nie osoby Emila Miki, pro-
mocja sadownictwa oraz 
kształtowanie świadomości 
ekologicznej.

Aby wziąć udział w  ak-
cji potrzebne są bate-
rie, a  dokładnie 1 kg bate-
rii. Spakowane baterie na-
leży dostarczyć do punk-
tu zbiórki – Biblioteki Pu-
blicznej w  Lipnicy Wielkiej, 
od pon. do piątku w  go-
dzinach 8-16, w  terminie 
do 31 sierpnia 2021 roku. 
Przekazanie baterii będzie 
potwierdzone dokumen-
tem „potwierdzenia prze-
kazania baterii” zawierają-
cym imię i nazwisko uczest-
nika, dane kontaktowe oraz 
wagę przyniesionych ba-
terii. Po  zakończeniu ak-
cji zbiórki baterii, uczest-
nicy będą poinformowani 
o terminie odbioru drzewek 
owocowych.

Szczegółowe infor-
macja można znaleźć na 
plakacie. Działaj patrio-
tycznie, przyrodniczo 
i proekologicznie!

Szanowni Mieszkańcy,
W  związku z  bardzo 

dużym zainteresowaniem 
zbiórką baterii z okazji akcji 
„Drzewko od Emila Miki”, informujemy, że w akcji mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy Lipnica Wielka, instytucje nie będą 
brane pod uwagę. Ponadto prosimy aby baterie z danego domostwa przyniosła jedna osoba.
Odpowiadając na Państwa pytania, maksymalną ilość drzewek jaką można odebrać to 3 sztuki na jedno domostwo.
• 1 kg baterii – 1 drzewo owocowe; • 2 kg baterii – 2 drzewka owocowe; • 3 kg baterii i więcej – 3 drzewka owocowe.

Katarzyna Mikłusiak

r U s z a m y  z   a k c j ą  z B i ó r k i  B a t e r i i .  
a k c j a  „ d r z e w k o  o w o c o w e  o d  e m i l a  m i k i ”
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Zgodnie z  art. 5 ust. 1 pkt 3 
ustawa z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1439 z późn. zm.) każdy właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany 
do selektywnej zbiórki odpadów.

Szczegółowy sposób segrega-
cji określa Rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska z dnia 29 grud-
nia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2028).

Odpady segregowane zbiera-
ne są z podziałem na cztery głów-
ne frakcje + odpady zmieszane:

PAPIER (kolor niebieski),
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE 

(kolor żółty),
SZKŁO (kolor zielony)
BIO (kolor brązowy)

ODPADY ZMIESZANE (kolor czarny)
Zgodnie z  powyższym zachę-

camy do zapoznania się z ulotkami 
dotyczącymi zasad segregacji od-
padów komunalnych oraz pobra-
nia aplikacji „Moje Odpady”.

Aplikację „Moje Odpady” moż-
na pobrać z poniższych linków:
1. Google Play:  https://play.go-

ogle.com/store/apps/details?i-
d=com.mojeodpady&hl=pl

2. Apple Store:  https://apps.ap-
ple.com/us/app/moje-odpady/
id1248697353

Przypominamy!
przed wrzuceniem papieru do 

pojemnika/worka należy usuwać 
wszystkie zszywki, klamerki i  ele-
menty metalowe lub plastikowe, 
kartonowe opakowania i  pudła 
należy poskładać lub zgnieść,

butelki i  puszki przed włoże-
niem do pojemnika należy opróż-
nić i zgnieść,

szkło przed wyrzuceniem na-
leży opróżnić i  usunąć nakrętki 
i korki,

Jeżeli odpady nie będą od-
powiednio posegregowane, pra-
cownicy firmy odbierającej mają 

s e g r e g o w a n i e  o d p a d ó w  k o m U n a l n y c h  
w   g m i n i e  l i p n i c a  w i e l k a

odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki),

gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty,
trociny, korę drzew, drewno

niezaimpregnowane,
resztki jedzenia.

CO KOMPOSTUJEMY?

Przydomowy kompostownik

Kompostownik postaw 
 w ciemnym miejscu -

unikniesz przesuszenia,
Kolejne warstwy

przesyp żyzną ziemią,
Pamiętaj o mieszaniu

kompostu,
Pilnuj wilgotności

kompostownika - suchy
zraszaj wodą.

ZASADY
SKUTECZNEGO

KOMPOSTOWANIA
 

1.

2.

3.

4.

 

URZĄD GMINY W LIPNICY
WIELKIEJ

Referat Gospodarki Komunalnej
 i Ochrony Środowiska

34-483 Lipnica Wielka 518

prawo do pozostawienia odpadów i  odmowy ich odbioru, ponadto mają obowiązek 
zgłoszenia zaistniałej sytuacji do Wójta Gminy.

Odpady muszą być wystawione do godziny 7:00 w dniu ich odbioru.
Więcej informacji na temat segregacji:
jak segregować?
jaki jest sens recyklingu?
Można znaleźć na stronie http://naszesmieci.mos.gov.pl/.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
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5  c z e r w c a  -  ś w i a t o w y 
d z i e ń  o c h r o n y 
ś r o d o w i s k a  ! ! !

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 
5 czerwca Światowym Dniem Ochrony Środowiska Natural-
nego, aby podkreślić problem jego niszczenia. Miało to miej-
sce w 1972 roku, w czasie pierwszej światowej konferencji na 
temat stanu środowiska. Dzień ten przypomina o ogromnym 
znaczeniu ochrony przyrody i  czystego środowiska, w  któ-
rym żyjemy. Tego dnia zwracamy uwagę na wciąż wysoki po-
ziom jego degradacji oraz na to, że codziennie mamy wpływ 
na jego stan.

Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi świata na proble-
my związane z zanieczyszczeniem i ochroną środowiska na-
turalnego, podnoszenie świadomości ekologicznej, a  także 
pobudzenie ludzi do aktywnej działalności proekologicznej. 
Dzień ten ma uzmysławiać ludziom na całym świecie, że obo-
wiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalne-
go. Nasze codzienne decyzje, wybory i  zachowania tworzą 
świat w jakim żyjemy. Obecnie Światowy Dzień Ochrony Śro-
dowiska świętuje ponad 100 krajów, również w Polsce.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska jest doskonałą oka-
zją do rozejrzenia się wokół siebie i dostrzeżenia jaki piękny 
jest świat i jak wiele możemy zrobić w naszym otoczeniu.

Co możemy zrobić dla środowiska?
• posegregować właściwie odpady i  wyrzucić je do odpo-

wiedniego pojemnika, a nie do lasu czy rzeki,
• nie zatruwać powietrza paląc w piecu śmieci,
• nie wylewać ścieków do pobliskich potoków czy rzek - lecz 

zadbać o to żeby trafiły do oczyszczalni ścieków,
• wybrać się na spacer i posprzątać okolicę,
• posadzić drzewo czy oszczędniej gospodarować wodą i prą-

dem w naszym domu.
To tak niewiele, a ma tak ogromne znaczenie.

Zadbajmy więc o to co nas otacza. Nie zatruwajmy Ziemi. 
To wcale nie jest trudne.

Zachęcamy więc wszystkich 
aby zaczęli dbać o środowisko!!!

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

p o d p i s a n i e  U m o w y  
n a  r e a l i z a c j ę  p r o j e k t U 

„ B i t :  B o n y  n a  i n n o w a c j e 
t e c h n o l o g i c z n e  – 
w s p a r c i e  r o z w o j U 

k o m p e t e n c j i  c y f r o w y c h 
p r a c o w n i k ó w  i n s t y t U c j i 

k U l t U r y  w   p o d r e g i o n i e 
n o w o t a r s k i m ”

W dniu 15 kwietnia 2021 w Urzędzie Gminy Lipnica Wiel-
ka została podpisana umowa na realizację projektu „BIT: Bony 
na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompe-
tencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregio-
nie nowotarskim”, finansowanego przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa w  ramach konkursu: „Cyfryzacja Gminnych 
Ośrodków Kultury” w ramach działania 3.2 Innowacyjne roz-
wiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Przy podpisywaniu umowy obecni byli: Wójt Gminy Lip-
nica Wielka Mateusz Lichosyt, Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Lipnicy Wielkiej Karolina Kowalczyk, oraz ze strony 
Operatora – Fundacji Rozwoju Domokracji Lokalnej im. Jerze-
go Regulskiego: Pani Ewelina Dańko i Bartosz Kosiński.

Cieszymy się, iż nasza gmina wraz z  innymi gminami 
w tym projekcie będzie mogła rozwijać się cyfrowo. Szczegó-
ły wkrótce.

K. K.
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2 maja br. w kościele parafialnym w czasie uroczy-
stej mszy św. 13 dzieci kl. III przystąpiło do I komunii św.

Ze względu na pandemie Covid 19 w kościele były 
tylko dzieci komunijne z  rodzicami, rodzice chrzestni 
i najbliższa rodzina.   

W  sobotę 12 maja br. dzieci z  rodzicami były na 
pielgrzymce dziękczynnej w  rodzinnym mieście św. 
Jana Pawła II w Wadowicach. Uczestniczyły we mszy św. 
w Bazylice w której został ochrzczony Karol Wojtyła. Po 
mszy dzieci modliły się przy chrzcielnicy gdzie chrzest 
otrzymał przyszły św. Jan Paweł II.

foto: A. Habina
ks. Andrzej Pawlak – proboszcz 

parafii pw. św. Jadwigi Królowej Polski

k o m U n i a  w   p a r a f i i  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
W dniu 9 maja br. w kościele parafialnym pw. św. Łukasza Ewangelisty 47 dzieci kl. III Szkół Podstawowych: Centrum, Sko-

czyki, Przywarówka i Kiczory przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. We wtorek 15 maja br. natomiast dzieci wraz z rodzica-
mi i księżmi wybrały się na pielgrzymkę dziękczynną do Kalwarii Zebrzydowskiej.

tekst: B.K., fot. Marcin Pieróg

k o m U n i a  ś w .  w   p a r a f i i  ś w .  j a d w i g i  k r ó l o w e j 
w   l i p n i c y  w i e l k i e j  m U r o w a n i c y

Szkoła Podstawowa - KiczorySzkoła Podstawowa Nr 4 - Przywarówka

Szkoła Podstawowa Nr 3 - SkoczykiSzkoła Podstawowa Nr 2 - Centrum

zdjęcia za zgodą rodziców
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X X i V  p i e l g r z y m k a  „ s U r s U m  c o r d a ”
Piątego czerwca odbyła się XXIV Pielgrzymka „SURSUM 

CORDA” z Zakopanego do Ludźmierza. Był to czas wyjątkowy, 
ponieważ wielu pątników czekało z  drżeniem serca, czy piel-
grzymka w tym roku się odbędzie. Droga mijała nam dobrze, 
trochę deszczu trochę słońca – więc nikt nie mógł narzekać. 
Rozmodleni, rozśpiewani, z uśmiechem na twarzy przeszliśmy 
nasz pielgrzymi szlak, dziękując Bogu za otrzymane łaski. Każdy 
niósł także w sercu prośby przed oblicze naszej Podhalańskiej 
Gaździny, z nadzieją i ufnością, że nasza Mama Niebieska wsta-
wi się za nami przed Swoim Synem.  Dziękuję Bogu za ten wy-
jątkowy czas i proszę o to, by w przyszłym roku w pierwszą so-
botę czerwca, znowu wyruszyć na pielgrzymi szlak.

A. Węgrzyn

Sytuacja pandemii spowodowała 
zmiany w funkcjonowaniu rodzin. Stałe 
przebywanie dzieci w domu w związku 
z nauką zdalną z rodzicami, którzy stra-
cili pracę albo również pracowali zdal-
nie, spowodowało że relacje między-
ludzkie odbywały się prawie wyłącznie 
w  ramach kontaktów wewnątrzrodzin-
nych. Sytuacja taka mogła mieć 
pozytywne skutki np. pozwala-
ła na pogłębianie więzi, odnajdy-
wanie wspólnych aktywności i pa-
sji, ale mogła również stwarzać za-
grożenia tj. nadużywanie środków 
psychoaktywnych przez rodzi-
ca (rodziców), szczególnie alko-
holu co prowadzi do wzajemnej 
agresji czy przemocy wobec słab-
szych członków rodziny zwłaszcza 
dzieci.

Wielu badaczy wskazuje na 
silne związki pomiędzy szkodli-
wym piciem alkoholu a  stosowa-
niem przemocy domowej:
- szkodliwe picie alkoholu przez rodzi-

ców może bezpośrednio wpływać na 
ich funkcje psychiczne, zmniejszenie 
samokontroli i  bycie bardziej podat-
nym na stosowanie aktów przemocy 
również wobec dzieci

- szkodliwe picie alkoholu może wpły-
wać niekorzystnie na  poczucie 

odpowiedzialności a także zmniejszać 
ilość czasu i pieniędzy, które mają być 
przeznaczone dla dziecka; w  takich 
sytuacjach może dojść do zaniedba-
nia jego podstawowych potrzeb

-  szkodliwe picie alkoholu przez rodzi-
ców jest związane z innymi problema-
mi, takimi jak słabe zdrowie psychicz-

ne i  antyspołeczny charakter, które 
zwiększają ryzyko przemocy wobec 
słabszych

-  doświadczenie przemocy jako dziec-
ko jest powiązane z  ryzykownym 
i szkodliwym piciem alkoholu w póź-
niejszym życiu; sięganie po alkohol 
w życiu dorosłym stanowi często pró-
bę poradzenia sobie z  przeżyciami 

z dzieciństwa
- szkodliwe picie przez kobiety w ciąży 

może skutkować rozwojem alkoho-
lowego zespołu płodowego (FAS) lub 
poalkoholowym efektem płodowym 
(FAE)

-  pozostawianie dzieci bez opieki bądź 
brak kontroli w  zakresie sięgania 

przez nie po alkohol, co pozwa-
la im regularnie się upijać, może 
zniszczyć ich zdrowie psychiczne 
i  fizyczne, prowadząc do zwięk-
szonego ryzyka dokonywania ak-
tów przemocy

Osoby i  rodziny borykające 
się z problemem nadużywania al-
koholu mogą zgłaszać  sprawę do:

Gminnej Komisji Rozwiazy-
wania Problemów Alkoholowych 
w  Lipnicy Wielkiej  – (budynek 
Urzędu Gminy Lipnica Wielka) tel. 
18 26 345 95  lub  18 53 100 57

Punktu Informacji i  Wsparcia 
dla Rodzin w Lipnicy Wielkiej (budynek 
OSP Centrum pok. 6) - dyżur  terapeu-
ty  uzależnień  pierwszy  i  trzeci  ponie-
działek  miesiąca  w godz. 13.00-15.00, 
tel. 607 167 689

Opracowała: Agnieszka Stopiak 
– pracownik socjalny OPS w Lipnicy 

Wielkiej za MUW w Krakowie -  Wydział 
Polityki Społecznej

ze s p ó ł i n t e r d y s c y p l i n a r n y  –  „ra z e m p r z e c i w p r z e m o c y”.  
po w i ą z a n i a m i ę d z y p i c i e m a l ko h o lU a s to s o wa n i e m p r z e m o c y
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r e a l i z a c j a  p r o j e k t U  s o c j a l n e g o  „  a k t y w n y  s e n i o r  i i i ” 
i  „ a k t y w n i  r a z e m ”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej po raz kolejny realizuje projekt so-
cjalny „Aktywny Senior III”. Jest on skierowany do osób w wieku 60 + z terenu Gminy 
Lipnica Wielka. Głównym celem projektu jest  aktywizacja i edukacja osób starszych, 
promowanie zdrowego  stylu życia, podtrzymywanie zainteresowań kulturą poprzez 
warsztaty tematyczne.

Równocześnie realizowany jest po raz pierwszy projekt socjalny „Aktywni Razem”, 
którego głównym celem jest wzmocnienie aktywności psychofizycznej i samodziel-
ności osób niepełnosprawnych, jak  również wsparcie psychologiczne ich opiekunów.

Projekty socjalne „ Aktywny Senior III” i „Aktywni Razem” są realizowane od kwiet-
nia do grudnia 2021 roku i   dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody  
Małopolskiego.

                       E.W.

o   s t r o j a c h  r e g i o n a l n y c h 
g ó r a l i  z   o r a w y

Związek Podhalan w Polsce rozpoczął realizację projektu 
pn. „Górale Polscy – historia strojów regionalnych”.

Projekt, który jest dofinansowany ze środków Narodowe-
go Centrum Kultury w  ramach programu EtnoPolska 2021, 
obejmował będzie 12 wykładów online opowiadających 
o  strojach regionalnych 12 grup etnicznych Górali Polskich, 
które zrzesza Związek Podhalan.

Pierwszy wykład
Pierwszy wykład online, dotyczył strojów regionalnych 

na Orawie. O historii orawskich strojów regionalnych opowie-
dzieli: Karolina Kowalczyk, Marcin Kowalczyk, Robert Kowal-
czyk oraz Krzysztof Pieronek.

Grupy etniczne Górali Polskich
Górale polscy dzielą się na 12 grup etnicznych. Każda 

z nich ma swoją gwarę, stroje i kulturę i tradycje.
Górale polscy: Babiogórcy, Górale Czadeccy, Górale Pie-

nińscy, Górale Sądeccy (Biali i  Czarni), Górale Śląscy, Górale 
Żywieccy, Kliszczacy, Łemkowie, Orawianie, Podhalanie, Spi-
szacy, Zagórzanie.

tekst: goralinfo.pl
fot. Związek Podhalan

d o f i n a n s o w a n i e  d l a 
g m i n n e g o  c e n t r U m 
k U lt U r y  w   l i p n i c y 
w i e l k i e j  n a  f i l m 

o   j ó z e f i n i e  i   e m i l U  m i k a c h

Z  wielką radością i  zaszczytem informujemy, iż Gminne 
Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, w ramach Programu FIL-
MOTEKA MAŁOPOLSKA – Edycja 2021 otrzymało dofinanso-
wanie na produkcję filmu pt. „Kochana Polsko, to dla Ciebie!”.

Film będzie opowiadał o życiu wyjątkowego małżeństwa 
– Józefiny i Emila Mików, dlatego tym bardziej cieszy nas fakt 
że wszystko dzieje się w roku Jubileuszowym Emila Miki.

Niezmiernie cieszymy, iż wśród tylu wspaniałych scena-
riuszy filmowych został doceniony nasz pomysł.

Dziękujemy.
M.K.
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Praktyczna i  oszczędna gospodyni nie powinna nigdy niczego zmarnować. 
Przekonałam się, że kobiety wolą nieraz przesiedzieć na plotkach całymi godzinami, 
zamiast przeczytać coś pożytecznego albo też pójść do domu ludowego lub kółka 
rolniczego na jakąś pogawędkę, z której zamiast plotek o sąsiadce nauczyłyby się 
nieraz bardzo dużo.

Usłyszałybyście, jak macie dbać o czystość w domach, jak zrobić nie jedną rzecz, 
do której nie wiecie, jak się zabrać. W nadziei, że „Przyjaciel Spisza i Orawy” dotrze 
do każdego domu, postanowiłam napisać dla Was, kochane gaździnki, kilka wska-
zówek, które Wam się mogą sprzydać.

Czego Wam trzeba?
1. Nie umiecie porządnie prać, cerować i łatać.
2. W mieszkaniach nie sprzątacie, tak jak się należy.
3. Gotować kapusty i ziemniaków, kluski i grochu- mało co umiecie.

I. RADY CO DO PRANIA
Zaniechajcie własnego sposobu prania, a spróbujcie, jak wam podam: zobaczy-

cie, jaką będzieice mieć ładną bieliznę.
Przede wszystkim brudnej bielizny nie poniewierajcie po pod ławy, lecz prze-

chowujcie ją w worku do tego przeznaczonym albo w skrzyni. Do prania przygotuj-
cie słabego ługu i moczcie przez 12 godzin bieliznę. Następnie wieczór przepierz-
cie ją lekko, nie wykręcając ją zbyt silnie. Każdy kawałek należy dokładnie namydlić 
i tak zostawić do rana. Należy nagrzać wody ze sodą i brać  po kawałku do prania, 
zaczynając od najmniej brudnego. Jak już wszystkie kawałki przeprane, trzeba mieć 
w pogotowiu gorące mydliny z sodą i wielką balię lub cebrzyk, do którego ułoży się 
warstwy bielizny i  sparzy się ją gorącymi mydlinami, potem dalej należy układać 
warstwami bieliznę, każdą warstwę zalać jak powyżej- aż do zapełnienia balii, czy 
też cebrzyka. Jeszcze raz przeprać każdy kawałek i następnie dac bieliznę do goto-
wania, wkładają ją do zimnej wody ze sodą. Po wygotowaniu należy wyprać bieliznę 
na rzece, lekko zakrochmalić i wywiesić do suszenia. Takie pranie daje więcej pracy, 
ale bielizna jest bardzo ładna. Pamiętajcie o tym, ze przed praniem najlepiej bieli-
znę połatać i pocerować, bo w praniu porobią się większe dziury. Na pończochach, 
jak się zrobi mała dziura, zaraz ją trzeba pocerować, a nie wciągać do bucika dziura-
wej pończochy lub skarpetki.

II. PORZĄDKI DOMOWE
Rano, jak wstaniecie, rozłóżcie sobie na łóżku pościel, otwórzcie okna, niech się 

mieszkanie dobrze wywietrzy. Nie bójcie się, ze wam ciepło z  izby ucieknie. Od-
wrotnie! Czyste powietrze szybciej się nagrzeje. Przy otwartych oknach zaścielcie 
łóżka. I zamiatajcie mieszkanie, nie tyko środek, ale wszystkie kąty. Miotłę zmoczcie 
przed zamiataniem, aby się kurz nie unosił. Następnie pościerajcie proch po sprzę-
tach i zakrzątajcie się potem koło gotowania, do którego podaję przepisy, jak może-
cie z ziemniaków rozmaite potrawy zrobić.  Wypróbujcie codziennie jeden przepis 
z ziemniaków, a powiedzcie mi potem, jak wam smakowało.

III. CO GOTOWAĆ?
1. Zupa ziemniaczana - Zróbcie za-

smażkę z  mąki i  z  masła, którą po 
zrumienieniu zalejcie zimną wodą. 
Jak się zupa zagotuje, dajcie do niej 
w  plasterki pokrojone ziemniaki, 
jedną dużą marchew, też pokrojo-
na pietruszkę, parę ziarenek kmin-
ku i szczyptę pieprzu, soląc zupę do 
smaku.

1. Zupa ziemniaczana -  Pokrajać 
w  kostkę ziemniaki, zalać kipiącą 
wodą i  gotować. Wziąć sporą ilość 
masła na rondel, wkrajać do masła 
jedną cebule i  dać na koniec noża 
papryki. Jak się cebula na brunatno 
przysmażyła, wlać masło zarumie-
nione do zupy przez durszlakową 
łyżkę, aby się cebula nie dostała do 
zupy. Na koniec dać do zupy garnu-
szek gęstej śmietany i zagotować.

2. Zupa ziemniaczana – Gotować 
w  garnku osobno marchew, cebulę 
i pietruszkę aż do miękkości. W dru-
gim garnku ugotować ziemniaki 
i  następnie i  następnie przetrzeć je 
przez sito lub durszlakową łyżkę do 
wody, w  której się gotowała mar-
chew i  pietruszka. Następnie robi 
się z  masła zasmażkę z  mała ilością 
wody i dodaje się kwaśniej śmietany. 
Do tej zupy trzeba wrzucić kluseczki 
zrobione z jednego jajka i takiej ilo-
ści mąki ile jajko zabierze.

3. Zacierka na mleku- Zagnieść twar-
do z jednego jajka i mąki tak, aby ją 
było można nożem posiekać. Ugoto-
wać litr mleka i do wrzącego mleka 
wsypać zacierkę i  razem trochę po-
gotować. Można dodać troszeczkę 
soli i łyżkę cukru.

z   a r c h i w U m  k s i ę g o z B i o r U  
k s .  w ł a d y s ł a w a  p i l a r c z y k a

j ó z e f a  m a c h a y - m i k o w a 
p r a k t y c z n e  r a d y  d l a  g a ź d z i n y
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4. Pierogi z  kapusty – Główkę kapu-
sty pokroić na bardzo drobniutko, 
posolić i zostawić w soli na godzinę. 
Po godzinie wyciskamy wodę z  ka-
pusty i  dajemy ją na masło w  ron-
delku, mieszając ją stale, aby się na 
równako na różowo przyrumieni-
ła. Masła nie trzeba żałować do ka-
pusty. Jak już kapusta rumiana do-
dajemy cukru, zależnie od tego jak 

kto lubi- i troszeczkę tłuczonego pie-
przu. Kapustę odstawiamy na zimno. 
Teraz robimy ciasto z  jednego jajka 
i  wody. Ciasto trzeba dobrze wyro-
bić, aby miękkie było. Ciasto wywał-
kujemy i kroimy kwadraciki, na które 
nakłada się kapustę i składamy kwa-
draty  z ciasta na krzyż, a brzegi silnie 
zalepiamy, aby się nam w  gotowa-
niu nie rozeszły. Następnie rzucamy  
pierogi do słonej, gotującej się wody 
i po wypłynięciu na wierzch, wybie-
ramy pierogi durszlakową łyżką, ob-
lewamy masłem i  zaraz jemy. Jak 
stoją dłużej to twardnieją i są mniej 
smaczne.

5. Sok borówczany – Do czystego sło-
ja wsypujemy warstwami borówki 

i  cukier. Zostawiamy to przez 8 dni 
na słońcu. 9-go dnia  zalewamy sok 
do bardzo starannie wymytych i wy-
suszonych flaszek i  korkujemy moc-
no butelki. Następnie okręciwszy 
każda butelkę w  siano, ustawoiamy 
w  garnku jedną butelkę obok dru-
giej i  nalewamy wody do pół garn-
ka. Po zagotowaniu się wody zosta-
wiamy flaszki przez 20 minut w gotu-
jącej się wodzie. Odstawiamy garnek 
aż do wystygnięcia.

 Sok tak sporządzony nie psuje się. 
Powinnien się znajdować u  każdej 
gospodyni, bo nadaje się nie tylko do 
herbaty, ale jest to doskonały środek 
na biegunkę (czerwonkę). Jak dzie-
ci nadto czyści kilka łyżek ciepłego 
soku wstrzymuje czyszczenie. W po-
dobny sposób jak z borówek robi się 
sok z czernic.

6. Więcej zachodu jest koło soku mali-
nowego, który powinna mieć każda 
troskliwa gaździna, aby w razie cho-
roby mieć go w  domu. Maliny wsy-
pujemy do słoja i odstawiamy do fer-
mentacji na 7 dni. W  8 dniu zlewa-

my sok, osobno dajemy to, co samo 
spłynie, a osobno to co wyciśniemy. 
Na litr soku bierze się 80 dkg cukru 
i wszystek cukier wsypujemy do soku 
i  mieszamy cała godzinę drewnianą 
łyżką, aby cukier się rozpuścił. Wtedy 
stawiamy sok na blachę i  gotujemy 
go. Od chwili zagotowania się zosta-
wiamy sok na blasze 15 minut i  od-
stawiamy go z ognia. Po wystygnię-
ciu zlewamy go flaszek, korkujemy 
i butelki w sianie zagotujemy, jak opi-
sane jest przy soku z borówek. Z męt-
nego soku cośmy wycisnęłi robimy 

marmoladę w  następujący sposób. 
Zważymy ile waży sok i  damy taką 
samą ilośc cukru, który wymieszamy 
drewnianą łyżką przez godzinę. Od 
chwili zagotowania przez 15 minut 
gotujemy, a następnie w ciepłym sta-
nie zlewamy do słoi, gdzie się zetnie.

7. Bruśnice- Na 1 kg bruśnic bierze się 
0,5 kg. Cukru dodaje się goździków 
i cynamonu, gotując to przez pól go-
dziny. Zimne poukładać do słoi i ob-
wiązać pergaminowym papierem.

8.  Na zakończenie podam wam do-
skonałe lekarstwo na kaszel. Miód 

z cebulą tartą zmieszajcie pól na pół 
i  jedzcie co godzinę łyżeczkę. Kaszel 
wnet ustanie.

Przyjaciel Spisza i Orawy. 
Kalendarz 1937.
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Niezwykle miło nam poinformo-
wać, iż w  świątecznym, wielkanocnym 
numerze „Gościa Niedzielnego” zna-
lazł się artykuł Pana Bogdana Gancarza 
o  naszym wyjątkowym małżeństwie: 
Józefinie i Emilu Mikach pt. „Była w niej 
siła”.

Artykuł jest pokłosiem teledysku 
„Przeznaczenie” który opowiada o  lo-
sach tych wspaniałych ludzi, którym 
orawska ziemia tak wiele zawdzięcza, 
a  którzy poświęcili swe życie w  walce 
o polskość.

Polecamy serdecznie.

Niektórzy, np.  abp  Grzegorz Ryś, 
uważają Józefę Mikową (1897–1942), 
nauczycielkę, działaczkę polską na Ora-
wie zamordowaną przez Niemców, 
za świętą. We wszystkich działaniach 
wspierał ją mąż Emil (1896–1941), tak-
że nauczyciel w orawskiej Lipnicy Wiel-
kiej, zamordowany w Auschwitz. Grupa 
entuzjastów stworzyła teraz krótką opo-
wieść o nich w postaci teledysku.

Postać męczennicy orawskiej i  jej 
męża postanowiła pokazać w  nowo-
czesny sposób trójka osób związanych 
z  Orawą – Karolina Kowalczyk, Renata 
Martyniak i  ks.  Daniel Obrał – tworzą-
cych grupę Ora#Wa Power. Wraz z mu-
zykami orawskimi oraz miejscowymi 
działaczami społecznymi stworzyli tele-
dysk pt. „Przeznaczenie”.

Wszystko pokazane jest tam oraw-
skimi oczami. Widać górali zbijających 
krzyż brzozowy, modlących się, Józe-
fę i Emila idących razem, potem razem 
aresztowanych. Przejmująca jest scena, 
gdy siedząca w  celi krakowskiego wię-
zienia Józefa podnosi z  podłogi rzuco-
ny jej jak psu kawałek chleba, całuje go 
i  zjada z  czcią. W  pewnym momencie 
bucha śpiew: „Z tobą, Orawo, idym pod 
rynke, bije serce, zycie bije, siyła jest we 
mnie…”.

– Tak, Józefa szła pod rękę z Orawą, 
żyła pełnią życia, była w niej niesamowi-
ta siła, oddanie. Miała wielkie serce. Mi-
kowa to autorytet prawdziwej miłości 

do ojczyzny i  bliźniego. To służebnica 
do ostatniego tchnienia wierna Bogu 
i  swoim przekonaniom. Kobieta nie-
ustraszona, wytrwała, wielka duchem 
i charakterem. Za cel swojego życia ob-
rała sobie miłość do ludzi i Boga, pracę 
oraz służbę – wyliczają twórcy teledy-
sku powstałego we współpracy z Gmin-
nym Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej 
i Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy, któ-
ry jest dostępny w  serwisie interneto-
wym YouTube.

Para grająca bardzo przekonują-
co małżeństwo Mików nie miała do tej 
pory żadnych doświadczeń aktorskich. 
Maria Dominika Wachałowicz-Kiersz-
tyn kieruje na co dzień Orawskim Mu-
zeum Etnograficznym w Zubrzycy Gór-
nej, zaś Grzegorz Rzepiszczak jest dzia-
łaczem społecznym. – Do postaci Józefy 
odwołujemy w  działaniach naszej gru-
py Ora#Wa Power. Naszym dalekosięż-
nym celem, marzeniem, byłoby dopro-
wadzenie do ogłoszenia małżeństwa 
Mików świętymi – mówi K.  Kowalczyk, 
etnolog pracująca w  Gminnym Cen-
trum Kultury w Lipnicy Wielkiej, śpiewa-
jąca w teledysku. Pewnie dlatego pada-
ją tam słowa: „Bóg, honor, ojczyzna, od-
waga, pokora, świynta Józefino, bydź mi 
drogowskazem”.

– Nie pochodzę z Orawy. Przez trzy 
lata byłem na parafii w Lipnicy Wielkiej 
i  tam zetknąłem  się z  takimi postacia-
mi, jak Piotr Borowy, ks. Ferdynand Ma-
chay czy małżeństwo Mików. Patrząc na 
życie tych ostatnich, wydaje się, że byli 
świętymi dnia codziennego. Zbierane 
są dokumenty i świadectwa, które może 
przydadzą  się kiedyś, gdyby udało  się 
rozpocząć przygotowania do ich proce-
su beatyfikacyjnego – dodaje ks. Obrał, 
pochodzący z  parafii w  Gdowie, obec-
nie pracujący zaś w parafii w nowohuc-
kich Mistrzejowicach. „Jestem absolut-
nie przekonany, że ta kobieta była świę-
ta. Absolutnie święta” – mówił w 2014 r. 
ówczesny krakowski biskup pomoc-
niczy G. Ryś w rozmowie z Piotrem Le-
gutką, piszącym wówczas dla GN tekst 
o Mikowej. Józefa była siostrą ks. Ferdy-
nanda Machaya (1889–1967), sławne-
go budziciela polskości na Orawie, po-
tem proboszcza parafii Najświętszego 
Salwatora i  parafii Mariackiej w  Krako-
wie, oraz ks.  Karola, proboszcza w  Lip-
nicy Wielkiej, i Eugeniusza, nauczyciela 
chemii.

Aktywnie działała na rzecz przyłą-
czenia Orawy do Polski, za co więzili ją 
Czesi. Potem była nauczycielką i  dzia-
łaczką społeczną, a w czasie wojny – żoł-
nierzem Tajnej Organizacji Wojskowej, 
aresztowaną i  katowaną przez Niem-
ców w  Krakowie i  Zakopanem, zamor-
dowaną w  końcu zastrzykiem fenolu 
w  krakowskim więzieniu, gdzie dawa-
ła świadectwo swej wiary. Brat Ferdy-
nand pochował ją w grobie rodzinnym 
na cmentarzu Salwatorskim. Część swo-
jej mającej niebawem ukazać się książ-
ki o dzielnych kobietach z gór poświęci-
ła jej nasza redakcyjna koleżanka Agata 
Puścikowska. Zafascynowany postacią 
męczennicy orawskiej P. Legutko, obec-
nie dyrektor stacji TVP Historia, nie wy-
klucza, że może powstać film poświęco-
ny J. Mikowej.

Bogdan Gancarz
Przedruk z Gościa Niedzielnego Nr 13 

z dnia 4 kwietnia 2021

„ B y ł a  w   n i e j  s i ł a ” –  a r t y k U ł  o   m a ł ż e ń s t w i e  m i k ó w 
w  „ g o ś c i U  n i e d z i e l n y m ”
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p i e ś n i  m a r y j n e  m a j o w e  
z   w i e ż y  k o ś c i o ł a  p a r a f i a l n e g o  
p w .  ś w .  ł U k a s z a  e w a n g e l i s t y

Niezwykle miło nam poinformować, iż z  inicjatywy Wójta Gminy Lipnica Wielka 
Mateusza Lichosyta, po parudziesięciu latach wrócono do zwyczaju grania pieśni Ma-
ryjnych majowych z wieży kościelnej przez Orkiestrę Dętą w roku Jubileuszowym Emi-
la Miki. Emil Mika wraz z żoną Józefiną byli animatorami życia kulturalnego w Lipnicy 
Wielkiej, w tym działalności orkiestry dętej.

Wsłuchiwać się w dźwięki majowych nut, płynących z wieży Kościoła pw. św. Łu-
kasza Ewangelisty, można było przez cały maj codziennie o godzinie 20.00.

K.K.

d o f i n a n s o w a n i e  
d l a  s t o w a r z y s z e n i a 

l i p n i c a  w i e l k a  
n a  o r a w i e  – w   r a m a c h  

„m a ł o p o l s k i 
g o ś c i n n e j ”

Z  wielką radością informujemy, iż Stowarzy-
szenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofi-

nansowanie w otwartym konkursie ofert na reali-
zację zadań publicznych Województwa Małopol-
skiego w dziedzinie turystyki w 2021 r. pn. ”Mało-
polska Gościnna – I edycja” Priorytet nr 1 pn.: Two-
rzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów 
turystycznych i oferty turystycznej regionu.

W  ramach zadania pn. „Marysina Polana – 
Piękno na dłoni” Stowarzyszenie przewiduje dzia-
łania popularyzujące to niezwykłe miejsce.

G. Rz.

W tym roku Lipnica Wielka świętowała go w szczególny sposób. Od-
była się kilkukilometrowa sztafeta z flagami. Wyruszyła ona z trzech róż-
nych miejsc naszej gminy: Lipnicy Wielkiej – Murowanicy, Lipnicy Wiel-
kiej - Przywarówki oraz Kiczor. Zakończyła się na Placu Piotra Borowego, 
gdzie uroczyście flagi odebrały 
dzieci. W  sztafecie brali udział 
mieszkańcy Lipnicy Wielkiej, 
Kiczor, przedstawiciele Stowa-
rzyszenia „Gdzie Dwóch Albo 
Trzech” oraz Stowarzyszenia 
„Małolipnicka Rodzina Kolpin-
ga” wraz ze strażakami OSP, 
którzy równocześnie zabez-
pieczali trasę. 

Domostwa Lipnicy Wiel-
kiej oraz Kiczor w  tym dniu 
były przybrane w barwy narodowe. Niemalże na każdym budynku zawi-
sła flaga. Flaga narodowa trafiła do każdego domu naszej gminy.

Inicjatorem akcji było Stowarzyszenie Gdzie Dwóch Albo Trzech, zaś 
organizatorem wydarzenia była Gmina Lipnica Wielka wraz z Gminnym 
Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej. Akcja ta została włączona w obcho-
dy 100-lecia przyłączenia części Orawy do Niepodległej Polski.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję: Gminnemu 
Centrum Kultury, stowarzyszeniom, Kołu Gospodyń Wiejskich z Lipnicy 
Wielkiej, strażakom z Lipnicy Wielkiej i Kiczor.

Osoby, które przyczyniły się do powstania flag narodowych na Świę-
to Flagi 2021:

Krojenie Flag: Katarzyna, Kinga i Ewa Magiera
Szycie flag: Karolina Machajda, Irena Jagiełka, Maria Warzecha, Maria 

Mikłusiak, Agnieszka Jazowska (Lipnica Mała), Ewa Magiera
Prasowanie flag: Ewa Magiera
Pakowanie flag: Aleksandra Pażucha

(E.M.)
foto: Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv

2 ma ja w gminie lipnic a wielk a  
– dzień flagi – sztafeta z flagami
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W dniu 6 maja 2021 delegacje różnych orawskich instytu-
cji oraz osoby działające na rzecz Orawy spotkały się w siedzi-
bie Radia Kraków by nagrać swoje audycje w ramach progra-
mu radiowego „Nasz Region” Macieja Motora – Greloka. Było 
więc Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 
w osobach Dominika Wachałowicz – Kiersztyn – dyrektor, Ja-
dwiga Pilch, Zofia Warciak, Marcin Kowalczyk opowiadające 
o działalności skansenu, Jan Świdroń z żoną Moniką opowia-
dali o wydanej niedawno książce „Chyżne Marii Małysy i Jana 
Żołny”.

Wizyta naszej delegacji była związana z  książką Małgo-
rzaty Liśkiewicz „Orawa 1918. Skąd przybywamy, kim jeste-
śmy” wydaną niedawno przez Stowarzyszenie Lipnica Wielka 
na Orawie, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej oraz 

Gminę Lipnica Wielka. W  radio Kraków wystąpiliśmy w  skła-
dzie: Małgorzata Liśkiewicz – autorka książki, Karolina Kowal-
czyk – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wiel-
kiej – inicjatorka i koordynatorka projektu w ramach którego 
powstała publikacja, Grzegorz Rzepiszczak – Prezes Stowarzy-
szenia Lipnica Wielka na Orawie – współwydawcy książki oraz 
Wojtek Rzepiszczak – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lipni-
cy Wielkiej – fascynujący się historią.

Już wkrótce promocja książki, podczas której publikacja 
będzie mogła trafić w Państwa ręce. O terminie audycji rów-
nież będziemy informować.

Wydanie książki było możliwe dzięki wsparciu finanso-
wemu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Czy 
Orawa Pamięta?” Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie.

Orawa2024

o r a w s k i  d z i e ń 
w   r a d i o  k r a k ó w 

p o  r a z  d r U g i
W dniu 27.05.2021 znów odwiedziliśmy 

budynek Radia Kraków, by by nagrać audy-
cje w  ramach programu radiowego „Nasz 
Region” Macieja Motora – Greloka. Tym ra-
zem o Projekcie „Przeznaczenie” z udziałem 
orawskich muzyków, o  działaniach Ora-
#Wa Power oraz o Emilu i Józefinie Mikach 
opowiadali Karolina Kowalczyk – Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wiel-
kiej oraz Renata Martyniak ze Stowarzysze-
nia Rozwoju Orawy – inicjatorki powstania 
projektu „Przeznaczenie”.

OrawaPower

o r a w s k i  d z i e ń  w   r a d i o  k r a k ó w  
–  d e l e g a c j e  r ó ż n y c h  o r a w s k i c h  i n s t y t U c j i  

o r a z  o s o B y  d z i a ł a j ą c e  n a  r z e c z  o r a w y  n a g r y w a j ą  a U d y c j e

o r a w s k i e  i n s p i r a c j e
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Lipnicy Wielkiej realizuje projekt pn. 
„Orawskie inspiracje” w ramach progra-
mu „Partnerstwo dla książki”. Powstał 
spot promujący to przedsięwzięcie.  

Głównym celem tego projektu 
o  charakterze  literacko-kulturalnym 
i edukacyjnym jest promowanie czytel-
nictwa i książki.  W ramach działań odbędą się: warsztaty tworzenia gry mobilnej, 
fotograficzne, filmowe, plastyczno-literackie i akcja: młodzieżowe czytanie per-
formatywne na Orawie.

Rob
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m s z a  ś w i ę t a  
z a  o j c z y z n ę  i   s t r a ż a k ó w  

w   d n i U  3  m a j a 
3 maja obchodzimy święto państwowe, którego ce-

lem jest upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3 maja 
(1791). Zostało ono ustanowione w 1919 roku, a potem 
ponownie w 1990 r. W tym roku wypada 230. rocznica 
tego ważnego wydarzenia.

W  naszej gminie odprawiona została uroczysta 
Msza Święta za Ojczyznę i Strażaków przez Księdza Pro-
boszcza Jerzego Bargiela, następnie poczty sztandaro-
we, delegacje oraz strażacy przeszli na plac przed Do-
mem Ludowym, gdzie Orkiestra Dęta pod kierownic-
twem Łukasza Bandyka odegrała Hymn Państwowy 
oraz wiązankę pieśni patriotycznych. W  dalszej części 
złożono bukiet kwiatów i zapalono znicze pod tablicą 
Józefiny i  Emila Mików w  Roku Jubileuszowym Emila 
Miki oraz w związku z datą Ich aresztowania przez ge-
stapo (w nocy z 3/4 maja 1941 roku).

K.K.; fot. Bronek Kowalczyk

Nie od dziś wiadomo że na 
Orawie istnieje piękna trady-
cja stawiania Moja w nocy z 30 
kwietnia na 1 maja. Kawaler sta-
wia go przed domem panny 
wobec której ma za-
miary matrymonialne.

Ale co, jeśli pan-
na nie mieszka na 
Orawie?

Ale co, jeśli panna 
mieszka w bloku?

Świetnie z  tym 
problemem poradził 
sobie Pan Piotr Ku-
backi, pochodzący 
z  Kiczor, na co dzień 
mieszkający na Ślą-
sku. W tym roku zapla-
nował wesele, z okazji 
którego życzymy mu 
wiele miłości i  szczę-
ścia. Ale jak tradycja 
nakazuje, wybrance należy po-
stawić Moj. Wybranka pochodzi 
z Rudy Śląskiej i tam też Moj zo-
stał postawiony.

Z uwagi na otaczające dom 
Panny Młodej bloki i wieżowce, 
Moj niewątpliwie zwraca na sie-
bie uwagę.  

Świetna inicjatywa Pana 
Piotra wzmocniona była tym, 
iż oprócz tabliczki, przybitej do 
żerdzi, na ogrodzeniu domu 
powiesił on baner, który obja-

śnia symbolikę tego 
drzewka. Oprócz kilku 
zdań o tradycji, przed-
stawił również miesz-
kańcom Śląska Orawę, 
zachęcając ich do od-
wiedzin tego piękne-
go miejsca oraz umie-
ścił odnośnik w  for-
mie QR kod.

Panie Piotrze 
dziękujemy za piękną 
i oryginalną promocję 
naszej wspaniałej Ora-
wy. Życzymy wszyst-
kiego co najlepsze dla 
Pana i  Pana wybran-
ki oraz liczymy że Moj 

wybrance się spodobał, a teraz 
kolej na tradycyjne orawskie 
wesele.

O  inicjatywie dowiedzieli-
śmy się przypadkowo, ale Pan 
Piotr zgodził się aby Państwa 
również o tym poinformować;)

K.K., foto: inicjator

m o j  w   m i e ś c i e ? ? ?  
c z e m U  n i e !  w s p a n i a ł a 

i n i c j a t y w a  p a n a  p i o t r a

s p o t k a n i e  w   r a m a c h  p r o j e k t U  
„ o d  l n U  d o  p ł ó t n a ,  o d  w i e ż y  d o  w i e ż y  B e z  g r a n i c ”

W dniu 27.05.2021 r. na Słowacji miało miejsce spotkanie Wójta 
Gminy Lipnica Wielka Mateusza Lichosyta wraz z delegacją oraz Sta-
rosty Zubrohlavy Pavla Bugel’, w ramach projektu Interreg Polsko-Sło-
wackiego „Od lnu do płótna, od wieży do wieży bez granic”, w którym 
to Gmina Lipnica Wielka wraz z Gminą Zubrahlava są partnerami.

Spotkanie to odbyło się w  malowniczym miejscu na otwartej 
przestrzeni, z widokiem na Babią Górę oraz Tatry. Dzięki współpracy 
obydwu państw i gmin, wspólne podjęte działania mają służyć roz-
wojowi całego regionu, umożliwić i  polepszyć rozwój gospodarczy 
czy kontakt pomiędzy lokalną społecznością.

Ewa Magiera
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Przegląd Palm Wielkanocnych w  gminie Lipnica Wiel-
ka ma wieloletnią tradycję. W tym dniu, każdego roku, Lip-
nica Wielka przepięknie prezentuje swoje talenty. Z  racji 
obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz obostrzeń 
nie mogliśmy zorganizować normalnej formuły konkursu. 
Jednakże z racji Państwa licznych zapytań postanowiliśmy 
przeprowadzić konkurs w nieco odmiennej formie – ocena 
przed Niedzielą Palmową w Domu Ludowym.

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i liczną odpo-
wiedź na konkurs. Jest to dla nas wyraźny znak, że my wszy-
scy   oczekujemy z  utęsknieniem po-
wrotu do normalności i  obcowania 
z kulturą.

Poniżej przedstawiamy Państwu 
Protokół z  Przeglądu Palm Wielka-
nocnym, który dzięki fantastycznym 
mieszkańcom naszej gminy jednak się 
odbył.

Protokół z Gminnego Przeglądu 
Palm Wielkanocnych 2021 r.

Lipnica Wielka – 25.03.2021 r.
Komisja w składzie:
Mateusz Lichosyt – Wójt Gminy Lipni-
ca Wielka
Janina Karkoszka – Przewodnicząca 
Komisji Kultury Rady Gminy Lipnica 
Wielka
Karolina Kowalczyk – Dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury w  Lipnicy 
Wielkiej
dokonała oceny palm i  przyznała na-
stępujące miejsca i nagrody:
w kategorii palm INSTYTUCJI przyznano miejsca:
I MIEJSCE
Grupa Żabki Publicznego Przedszkola w Kiczorach
Zespół Orawianie im. Heródka
II MIEJSCE
Grupa Pszczółki Publicznego Przedszkola w Kiczorach
KGW Lipnica Wielka
III MIEJSCE
Kl. II Szkoły Podstawowej w Kiczorach
w kategorii palm DOROSŁYCH – przyznano miejsca:
I MIEJSCE
Jadwiga Bandyk
Maciej Brenkus
II MIEJSCE
Łucja Bandyk
Mateusz Bandyk
III MIEJSCE
Mariola Karkoszka

Anna Bodek
w kategorii palm średnich – indywidualnych przyznano 
miejsca:
I MIEJSCE:
Tomasz Wilk – Juraszek – kl. IV SP Kiczory
Marta Brenkus – kl. VII SP 4
II MIEJSCE:
Małgorzata Kramarz – kl. VIII SP 3
Michał Kramarz – kl. IV SP 3
Izabela Dunaj – kl. V SP 3

Marcelina Gombarczyk – kl. 0 SP 4
III MIEJSCE:
Oliwier Gombarczyk– kl. II SP 4
Wiktoria Wilk – Juraszek – kl. II SP 
Kiczory
Jan Kramarz – kl. VII SP 3
Sebastian Karkoszka – l.7 SP 4
Jan Huzior – kl.II SP 3
Ola Kocur – kl.V SP 3
Emilia Kowalczyk – kl. III SP 2
Łukasz Kramarz – l. 3
w  kategorii palm małych – indywi-
dualnych przyznano miejsca:
I MIEJSCE:
Asia Bandyk – kl. VI SP 4
Gabriel Dunaj – kl. I SP 3
Julia Spyrka – kl. III SP 3
Gabriela Jasiura – kl. I SP 4
Kacper Jasiura – kl. 0 SP 4
Barbara Kramarz – kl. II SP 3
Paweł Kramarz – kl. 0 SP 3
II MIEJSCE:

Jakub Wilk-Juraszek – kl. VI SP Kiczory
Amelia Kramarz i Monika Wójciak – kl. III SP Kiczory
Michał Skoczyk – l. 4 Przywarówka
Andrzej Dunaj – kl. V SP 2
Karolina Dunaj – kl.VII SP 2
Nikola Jasiura – l.5 Przywarówka
Julia Stachulak (l.10) i Wiktoria Stachulak (l.6) – Kiczory
Oliwia Karkoszka z mamą – Przywarówka
III MIEJSCE:
Dawid Kramarz – l. 1 Skoczyki
Maks Wilk-Juraszek – SP Kiczory
Magdalena Daniel – Publiczne Przedszkole w kiczorach
Oskar Jasica – kl. III SP Kiczory
Ania Garaj – kl. III SP Kiczory
Emila Jasica – kl. II SP Kiczory
Emila Bodek – kl. III SP Kiczory
Judyta Garaj – kl. II SP Kiczory
Maria Karkoszka – kl. III SP Kiczory

p r o t o k ó ł  p r z e g l ą d U  p a l m  w i e l k a n o c n y c h  
w   l i p n i c y  w i e l k i e j
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Julia Kowalczyk – kl. II SP Kiczory
Monika Wójciak – kl. III SP Kiczory
Bartek Kiełczewski i  Kuba Garaj – kl. III 
SP Kiczory
Jakub Garaj – SP Kiczory
Sebastian Kapołka – kl. III SP Kiczory
Kuba Garaj – SP Kiczory
Sabina Domin – kl. III SP Kiczory
Liliana i Maksymilian Klima – SP Kiczory

Organizatorzy dziękują serdecznie 
za tak liczne uczestnictwo w  przeglą-
dzie pomimo nietradycyjnej jego formu-
ły. Organizatorzy dziękują za wielki trud 
włożony w  misterne przygotowanie 

palm, za ogrom pomysłów w tym roku. 
Widać że tworzenie palm to praca ro-
dzinna i  społeczna, która spaja i  inte-
gruje naszą społeczność. Cieszy zaanga-
żowanie grup społecznych i wielu osób 
w konkurs, bowiem takie wspólne przy-
gotowanie czegokolwiek wpływa nie-
wątpliwie na jednoczenie ludzi między 
sobą – na tym polegała przede wszyst-
kim dawna kultura ludowa – na wspól-
nej pracy, a  tym bardziej jest to ważne 
w dzisiejszych trudnych czasach. Zwra-
camy uwagę na unikanie nietradycyj-
nych materiałów w  palmie (np. tuja, 

sztuczne trawy, elementy plastikowe), 
bowiem wpływa to na ocenę. Przypo-
mnijmy, że zdobnictwo palm na Orawie 
to efekt rozwoju cywilizacyjnego i wpły-
wu ościennych regionów. To akceptuje-
my, ale starajmy się też o zadbanie o na-
turalne orawskie elementy w  ich stro-
ju. Jako ciekawostkę należy też przypo-
mnieć, iż pierwsze palemki – tradycyj-
ne, orawskie – to tylko kicicki przewią-
zane wstążeczką czy owinięte ozdobną 
chusteczką.

fot. E.M.
M.K.

„Książka jest największym z darów, jakie 
możemy ofiarować dziecku, darem na całe 
jego dziecięce i  dojrzałe życie. Pożytki ob-
cowania z  książką są niepoliczalne: książka 
rozwija wyobraźnię, kształtuje świadomość 
i  wrażliwość na drugiego człowieka, wzbo-
gaca słownictwo,pozwala rozumieć sie-
bie i  światy, towarzyszy w  radości i w chwi-
lach smutku, bawi do łez, a  czasem wzru-
sza. Każdy, kto ją czyta lub słucha, pokonu-
je samotność.

Ani telewizja, ani kino, ani komputer, ani 
smartfon, ani cudowne zabawki, niezwykłe 
podróże i atrakcje, którymi zasypiemy dziec-
ko – nic nie jest w  stanie nie tylko zastąpić 
książki, ale nawet równać się z nią. Czytając 
dziecku, wspólnie, śmiejemy się i wzruszamy, 
odbywamy podróże do pozaziemskich krain 
i wspólnie przyglądamy się przygodom ludzi, 
zwierząt, przedmiotów i  ożywionych zaba-
wek. Przeżywamy wszystko razem, a dziecię-
ce emocje stają się na czas lektury naszymi 
emocjami. Budujemy najsilniejsze więzi, naj-
doskonalszą i najtrwalszą ze wspólnot. Chwi-
le lektury to niezapomniane okruchy domo-
wego szczęścia.”

(prof. G. Leszczyński)

„MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK” - 
DYPLOMU MAŁEGO CZYTELNIKA  gratulu-
jemy kolejnym naszym najmłodszym Czy-
telnikom GBP w  Lipnicy Wielkiej! Jesteście 
wspaniali!

Zapraszamy pozostałych uczestników 
akcji po odbiór ww. Dyplomów.

S.K.

k s i ą ż k i  m i e s z k a j ą  w   n a s 

Szymon WyrostekLena i Joanna SiwakHubert Kidoń

Piotr KarkoszkaArtur JanowiakKlaudia Jablońska

Paweł DunajPaula DiurczakBartosz Ciszek
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o r a w i a n i e  i m .  h e r ó d k a  
n a  p r z e g l ą d z i e  „ d U c h o w e 

n U t y ” w   c z a r n y m  d U n a j c U 
Zakończył się przegląd ,,Duchowe Nuty” w  Czarnym Dunajcu. 

Nie zabrakło na niej również „Orawian”, którzy wystawili dosyć licz-
ną reprezentację i poszło nam całkiem nieźle. Eugeniusz Karkoszka – 
solo skrzypce – II miejsce; Grupa śpiewacza dziecięca wyśpiewała III 
miejsce; Natalia Gwiżdż – śpiew solo – III miejsce; Muzyka dziecięca – 
wyróżnienie; Muzyka dorosła – wyróżnienie.

Zaśpiewała również dorosła grupa śpiewacza i zagrała muzyka 
młodzieżowa, ale tym razem minimalnie zabrakło im do czołowego 
miejsca.

Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom. Do zobaczenia za rok, z nadzieją, że uda nam się już normalnie spotkać, 
pogadać ze sobą, pograć razem i wymienić między sobą doświadczenia. Tak jak to kiedyś bywało.

Eugeniusz Karkoszka

o r a w i a n i e  n a  p r z e d n ó w k U  n a  p o l a n a c h  w   k o ś c i e l i s k U
Zakończył się ,,Przednówek na Polanach” w Kościelisku. Bardzo udana, trzydniowa impreza, z mnóstwem uczestników i na 

bardzo wysokim poziomie.
,,Orawianie” również posłali tam swoją reprezentację i  to dość liczną. Reprezentowały nas mianowicie aż cztery muzyki, 

(dwie dziecięce, młodzieżowa i dorosła), dwie grupy śpiewacze (dziecięca i dorosła) i jedna solistka. Miło było znów znaleźć się 
wśród swoich przyjaciół, wystąpić na żywo, posłuchać prezentacji innych grup. Wszyscy nasi przedstawiciele spisali się na me-
dal. Najlepiej jednak tym razem poszło naszej dziecięcej grupie śpiewaczej. Tak. To ta grupa, która od dłuższego czasu nie mo-
gła jakoś przebić się na żadnym konkursie ze swoim śpiewem. Tym razem jednak to oni byli najlepsi wśród Orawian i wyśpiewa-
li w Kościelisku ,,Srebrny Zbyrcok”. Gratulacje.

Gratulujemy również wszystkim innym grupom orawskim, które reprezentowały nasz region i innym uczestnikom. I to za-
równo tym, którzy coś zdobyli, jak i tym co im się tym razem z różnych względów nie powiodło. Pamiętajmy. To tylko konkurs. 
Najważniejsza w tym wszystkim niech zawsze pozostanie przyjemność i radość z tego co wykonujemy. Wysokie miejsce też jest 
miłe. Ale nie najważniejsze.

Podsumowując. Były to dwa wyjątkowe dni spędzone w Kościelisku w towarzystwie wyjątkowych ludzi, przy dźwiękach 
muzyki i śpiewu. I oby tak było już zawsze.

Karkoszka Eugeniusz
(foto Basia Brenkus i Gmina Kościelisko).



Gminne Nowiny  nr 2 (837)/2021

26 nowiny samorządowe

„ p o l s k o - w ę g i e r s k i 
o B ó z  j ę z y k o w y  

n a  o r a w i e ”
Od 1 do 4 września w  Lipni-

cy Wielkiej odbędzie się „Polsko-
-węgierski obóz językowy” dzię-
ki projektowi Stowarzyszenia Lip-
nica Wielka na Orawie z  Instytu-
tu Współpracy Polsko-Węgier-
skiej im. Wacława Felczaka. Weź-
mie w  nim udział młodzież uczą-
ca się języka węgierskiego. Obóz 
będzie miał charakter międzyna-
rodowy, podczas którego obok 
zajęć lekcyjnych planowane są 
zajęcia dodatkowe, takie jak: wy-
cieczki, dyskusje. Celem progra-
mu jest lepsze poznanie się i zbli-
żenie Polaków i Węgrów, w szcze-
gólności osób młodych. Projekt 
zakłada pielęgnowanie polsko-
-węgierskich tradycji i  dziedzic-
twa rozwijanie wzajemnej współ-
pracy naukowej, oświatowej, kul-
turalnej. Polsko-węgierskie warsz-
taty językowe będą bardzo róż-
norodne. Nauka języka poprzez 
zabawę, gry terenowe, wyciecz-
ki, zwiedzanie miejsc związanych 
z  kulturą węgierską. Zależy nam 
na tym, aby spotkanie młodzieży 
było autentyczne, by opierało się 
na wspólnych przeżyciach, nauce 
i działaniu. Obóz polsko-węgierski 
będzie dla młodych ludzi okazją 
do zaangażowania się, partycypa-
cji i współdecydowania. Doda im 
pewności siebie oraz wspiera ich 
rozwój osobisty. Efektem progra-
mu będzie również lepsze pozna-
nie się i  zbliżenie Polaków i  Wę-
grów, w szczególności osób mło-
dych, budujących i wspierających 
w swoich krajach struktury społe-
czeństwa obywatelskiego.

 Rob

p o l s k o - w ę g i e r s k i e 
ś w i ę t o  o r a w s k i e 
ś c i e ż k i  w a c ł a w a 

f e l c z a k a

W Lipnicy Wielkiej we wrześniu zostanie zorganizowany obóz dla młodzieży z Pol-
ski i Węgier w  ramach projektu Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie „Orawskie 
ścieżki Wacława Felczaka”. W  zadaniu tym planuje się działania rozpowszechniające 
wiedzę o prof. Wacławie Felczaku oraz pielęgnowanie polsko-węgierskiej tradycji, pro-
pagowanie historii, kultury i współpracy młodzieżowej.

Zostaną zrealizowane przedsięwzięcia, które przyczynią się do pogłębienia współ-
pracy polsko-węgierskiej. Wystawa plenerowa o działalności kurierskiej prof. W. Felcza-
ka, szczególnie związki z Orawą w jego działalności kurierskiej w czasie II wojny świa-
towej. Obóz młodzieży z Polski i Węgier, w ramach którego przewiduje się warsztaty 
regionalne, historyczne, wycieczki, opracowanie gry edukacyjna o Wacławie Felcza-
ku.  Odbędzie się również polsko-węgierska wieczornica „Orawskie ślady Wacława Fel-
czaka”, z występami zespołów z Polski i Węgier, pokazem kuchni polskiej i węgierskiej, 
wspólną nauką tańca. Już dzisiaj zapraszamy 4 września na plac Piotra Borowego i do 
amfiteatru na polsko-węgierskie święto.

Projekt jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Instytutu Współpracy Pol-
sko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Rob

k o l e j n y  a n i o ł  n i e p o d l e g ł o ś c i  
w r a z  z   r a m ą  p o s t a w i o n y  

–  z a p r a s z a m y  n a  m a r y s i n ą  p o l a n ę
Z dumą informujemy, iż sta-

raniem przedstawicieli Stowa-
rzyszenia Lipnica Wielka na Ora-
wie kolejny Anioł Niepodległości 
oraz rama fotograficzna – efekt 
pleneru rzeźbiarskiego – zosta-
ły dokończone i  zainstalowane. 
Tym razem miejscem, gdzie bę-
dzie wartował nad nami Anioł 
Niepodległości jest nasza Ma-
rysina Polana. Anioła zdobi do-
datkowo rama z  napisem LIPNI-
CA WIELKA #MARYSINAPOLANA, 
w której można wykonywać sobie pamiątkowe zdjęcia z niezwykłym widokiem w tle. 
Twórcą tego Anioła jest Marcin Lichosyt z Zubrzycy Dolnej, a  ramy Aleksander Wę-
grzyn z Lipnicy Wielkiej. Dziękujemy serdecznie za pomoc Państwu Elżbiecie i Piotro-
wi Kowalczykom i firmie Skowron z Zubrzycy Górnej.

Cieszymy się, że udało nam się dokonać tego przed Bożym Ciałem i długim week-
endem, aby dać Państwu radość i dodatkową atrakcję.

Anioł i rama zostały pomalowane przez: Magdalenę Kostrzewę-Smreczak, Elżbie-
tę Kowalczyk, Ewę Magierę i Karolinę Kowalczyk .

K.K., foto: Grzegorz Rzepiszczak
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g m i n a  l i p n i c a 
w i e l k a  p o z y s k a ł a 

d o t a c j ę  n a 
r e a l i z a c j ę 

r z ą d o w e g o  p r o g r a m U 
„ p o s i ł e k  w   s z k o l e 
i   w   d o m U ” n a  l a t a 

2 0 1 9 - 2 0 2 3
To kolejny w ostatnim czasie sukces gminy 

w staraniach o dotacje. Pomimo licznych ograni-
czeń  związanych z sytuacją epidemiczną w kra-
ju, po raz kolejny w tym trudnym okresie, udało 
się skutecznie pozyskać dofinansowanie ze źró-
deł zewnętrznych  na poprawę warunków funk-
cjonowania oświaty w gminie. Tym razem otrzy-
maliśmy dofinansowanie na doposażenie i  po-
prawę standardu funkcjonującej stołówki szkol-
nej w Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II 
w Kiczorach.

Wsparcie finansowe przyznano gminom 
w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rzą-
dowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 
dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 or-
ganów prowadzących publiczne szkoły podsta-
wowe  w zapewnieniu bezpiecznych warunków 
nauki, wychowania i  opieki przez organizację 
stołówek  i miejsc spożywania posiłków.

Szkoła doposażona zostanie w  nowe sto-
liki, krzesełka przystosowane do wzrostu dzie-
ci. Zakupiona zostanie również nowa zastawa 
stołowa, sztućce, przybory kuchenne, termosy. 
Dzięki pozyskanej dotacji przeprowadzony bę-
dzie remont w  stołówce, która stanie się miej-
scem przyjaznym, bezpiecznym i  funkcjonal-
nym, a  uczniowie będą mogli spożywać posił-
ki w komfortowych warunkach. Kwota dotacji to 
80 000,00 zł, wkład własny wynosi 20%.

n a B ó r  d o  s z k ó ł 
p o n a d p o d s t a w o w y c h 

w   l i p n i c k i c h  s z k o ł a c h

Szanowni Uczniowie klas ósmych i rodzice!
Od 17 maja trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Serdecz-

nie zapraszamy do naszych szkół o wyjątkowo bogatej ofercie edukacyj-
nej. W naszych szkołach każdy może znaleźć swoje miejsce.

W wyjątkowej atmosferze przy wsparciu profesjonalnej kadry peda-
gogicznej i bogato wyposażonych pracowniach każdy może odnieść suk-
ces. Liceum Ogólnokształcące to dwukrotnie w  ostatnich dwóch latach 
wyróżniona szkoła w rankingu ogólnopolskim za wysokie wyniki matur. 
Jest to miejsce jedno z najwyższych w powiecie.

Technikum kształci w poszukiwanych na rynku pracy kierunkach:
Technikum – technik budownictwa i technik robót wykończeniowych 

w budownictwie. Otwieramy również w naszym Technikum nowoczesny 
kierunek zgodny zapotrzebowaniem rynkowym – Technika programisty.

Rekrutacja do wszystkich naszych szkół odbywa się elektronicznie 
poprzez stronę:

https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html
Kandydaci rejestrują się samodzielnie na stronie rekrutacji elektro-

nicznej, a następnie składają wydrukowane podanie wyłącznie w szkole 
pierwszego wyboru. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru do-
wolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

Marzena Michalak

# z ł o t a s z k o ł a n B p
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętej Królowej Jadwigi w Lipnicy Wiel-

kiej zdobyła prestiżowy 
tytuł #ZłotaSzkołaNBP

Z  wielką radością 
informujemy, że na-
sza szkoła zdobyła pre-
stiżowy tytuł #ZłotaSz-
kołaNBP w  Ogólnopol-
skim programie #Gigan-
ciFinansówOsobistych.

21 czerwca 2021 r. podczas uroczystej Gali finałowej odbywającej się 
w Warszawie, spośród 394 szkół z całej Polski, jury wyróżniło naszą szkołę 
w kategorii Spotkanie z Ekspertem!

Warto podkreślić, że nasza szkoła jako nieliczna szkoła podstawowa 
znalazła się w gronie laureatów, pośród liceów i techników.

Ogromnie się cieszymy i  jesteśmy dumni z takiego osiągnięcia, jed-
nocześnie jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza umożliwi naszym 
uczniom mądre planowanie przyszłości, a  umiejętności będą procento-
wać przez całe życie.

S. Lichosyt
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s z k o l e n i e  d l a  n a U c z y c i e l i : 
k o n s e k w e n c j e  p a n d e m i i 

d l a  z d r o w i a  p s y c h i c z n e g o 
d z i e c i  i   m ł o d z i e ż y

W dniu 17 maja 2021 r. odbyło się szkolenie dla kadry pe-
dagogicznej z  naszej gminy. Szkolenie przeprowadziła pani 
Weronika Potaczek z Centrum Rozwoju i Psychologii w Msza-
nie Dolnej.

Tematem szkolenia były Konsekwencje pandemii dla 
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Działania profilak-
tyczno-wychowawcze w  sytuacji powrotu dzieci do szkoły. 
Podczas szkolenia mieliśmy okazję omówić wyzwania przed 
którymi stoją nauczyciele i uczniowie.

Czas pandemii zarówno dla dzieci jak i dorosłych jest wy-
zwaniem ze względu m.in. na ograniczone kontakty towarzy-
skie, naukę czy prace zdalną, zaburzoną rutynę dnia, ograni-
czone możliwości aktywności fizycznej czy lęk o zdrowie wła-
sne i bliskich, brak informacji oraz niepewność kolejnych ty-
godni. Każde z tych wyzwań przyczyniły się do pogorszenia 
sytuacji emocjonalnej u dzieci i dorosłych.

Nie da się ukryć, że nadrabianie powstałych zaległości 
i ponowne wejście w rytm szkolny, w tak krótkim czasie, będzie 
wyzwaniem dla całej społeczności szkolnej. Przez rok zdalnej 
nauki zachwiane zostały podstawowe relacje społeczne, któ-
re objawiać mogą się u niektórych nastolatków zamknięciem 
w sobie, rozdrażnieniem czy wręcz zawstydzeniem.

Oczywiście realizacja podstawy programowej, klasówki, 
sprawdzanie poziomu wiedzy uczniów jest ważne ale najważ-
niejsze w tym momencie jest odbudowywanie zaufania i rela-
cji między wszystkimi uczestnikami środowiska oświatowego.

Mamy nadzieję, iż uczniowie ponownie przyzwyczają się 
do rytmu i wymagań szkolnych oraz odnajdą radość i zado-
wolenie z powrotu do szkoły.

M.M.

„ z d r o w y  p r z e d s z k o l a k ”
W Publicznym Przedszkolu w Kiczorach w roku szkolnym 

2020/2021 realizowana była innowacja pedagogiczna pro-
gramowo-metodyczna Zdrowy Przedszkolak. Wszelkie działa-
nia zaplanowane w innowacji były realizowane ze szczegól-
nym uwzględnieniem: zdrowego odżywiania, aktywności fi-
zycznej, zdrowia psychicznego oraz wielokrotnie obchodzo-
nych zdrowych dni mających na celu zachęcić dzieci do pró-
bowania nowych smaków i  wyrabiania zdrowych nawyków 
żywieniowych. Realizowane działania skupiały się na przy-
gotowaniu m.in. sałatki owocowej, warzywnej, soków owo-
cowo-warzywnych (jabłkowego, marchewkowego, buracza-

nego), a ponadto obchodzenie Dni: Dyni, Marchewki, Szpina-
ku, Ryby, Herbaty, Jabłka, Buraka, Zdrowego Śniadania, Wody, 
Sportu, Soku, Mleka itp. Przedszkolaki bardzo chętnie brały 
udział w przygotowywaniu sałatek i obchodzeniu zdrowego 
dnia.

Bal karnawałowy owocowo-warzywny
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwy-

kły przepełniony muzyką i  zabawą. Jest on atrakcją bardzo 



Gminne Nowiny  nr 2 (837)/2021

29nowiny samorządowe

m a ł o p o l s k a  t a r c z a  a n t y k r y z y s o w a  –  k o l e j n e  l a p t o p y 
d l a  U c z n i ó w  w   r a m a c h  p a k i e t U  e d U k a c y j n e g o

Gmina Lipnica Wielka pozyskała dodatkowe środki finansowe, które pozwoliły na zakup kolejnych 20 laptopów i 37 opro-
gramowań dla szkół podstawowych oraz liceum w naszej gminie.

Całkowita wartość zakupionych komputerów to 75.000,00 zł, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego pokryło całą kwotę.

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych 
oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez 
organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowa-
dzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami 
COVID-19.

M.M.

lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i  rado-
ści. Każde dziecko chce się wyróżnić i pochwalić oryginalnym 
strojem.

4 lutego 2021 r. w  Publicznym Przedszkolu w  Kiczorach 
odbył się Bal karnawałowy dla przedszkolaków z grupy Pszczó-
łek, zaś następnego dnia dla grupy Żabek. Nauczycielki przed-
szkola dołożyły wszelkich starań, by wystrój sali wprowadził 
dzieci w  radosny, kolorowy nastrój oraz zachęcał do weso-
łej zabawy. Wszystkie przedszkolaki zamieniły się w „soczyste 
owoce” i „pyszne warzywa”. Smakowicie i kolorowo wygląda-
ła integracja dzieci podczas muzycznego szaleństwa i tańców. 
Przekąski z owoców, frytki z marchewki, a także talarki z ziem-

niaków wszystkim smakowały. Fotobudka owocowo-warzyw-
na także cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. 
W  trakcie balu nastąpiło również rozstrzygnięcie wcześniej 
zapowiedzianego konkursu pt. „Kolorowy strój witaminko-
wy”. Podczas balu wychwycone zostały najbardziej oryginal-
ne stroje owoców i warzyw własnoręcznie zrobionych przez 
rodziców i dzieci, a następnie nagrodzone. Bal umożliwił dzie-
ciom spędzenie czasu w  miłej atmosferze. Wspólna zabawa 

przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom, a  to było 
głównym celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i  rodzicom 
za zaangażowanie w przygotowanie pięknych strojów. 

 Inscenizacja wiersza Jana Brzechwy „Na straganie”
7 maja 2021 r. przedszkolaki z  grupy „Pszczółki” zapre-

zentowały inscenizację wiersza J. Brzechwy „Na straganie” 
oraz wiersze promujące zdrowie, codzienną higienę oraz ak-
tywność fizyczną. Dzieci przebrane w  piękne stroje warzyw 
i owoców świetnie odnalazły się w swoich rolach. Nie obyło 
się również bez rekwizytów- jesiennego straganu z warzywa-
mi i owocami. Przedszkolaki zaśpiewały piosenki pt. „Witamin-

ki, witaminki”, „Ogórek, ogórek”. Wszyscy podziwiali również 
taniec cebulki i buraczka do piosenki „Buraczek”. Dzieci bawiły 
się doskonale. Niewątpliwie ta inscenizacja stała się ciekawą 
lekcją. Dzięki niej nasze przedszkolaki w  przyjemny sposób 
przyswoiły wiedzę na temat warzyw, owoców, a  także tego, 
jak należy zdrowo się odżywiać.

K. Bandyk
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Święta Królowa Jadwiga – cicha, 
skromna, zamyślona...

„Była jedyną kobietą – królem na 
tronie polskim. Mądra, wykształcona 
i wrażliwa na krzywdę ludzką, jeszcze za 
życia zaskarbiła sobie serca swoich pod-
danych (...) „ – tymi słowami uczniowie 
rozpoczęli święto Patrona Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w  Lipnicy Wielkiej, któ-
rym jest wyjątkowa postać – Święta Ja-
dwiga Królowa Polski, zasiadająca na 
tronie w II połowie XIV w.

W  dniu 9 czerwca społeczność na-
szej szkoły uczestni-
czyła w  uroczystej 
Mszy Świętej, którą 
odprawił ksiądz pro-
boszcz Andrzej Paw-
lak. W  homilii kapłan 
nawiązał do młodego 
wieku przyszłej królo-
wej, ciążących na niej 
obowiązkach i nadzie-
jach związanych z  po-
jawieniem się na pol-
skim tronie córki kró-
la Węgier Ludwika An-
degaweńskiego, sio-
strzeńca króla Kazimierza Wielkiego. 
Ksiądz proboszcz uświadomił uczniom, 
że Jadwiga była, podobnie jak oni, mło-
dą i  ciekawą świata dziewczyną. Pra-
gnęła zaznać w życiu szczęścia i radości, 
ale jednocześnie bardzo kochała Boga 
i  Jego stawiała na pierwszym miejscu. 
Bogu powierzała swoje sprawy pań-
stwowe oraz osobiste, klęcząc i modląc 
się żarliwie przed czarnym krzyżem, któ-
ry wciąż znajduje się w Katedrze na Wa-
welu. Nie gromadziła skarbów dla siebie 
– wspomagała ubogich oraz zainwesto-
wała w  odnowienie jedynej w  tamtym 
czasie polskiej uczelni zwanej dziś Uni-
wersytetem Jagiellońskim.

Zebranych w  szkole na naszej uro-
czystości powitał oraz zaprosił na pro-
gram artystyczny dyrektor szkoły pan 
Łukasz Klozyk. Przybyli goście zabra-
li głos w następującej kolejności: ksiądz 
proboszcz Andrzej Pawlak, Wójt Gmi-
ny Lipnica Wielka pan Mateusz Licho-
syt, zastępca przewodniczącego Rady 

Gminy pan Józef Rudnicki, , pani dyrek-
tor Danuta Pastorczyk oraz sołtys Muro-
wanicy pan Franciszek Pindziak. Spek-
takl przeniósł uczniów ze współcze-
snej szkoły w  czasy panowania świętej 
królowej Jadwigi. Ta nietypowa sytu-
acja pozwoliła Jasiowi uzupełnić wiedzę 
o dawnych dziejach naszego kraju i po-
prawić jedynkę z historii. Dzięki sile ma-
gicznego pierścienia uczniowie uczest-
niczyli w obrzędzie koronacji młodziut-
kiej księżniczki Jadwigi na króla Polski 
oraz jej zaślubinach z  litewskim księ-

ciem Jagiełłą, który zapewnił wybran-
kę o  swojej szczerej miłości i  oddaniu 
nowej ojczyźnie. Scenom tym towarzy-
szył, podobnie jak przed wiekami, moc-
ny dźwięk wawelskiego Zygmunta. Wy-
jątkową wymowę zyskała scena w  wa-
welskiej komnacie, gdy królowa w oto-
czeniu dwórek spogląda na skrzynię 
pełną klejnotów, jednak nie zachwy-
ca się złotem i  perłami, jakby to uczy-
niła niejedna młoda kobieta. Ona ob-
myśla plan przekazania swojego ma-
jątku na szczytny cel – rozwój Uniwer-
sytetu Krakowskiego, który wkrótce za-
słynie w  Europie i  przez wieki zapewni 
wykształcenie tysiącom Polaków, w tym 
również mieszkańcom Lipnicy Wielkiej. 
Uświadomienie sobie tego faktu napeł-
nia dumą i zobowiązuje do szczególne-
go szacunku do nauki.

Spektakl przygotowali głównie 
uczniowie klasy VIII: w postać królowej 
Jadwigi wcieliła się stworzona do tej roli 
Patrycja Olesińska, księcia litewskiego 

Władysława Jagiełłę zagrał doskonale 
Kacper Janowiak, zaś w roli krakowskie-
go biskupa wystąpił niezawodny Mate-
usz Janowiak. Tekst narracji znakomicie 
prezentowały: Izabela Harkabuzik i Julia 
Lichosyt. Scenę ze współczesnej szkoły 
brawurowo zagrali uczniowie kl. VI: Mar-
tyna Ziemiańczyk, Igor Białoń i Dominik 
Tometczak. Królowej Jadwidze towarzy-
szyły oddane swej pani dwórki: Kinga 
Janowiak, Sabina Neupauer, Natalia Gą-
barczyk i  Dominika Simala, zaś Włady-
sławowi Jagielle wierni rycerze: Kacper 

Indycki oraz Maksymi-
lian Kmiecik. Do sceny 
koronacji pod złotym 
baldachimem w  spo-
sób godny i  dostojny 
wprowadzali Jadwigę: 
Dawid Janowiak z  kl. 
IV, Maciej Kidoń z kl. V 
oraz Tobiasz Janowiak 
i  Piotr Janowiak z  kl. 
VII b. Poszczególnym 
scenom towarzyszy-
ła nastrojowa muzyka 
renesansowa i  współ-
czesna. Wśród wie-

lu rekwizytów wyjątkowe miejsce zajął 
zabytkowy krzyż. Umieszczony w  cen-
tralnym miejscu, przyciągał wzrok i wy-
znaczał wyraźną sferę sacrum w  całym 
spektaklu. Opiekunkami uczniów przy-
gotowujących akademię były panie na-
uczycielki: Monika Kołton, Anna Mikłu-
siak i Anna Cymerman.

Mijają wieki, Święta Jadwiga Kró-
lowa nieustannie zachwyca i  inspiru-
je do odkrywania jej niezwykłej posta-
ci wpisanej na zawsze w historię Polski. 
Będąc w Krakowie na Wawelu, nie spo-
sób nie zatrzymać się w  zadumie przy 
białym marmurowym sarkofagu, w któ-
rym spoczęło ciało młodziutkiej królo-
wej Jadwigi, szczerze i długo opłakiwa-
nej przez wiernych poddanych, nad któ-
rymi z wrażliwością się pochylała. Wsłu-
chajmy się w głos płynący spod kamien-
nej płyty, błagajmy świętą Jadwigę, aby 
uczyła nas godnie żyć i godnie umierać.

Anna Cymerman

ś w i ę t o  p a t r o n a  w   s z k o l e  p o d s t a w o w e j  n r  1
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w i e l k i  s U k c e s  w   m a ł e j 
s z k o l e .  l a U r e a t 

m a ł o p o l s k i e g o  k o n k U r s U 
g e o g r a f i c z n e g o

Serdeczne gratulacje!!!
Z  wielką satysfakcją informujemy, że Partycja Olesińska 

uczennica klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Kró-
lowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej, zdobyła tytuł laureata Mało-
polskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół pod-
stawowych województwa małopolskiego w  roku szkolnym 
2020/2021.

Uczennica zna-
lazła się w  gronie 
10 najlepszych geo-
grafów w  Małopol-
sce, osiągając im-
ponujący wynik. 
W  etapie rejono-
wym musiała po-
konać 335 uczestni-
ków, a w etapie wo-
jewódzkim 57.

Etap woje-
wódzki konkursu 
odbył się 12 marca 
2021 r. w Krakowie.

Należy podkre-
ślić, że sukces Patry-
cji jest efektem jej 
wytrwałej, dogłęb-

nej i wielogodzinnej pracy.
Ze względu na ograniczenia pandemiczne w  dniu 13 

maja 2021 r. dyplom laureata i  nagrodę wręczył w  imieniu 
Małopolskiego Kuratora Oświaty Pan Dyrektor Łukasz Klozyk.

Uroczyste wręczenie odbyło się w  obecności Pani 
Agnieszki Olesińskiej mamy Patrycji, uczniów klasy ósmej, na-
uczyciela przygotowującego uczennicę do konkursu oraz wy-
chowawcy klasy. Pan Dyrektor złożył również serdeczne gra-
tulacje i podziękowania mamie Patrycji.

Nauczycielem przygotowującym Patrycję do konkursu 
była Władysława Moniak długoletnia nauczycielka geogra-
fii, która otrzymała podziękowanie w formie dyplomu, za za-
angażowanie i  opiekę naukową od Małopolskiego Kuratora 
Oświaty Pani Barbary Nowak.

Gratulacje i podziękowania złożył również Pan Dyrektor 
Łukasz Klozyk wręczając dyplom.

Jesteśmy dumni z sukcesu i życzymy Patrycji jak najlep-
szych wyników w dalszej nauce.

Lipnica Wielka 13 maja 2021 r.
Szk. Podst. Nr 1

p i k n i k  n a  m a r y s i n e j 
p o l a n i e  U c z n i ó w  z e  s z k o ły 

p o d s t a w o w e j  n r  1  
i m .  ś w i ę t e j  k r ó l o w e j 

j a d w i g i  w   l i p n i c y  w i e l k i e j

W  dniach 14, 15 i  16 czerwca podzieleni na trzy grupy 
uczniowie naszej szkoły wraz z  opiekunami, wybrali się na 
Marysiną Polanę. Piękna pogoda sprzyjała wędrówce pod-
czas której podziwiano piękne górskie i leśne krajobrazy.

Po dotarciu rowerami lub pieszo na wyznaczone miejsce, 
Pan Dyrektor wraz z nauczycielami rozpalili grilla i upiekli dla 
wszystkich kiełbaski. Dzieci w tym czasie spacerowały, grały 
w piłkę i bawiły się na świeżym powietrzu. Dla najmłodszych 
uczniów w trakcie oczekiwania na posiłek zorganizowano też 
konkurs plastyczny polegający na narysowaniu Wieży Wido-
kowej znajdującej się na tejże polanie.

Po posiłku wszyscy uczestnicy udali się do pobliskiej ba-
cówki. Dzieci mogły zobaczyć nie tylko miejsce w którym wy-
rabia się tradycyjne „oscypki”, ale również znajdujące się w za-
grodzie zwierzęta: konie, krowy i owce.

Następnie wróciliśmy na polanę i udaliśmy się na Wieżę 
Widokową wznoszącą się na wysokość 13, 70m. Z wieży po-
dziwialiśmy przepiękną panoramę na Tatry, widok na Jezio-
ro Orawskie, Kotlinę Orawską oraz Królową Beskidów- Babią 
Górę. Później był czas na zdjęcia w „orawskim oknie” z pięk-
nie prezentującym się aniołem. 15 czerwca uczniowie klas 7 
– 8 mogli na żywo obserwować jak dekorowany jest „anioł 
niepodległościowy”.

Wycieczka dostarczyła dzieciom mnóstwo radości 
i wspólnej zabawy wśród szumiących wokół drzew.

Myślę, że czerwcowe piknikowanie na Marysinej Polanie 
stanie się tradycją naszej szkoły.

Serdeczne słowa podziękowania kierujemy w  stronę 
Stowarzyszenienia Rozwoju Orawy i  Pani Renaty Martyniak 
i  #Fundacji PoWer za zakup kiełbasek, chleba i wody oraz po-
krycie transportu dla kl. 0-3.

Dziękujemy również Panu Dyrektorowi- Łukaszowi Klozy-
kowi za pomoc oraz transport prowiantu na polanę.

tekst: Anna Mikłusiak
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Rok 2021 to „Rok Emila Miki”, wielkiego człowieka i  pa-
trioty, to również 80 rocznica jego męczeńskiej śmierci w hi-
tlerowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Z tej oka-
zji w  Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefiny i  Emila Mików, 
w czerwcu odbył się cykl wydarzeń poświęconych Józefinie 
i  Emilowi. Wydarzenia te miały na celu upamiętnienie i  od-
danie hołdu Patronom szko-
ły. W  tych działaniach pokaza-
no jak wszechstronnym i utalen-
towanym człowiekiem był Emil 
Mika – folklorysta, konstruktor, 
pszczelarz, sadownik, organista, 
nauczyciel. Towarzyszyła mu Jó-
zefina również bezgranicznie 
oddana swojej społecznej pra-
cy. Szkoła kultywuje lokalne tra-
dycje, zwyczaje i  obyczaje, aby 
młode pokolenie nigdy nie za-
pomniało, że wyrośli na oraw-
skiej ziemi pod Babią Górą.

7 czerwca 2021r. miała miej-
sce prezentacja projektu artystyczno – edukacyjnego: Poznaj 
Józefinę i Emila Mików, przygotowanego przez uczniów kla-
sy VII, którzy przeprowadzili ciekawe i twórcze warsztaty dla 
dzieci klas I-III. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak działa elek-
trownia wodna stworzona przez Emila Mikę, poznali podsta-
wy pszczelarstwa i sadownictwa. Uczestnicy wcielili się w rolę 
Emila Miki tworząc pejzaż ba-
biogórski, rozpoznawali muzy-
kę orawską oraz uczyli się, że 
należy kultywować zwyczaje 
i tradycje.  

8 czerwca 2021r. odbyły 
się warsztaty z  robotyki i  pro-
gramowania, podczas których 
uczniowie wzorem Emila Miki 
mieli okazję stać się inżynierami 
i  konstruktorami. Zajęcia wpro-
wadziły uczniów w  niezwykły 
świat nowoczesnych technolo-
gii. Z  kolorowych klocków po-
wstawały konstrukcje wykonu-
jące określone zadania i pokonujące przeszkody. Dzieci pro-
gramowały swoje roboty przy użyciu tabletów i prostego ję-
zyka obrazkowego.

Tego dnia klasa VIII wraz z  wychowawcą wyruszyła na 
Rajd Rowerowy Ścieżkami Emila Miki, poznając piękno lipnic-
kiej ziemi. Orawskie lasy i polany były kiedyś niemymi świad-
kami życia Patronów.

9 czerwca 2021r. korytarz szkolny zmienił się w  salę 

koncertową. Koncert dedykowany był pamięci Józefiny i Emi-
la. Usłyszeliśmy utwory, które zachwycały i  wzruszały oraz 
przypominały o odwadze naszych Patronów. Uczniowie mie-
li okazję zaprezentować swoje umiejętności i efekty ciężkiej 
pracy, wykonując bardziej lub mniej znane utwory. Młodzi ar-
tyści wykazali się profesjonalizmem, a koncert był prawdziwą 

ucztą artystyczną.
10 czerwca 2021r. odbył się 

poranek poetycki ku pamięci Jó-
zefiny i  Emila Mików połączo-
ny z  konkursem recytatorskim. 
Główny cel konkursu to propa-
gowanie wiedzy o  Patronach 
i  ukazywanie piękna tych po-
staci, a także całej Orawy w po-
ezji pisanej gwarą oraz językiem 
literackim. Wzięli w  nim udział 
uczniowie klas I – VIII, razem 27 
osób. Występy uczniów oceniała 
komisja konkursowa w składzie: 
przewodniczący mgr Robert Ko-

walczyk i członkowie: mgr Anna Cymerman, mgr Bogusława 
Machajda, mgr Jadwiga Oskwarek.

Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali do 
recytacji piękne teksty poetyckie. Wszyscy uczestnicy konkur-
su zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

18 czerwca 2021r. uczniowie klasy VIII wraz z  opiekuna-
mi odwiedzili miejsce pamięci 
i  martyrologii narodu polskie-
go – Muzeum Auschwitz – Bir-
kenau w Oświęcimiu, gdzie Emil 
Mika poniósł śmierć z  rąk hitle-
rowców. Miejsce to przypomina 
o  jakże tragicznych losach na-
szych Patronów i  ich życiu peł-
nym cierpienia i poświęcenia.

Inne wydarzenia, które od-
były się w  szkole to: Memoriał 
im. Józefiny i Emila Mików w Te-
nisie Stołowym, warsztaty „Daw-
ne zabawy i  pieśni ludowe”, 
„Zdobienia i malarstwo na Ora-

wie” oraz konkurs wiedzy o życiu i działalności Józefiny i Emi-
la Mików, konkurs plastyczny „Z życia Patronów”.

Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali słodycze i drob-
ne upominki, zaś laureaci dyplomy i nagrody. Poniżej wyniki 
przeprowadzonych konkursów:

Konkurs Historyczny o życiu i działalności Józefiny i Emi-
la Mików 

I miejsce Wojciech Rzepiszczak

U r o c z y s t e  o B c h o d y  8 0  r o c z n i c y  ś m i e r c i  e m i l a  m i k i 
w   s z k o l e  p o d s t a w o w e j  n r  2  i m .  j ó z e f i n y  i   e m i l a  m i k ó w
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II miejsce Karolina Dunaj
III miejsce Oliwia Kowalczyk
Konkurs plastyczny „Z życia Józefiny 

i Emila Mików”
Zwycięscy: Julia Jaskowiak, San-

dra Lach, Justyna Praszek, Jan Karna-
fel, Anna Wojdyła,  Justyna Gonciar-
czyk,  Antonina Kidoń, Aleksandra Kuli-
ga, Bartłomiej Łyś, Gabriela Kidoń, Ma-
ciej Wojdyła, 

Konkurs recytatorski
kategoria kl. I-IV
I  miejsce Julia Jazowska, Oliwia 

Praszek
II miejsce Lena Wójciak, Magdalena 

Ziemba
III miejsce Anna Łyś, Antonina Pie-

trzak, Emilia Kowalczyk
kategoria V-VIII
I  miejsce Justyna Wojtusiak, Eweli-

na Krzyś
II miejsce Bartłomiej Łyś, Paulina 

Gąbarczyk
III miejsce Andrzej Dunaj, Wiktoria 

Pastwa, Wojciech Rzepiszczak 
Memoriał im. Józefiny i Emila Mików 

w Tenisie Stołowym
I miejsce Igor Żurek
II miejsce Daniel Łopatniuk 
III miejsce Mateusz Jazowski
W wydarzenia włączyła się cała spo-

łeczność szkolna. Uczniowie z  wielkim 
zaangażowaniem i  ciekawością pozna-
wali życie i  twórczość Józefiny i  Emila 
Mików. Emil i Józefina żyją w naszej pa-
mięci i sercach. Zwieńczeniem czerwco-
wych wydarzeń było uroczyste Święto 
Patronów.

Edyta Mikłusiak
foto: Grzegorz Rzepiszczak

w y c i e c z k a  d o  z a k o p a n e g o
Dnia 17 czerwca 2021r. klasa VIII i dwie klasy VII a i b wybrały 

się na wycieczkę do Zakopanego. Brało w niej udział ok. czterdzie-
stu osób.  Opiekunami tejże eskapady byli: pan Dyrektor Ł. Klozyk, 
pani K. Buroń, p. M. Kołton i p. E. Karkoszka. 

Wyprawa zaczęła się bardzo wcześnie, bo o godz. 7.45 odbyła 
się zbiórka przed budynkiem SP1w Lipnicy Wielkiej. O godz. 8.00 
wyruszyliśmy w podróż. Kiedy już weszliśmy do autokaru i zaję-
liśmy miejsca, panie przypomniały nam o zasadach bezpieczeń-
stwa i  dobrym zachowaniu. Będąc wspólnie razem, zaczęliśmy 
miłe pogawędki, na które tak długo czekaliśmy. Po godzinie do-
tarliśmy do Zakopanego. Tam wysłuchaliśmy ciekawej opowie-
ści pana przewodnika. Po krótkiej chwili zaczęliśmy wychodzić na 
Sarnią Skałkę. Po drodze mogliśmy podziwiać wspaniały Wodo-
spad Siklawa. Po ok. trzech godz. dotarliśmy na miejsce. Piękne 
widoki zapierały dech w piersiach. Na wprost naszych oczu wzno-
siły się tatrzańskie szczyty spowite białymi chmurkami i gorącym 
słońcem. Następną atrakcją było Centrum Edukacji Przyrodni-
czej. Gdy zwiedzanie dobiegło końca, wyruszyliśmy na Krupów-
ki, gdzie mogliśmy podziwiać kulturę i tradycje góralskie. Później 
wyruszyliśmy w stronę przystanku, na którym czekał autokar. Dro-
ga powrotna upłynęła w przyjaznej atmosferze. Na miejsce dotar-
liśmy ok. godz. 18.00 i pożegnawszy się z opiekunami, rozeszliśmy 
się do domów.

Moim zdaniem wycieczka była bardzo interesująca i dostar-
czyła mi niezapomnianych wrażeń. Pozwoliła też nawiązać i od-
budować relacje koleżeńskie, które dla nas, młodych ludzi są tak 
istotne.

Mateusz Janowiak ucz. kl. VIII i Marcel Polaczek ucz. kl. VIIb.

r a j d  p i e s z y  n a  p l a c 
p i o t r a  B o r o w e g o 

w   l i p n i c y  w i e l k i e j
16 czerwca 2021 r. w słoneczny poranek  uczniowie 

klas IV- VIII ze Szkoły Podstawowej im. Bł Jana Pawła II wy-
ruszyli  wraz ze swoimi nauczycielami na rajd pieszy. Ce-
lem rajdu była popularyzacja turystyki pieszej, integra-
cja zespołu szkolnego oraz poznanie  rysu historycznego 
przyłączenia polskiej Orawy do Polski.

Miłośnicy pieszych wycieczek wyruszyli w trasę rajdu 
ok.  8.30  z boiska szkolnego. Trasa  liczyła ok. 5 km w jed-
ną stronę. Przez całą drogę rajdu uczniowie mieli okazję 
podziwiać piękno przyrody kiczorzańskiej oraz obydwu 
Lipnic. Na mecie rajdu, którym był Plac Piotra Borowego 
w Lipnicy Wielkiej uczniowie ( niektórzy po raz pierwszy) 
mieli okazję zobaczyć Mural „Ojców Niepodległości” oraz 
obelisk „Św. Janowi Pawłowi II . Była to dla nich krótka za-
duma, podczas której przypomnieli sobie historię Pol-
skiej część Orawy i Spisza  i jej historię przyłączenia w gra-
nice niepodległej Polski.

Następnie uczniowie wraz z nauczycielami skorzysta-
li z grilla znajdującego się obok stadionu. Po krótkim od-
poczynku nie zabrakło sił na zabawy rekreacyjno – spor-
towe na pobliskim placu zabaw oraz  boisku do siatkówki 
plażowej.  Około godziny 12 uczniowie wyruszyli w dro-
gę powrotną do Kiczor. Droga powrotna minęła szybko 
i obyło się bez przygód. Mamy nadzieję, że rajdy piesze 
wejdą na stałe w kalendarz szkolnych wycieczek.

Gabriela Trzop
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Uczniowie z klas: VII i VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. 
Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej, biorą udział w pierwszej 
edycji ogólnopolskiego programu Złote Szkoły NBP, który po-
pularyzuje zagadnienia ekonomiczne w środowiskach szkol-
nych i lokalnych. Ideą pierwszej edycji programu Złote Szko-
ły NBP jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swo-
bodnego poruszania się w świecie finansów osobistych – stąd 
motto tegorocznej akcji – „Giganci finansów osobistych”. Każ-
da Drużyna Ambasadorów Edukacji 
Ekonomicznej, która zgłosiła swoją 
szkołę do programu, ma do wykona-
nia trzy obowiązkowe zadania:

1. Spotkanie z ekspertem.
2. Lekcja z ekonomią
3. Szkolna debata
W ramach realizacji programu do 

szkoły zaproszono znakomitych Go-
ści, którzy w  profesjonalny sposób 
prowadzili spotkania na tematy zwią-
zane z  tematyką programu. Swoją 
wiedzą na temat finansów podzielili się z uczniami: Rzecznik 
Praw Konsumenta- Pani Ewa Barczuk – Kałat, Dyrektor oddzia-
łu Santander Bank Polska – Pan Paweł Liszka, Doradca Finan-
sowy – Pan Dariusz Buroń, Dyrektor SP1 w  Lipnicy Wielkiej- 
Pan Łukasz Klozyk ,Wójt Gminy Lipnica Wielka- Pan Mateusz 
Lichosyt, Sekretarz Gminy Lipnica Wielka, wieloletni Dyrek-
tor ZSO w Lipnicy Wielkiej- Pan Jan Kuliga, Dyrektor Centrum 
Usług Wspólnych- Pani Marzena Michalak, Przedstawicielka 
Rady Rodziców- pani Marta Pawlak. Znakomite merytoryczne 
i dydaktyczne przygotowanie prelegentów oraz  świetna inte-
rakcja z młodzieżą pozwoliła znacznie przybliżyć  uczniom te-
matykę związaną z projektem.

Na interdyscyplinarnych lekcjach z  elementami ekono-
mii, uczniowie rozmawiali na temat inflacji, oszczędzania, in-
westowania, budżetu domowego, dowiedzieli się jakie mają 
prawa i obowiązki jako konsumenci, nauczyli się obliczać ratę 
kredytu, odsetki na lokacie i  wiele innych. Zostały uporząd-
kowane najważniejsze pojęcia ekonomiczne. Realizując pro-
gram uczniowie przygotowali również plakaty promujące 
udział szkoły w projekcie, a także wpadli na pomysł stworze-

nia szkolnego słownika pojęć eko-
nomicznych. Wszystkie zagadnie-
nia zostały przedstawione w  cieka-
wej i przystępnej formie, dla uczniów 
którzy w  świecie finansów stawiają 
dopiero pierwsze kroki.

Na zakończenie uczniowie 
uczestniczyli w  debacie podsumo-
wującej realizację projektu ekono-
micznego. Podczas debaty porusza-
no następujące kwestie: Czy warto 
oszczędzać pieniądze? Jakie są spo-

soby na oszczędzanie oraz jak zwiększyć wartość odkłada-
nych środków? Czy inwestowanie może być formą oszczędza-
nia? Co stanowi nasz dochód? W jaki sposób możemy racjo-
nalnie gospodarować naszymi pieniędzmi? Na jakie cele prze-
znaczamy nasze oszczędności? Na te, i wiele innych pytań, od-
powiadali uczniowie przy wsparciu merytorycznym zaproszo-
nych Ekspertów.

Dzięki wiedzy nabytej podczas realizacji całego projek-
tu, uczniowie mogli lepiej zrozumieć świat finansowy. Znajo-
mość podstawowych zasad ekonomii znacznie poszerzyła ich 
horyzonty myślowe i na pewno pozwoli na lepsze odnalezie-
nie się w otaczającej na co dzień rzeczywistości.

S. Lichosyt

s z k o ł a  p o d s t a w o w a  w a l c z y  
o   t y t U ł  „ z ł o t e j  s z k o ł y  n B p ” !

d z i e ń  m a t k i  w   s z k o l e  p o d s t a w o w e j  n r  1  
i m .  ś w i ę t e j  k r ó l o w e j  j a d w i g i  w   l i p n i c y  w i e l k i e j

Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt w kalendarzu. W dniu swego święta 
Mamy obdarzane są szczególnymi dowodami miłości.

W naszej szkole 28 maja odbyła się uroczystość dedykowana wszystkim Mamom, 
podczas której słowem, tańcem i piosenką uczniowie klasy II i III starali się wyrazić mi-
łość i wdzięczność za trud, cierpliwość i dobroć mam. Uroczystość rozpoczęła część arty-
styczna przygotowana pod kierunkiem wychowawców klasy II i III. Uczniowie przedsta-
wili scenki i wiersze dedykowane Mamom przeplecione piosenkami i tańcem.

Mamy podczas występu nie kryły wzruszenia. Dumne ze swoich pociech, brawa-
mi podziękowały za bardzo efektowny występ. Następnie dzieci złożyły Mamom życze-
nia i wręczyły im wykonane samodzielnie w szkole upominki. Dalsza część uroczystości 
upłynęła wspólnym na wspólnym spotkaniu przy ciasteczku, kawie i herbatce.

A. Klozyk
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W dniu 15 czerwca wczesnym rankiem, uczniowie klas: III, 
IV, V i VI wraz z opiekunami, udali się na wycieczkę do Tarnow-
skich Gór.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zabytkowej Kopalni Sre-
bra. Najpierw udaliśmy się do skansenu maszyn parowych 
i parowozów, który znajduje się 
obok wejścia do kopalni. Mo-
gliśmy tam podziwiać ekspo-
naty z  przełomu XIX i  XX wie-
ku. Następnie udaliśmy się do 
budynku nadszybia kopalni, 
gdzie znajduje się nowocze-
sne centrum edukacji o  tarno-
górskim górnictwie kruszców 
srebra, ołowiu i cynku. Po wizy-
cie w Muzeum Górnictwa wsie-
dliśmy do windy i  zjechaliśmy 
pod ziemię na głębokość 40,5 
m. Przemierzaliśmy podziemne chodniki, płynęliśmy łodzia-
mi, a  także mieliśmy przyjemność spotkać Skarbnika, który 
jest dobrym duchem kopalni, opiekującym się górnikami.

Z kopalni udaliśmy się do Sztolni „Czarnego Pstrąga”, po-
łożonego wśród zieleni w  Parku Repeckim. Niesamowitych 
wrażeń dostarczył nam przepływ w  łodziach 600 m odcin-
ka w podziemiach Sztolni. Atmosferę tajemniczości w kopal-
ni tworzyło delikatne światło lamp górniczych. Podziemna 

przeprawa dostarczyła wszystkim wielu pozytywnych wrażeń 
i była największą atrakcją.

Ostatnim punktem programu wycieczki było Muzeum 
Chleba w Radzionkowie.

Uczniowie mieli okazję samodzielnie uformować z  cia-
sta piękne warkocze, a  nawet 
skosztować swoich wypieków. 
Następnie obejrzeliśmy film 
edukacyjny na temat tego jak 
kiedyś pieczono chleb, dlacze-
go chleb jest ważny i dlaczego 
należy go szanować. Zwiedza-
nie muzeum było także bardzo 
ciekawym doświadczeniem, 
dzieci mogły zobaczyć i  do-
tknąć wielu urządzeń oraz na-
rzędzi używanych przez wcze-
śniejsze pokolenia.

Uczniowie mogli także przenieść się w  czasie i  zasiąść 
w starych ławach szkolnych, a nawet napisać notatki na sta-
rych tabliczkach.

Wycieczka była niezapomnianym przeżyciem, ciekawym 
doświadczeniem, miło spędzonym czasem. Można było po-
czuć przedsmak wakacji. Dobre humory dopisywały uczest-
nikom i opiekunom.

S. Lichosyt

W  ostatnim czasie dzie-
ci z  oddziału przedszkolne-
go oraz klasy I-III wzięły udział 
w projekcie ,,Zdrowe ząbki całe 
życie”.

Wydarzenie jest Akcją Pro-
filaktyczną, której organizato-
rem jest Polskie Towarzystwo 
Studentów Stomatologii Od-
dział Kraków – PTSS Kraków.

Celem projektu jest posze-
rzenie wiedzy na temat wyglą-
du oraz przebiegu wizyty w ga-
binecie dentystycznym oraz 
propagowanie odpowiedniej higieny 
jamy ustnej wśród uczniów przedszkoli 
oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawo-
wej w dobie pandemii COVID-19. 

Program miał za zadanie przekonać 

dzieci do częstego oraz chętnego od-
bywania wizyt w  gabinecie stomato-
logicznym m.in. w  celu odbycia wizyty 
kontrolnej.

Uczniowie w  ramach programu 

obejrzeli film edukacyjny pt. 
,,Wizyta adaptacyjna”, czy-
li czego spodziewać po wizy-
cie w  gabinecie stomatolo-
gicznym. Uczniowie zapozna-
li się również z  prezentacja-
mi dotyczącymi wskazówek 
dbania o  higienę jamy ustnej. 
Jako podsumowanie projektu 
został przeprowadzony ,,Kon-
kurs Zębuszkowy” . Dla przed-
szkola i  klasy miał formę kon-
kursu plastycznego. Klasy II i III 
przystąpiły do testu wiedzy na 

temat higieny jamy ustnej. Uczniowie 
z zaangażowaniem włączyli się w dzia-
łania programu, o  czym świadczy ilość 
biorących udział w konkursie.

A. Klozyk

w y c i e c z k a  n a  g ó r n y  ś l ą s k  U c z n i ó w  
z e  s z k o ły  p o d s ta w o w e j  n r  1

z d r o w e  z ą B k i  c a ł e  ż y c i e ! ! ! ?
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1 czerwca w  na-
szej szkole świętowali-
śmy Dzień Dziecka. Na-
uczyciele przygotowa-
li mnóstwo atrakcji dla 
wszystkich uczniów. Na 
orliku odbyła się część 
sportowa, w  której to 
dzieci rywalizowały ze 
sobą w różnych konku-
rencjach: wyścigi rzę-
dów, rzuty celu, tory 
przeszkód, skoki i  wie-
le innych

Rozgrywkom mię-
dzy-klasowym towa-
rzyszyło sporo emocji 
- każda klasa dzielnie 

walczyła o zwycięstwo.
Taki sportowy 

Dzień Dziecka to zde-
cydowanie połączenie 
przyjemnego z  poży-
tecznym. Dzieci świet-
nie się bawią i  jedno-
cześnie mają sporą 
dawkę ruchu na świe-
żym powietrzu. Dzień 
dziecka w  naszej szko-
le to również dzień 
niecodziennych atrak-
cji... Najmłodsi ucznio-
wie naszej szkoły mo-
gli przejechać się na 
kucyku oraz zjeść watę 
cukrową, której nie 

odmówili sobie także 
starsi uczniowie. Dzię-
kujemy panu Jerzemu 
Milewskiemu za umoż-
liwienie zorganizowa-
nia tych atrakcji oraz 
zaangażowanej mamie 
– pani Agnieszce Kuli-
dze, która zajęła się ro-
bieniem waty cukro-
wej. Dziękujemy także 
Radzie Rodziców, któ-
ra zakupiła lody i  na-
poje, które świetnie 
smakowały po wysiłku 
sportowym.

 P. Kucek, K. Buroń, 
A. Klozyk

Uczniowie klasy I w roku szkolnym 
2020/2021 wzięli udział w  akcji „Czy-
tam sobie. Pierwsza klasa!” realizowa-
nej przez Centrum Edukacji Obywatel-
skiej i Wydawnictwo HarperCollins Pol-
ska we współpracy z programem Szko-
ła Ucząca Się.

Program miał na celu zachęcić 
uczniów do nauki samodzielnego czy-
tania, pokazać, że czas z  książką może 
być przyjemny, ale też aktywny i  twór-
czy. Czytanie to podstawowa umie-
jętność, która ma wpływ na sukcesy 
w szkole i poza nią, na rozumienie ota-
czającego świata, a także pozytywne re-
lacje z rówieśnikami.

Celem działań było budowanie 
w  uczniach pasji czytelniczej poprzez 
różne zabawy i  aktywności związa-
ne z  książkami. Pierwszoklasiści w  ra-
mach akcji, mieli do przeczytania dzie-
sięć książek z serii „Czytam sobie”. Prze-
czytane książki zaznaczane były na Kar-
cie Młodego Czytelnika, którą dosta-
li w  ramach akcji. Ponadto uczniowie 
otrzymali: książki z serii „Czytam sobie”, 

d z i e ń  d z i e c k a  -  d n i e m  s p o r t U  w   s z k o l e  w   m U r o w a n i c y

p r o j e k t  e d U k a c y j n y  w   k l .  i   w   s z k o l e  p o d s t a w o w e j  
n r  1  i m .  ś w i ę t e j  k r ó l o w e j  j a d w i g i  w   l i p n i c y  w i e l k i e j

a także zakładki do książek, magnesy oraz motywujące naklejki. Zwieńczeniem ak-
cji „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” było wręczenie” Dyplomu sukcesu”.

Mam nadzieję, że udział w projekcie przyczyni się do rozbudzenia pasji czytel-
niczej wśród dzieci.

A. Mikłusiak
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l e a r n  a n d  h a V e  f U n ! !
Takie motto przyświecało II TURNIEJOWI JĘZYKOWEMU, który miał 

miejsce w Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętej Kró-
lowej Jadwigi w Lipnicy Wielkie. Chętni uczniowie klas 1-8, podzieleni 
na 3 kategorie wiekowe (kl. I-III, IV-VI i VII-VIII) mieli okazję wziąć udział 
w drużynowym konkursie z  języka angielskiego. Pytania konkursowe 
dla klas młodszych oraz kl. VII-VIII przygotowała p. Kasia Buroń, nato-
miast dla kategorii wiekowej IV-VI - p. Kinga Michalak. Obie panie pro-
wadziły też turniej, jednak nie poradziłyby sobie bez pomocników-
-ochotników z kl. VI oraz VII a i b. Wszystkie drużyny walczyły dzielnie 
o punkty, nie obyło się także bez emocji, zarówno tych pozytywnych 
jak i  odrobiny złości... Zwycięzcy otrzymali słodkie upominki, jednak 
w tym turnieju nie było przegranych. Wszyscy uczestnicy na pewno zy-
skali poprzez współpracę z pozostałymi członkami drużyny oraz różno-
rodne zadania utrwalające słownictwo z języka angielskiego.

Thank you very much and ... see you next year!
K. Buroń

Szkoła Podstawowa nr 4 im. dra 
Emila Kowalczyka w   roku  szkolnym 
2020/2021 realizowała innowację peda-
gogiczną „Ogródek szkolny – przyrodni-
cze obserwatorium”. Jej 
adresatami byli wszyscy 
uczniowie,  którzy  ko-
rzystali z  ogrodu pod-
czas lekcji obowiązko-
wych i  pozalekcyjnych.  
Realizacja innowacji pe-
dagogicznej polegała 
na przygotowaniu  i po-
sadzeniu różnych roślin, 
a  następnie przeprowa-
dzeniu cyklicznych za-
jęć z  uczestnikami koła 
ekologicznego wynika-
jących z  harmonogra-
mu zaplanowanych prac ogrodniczych.  
Celem innowacji  było poszerzenie wie-
dzy przyrodniczej poprzez bezpośredni 
kontakt z  naturą, praktyczne działania 
i wychowywanie w poczuciu przynależ-
ności człowieka do świata przyrody.

W  szkolnym ogrodzie przez cały 
rok  prowadzono systematyczne prace 
i  obserwacje.  To „przyrodnicze obser-
watorium ” można było dostosowywać 

na bieżąco do potrzeb dydaktycznych,   
urozmaicać zajęcia, wyrabiać nawy-
ki dbania o  rośliny i  estetykę otocze-
nia.  Aktywna praca z uczniami w ogro-

dzie, stwarzała ciekawe 
sytuacje dydaktyczne, 
rozbudzała ciekawość 
ekologiczną.

W  nowo tworzo-
nym miejscu ucznio-
wie wraz z  nauczyciela-
mi przeprowadzili wie-
le prac m.in.: ułożono 
ogródki skalne, w  któ-
rych posadzono wie-
le roślin i krzewów: ber-
berysy, wrzośce, żuraw-
ki, trzmieliny, sreberka, 
funkie, wierzby całolist-

ne, a   przestrzenie pomiędzy nimi wy-
pełniono  kamieniem dekoracyjnym 
oraz kolorowymi zrębkami. W donicach 
posadzono wrzosy, które malowniczo 
podkreślały  jesienną porę roku.  Wzbo-
gacono ogród o  kolejne rośliny: hor-
tensje i   turzyce. Zimą w ogrodzie  po-
jawiły się karmniki dla ptaków, wyko-
nane przez naszych uczniów. Wiosną 
wsadzono do donic rośliny ozdobne 

- aksamitki, dalie, aby kolorami kwitną-
cych kwiatów nadały piękna temu miej-
scu i podniosły walory estetyczne ogro-
du. Do naszego ogródka szkolnego za-
kupiono także stację meteorologiczną, 
dzięki której można teraz  prowadzić 
obserwacje pogodowe.

Ogródek szkolny pełni rolę dydak-
tyczną, stwarza dzieciom możliwość 
poznania różnych gatunków roślin, ich 
wymagań glebowych oraz zasad pie-
lęgnacji. Umożliwia obserwację pta-
ków i owadów, pozwala na przeprowa-
dzanie eksperymentów przyrodniczych 
i rozbudza ciekawość dziecięcą.

Zagospodarowanie terenu wokół 
szkoły nie tylko poprawiło walory este-
tyczne otoczenia, ale także wpłynęło na 
świadomość ekologiczną uczniów i  ro-
dziców. Systematyczna praca uwrażli-
wiła dzieci na piękno przyrody, a także 
pokazała jak wiele jest prac związanych 
z utrzymaniem i pielęgnacją ogrodu.

Stworzenie ogródka przyszkolnego 
było formą edukacji ekologicznej i zara-
zem  miejscem integracji uczniów, kole-
żeńskich spotkań, relaksu i odpoczynku.

Edyta Gombarczyk, 
Bogusława Lichosyt

o g r ó d e k  s z k o l n y  –  p r z y r o d n i c z e  o B s e r w a t o r i U m 
w   p r z y w a r ó w c e
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To astronomiczne lato trwało bę-
dzie od dnia 21.06. do 22.09., natomiast 
to nasze codziennie uzależnione jest 
od aury atmosferycznej. Namiastki jego 
zdarzają się w czasie wiosny lub jesieni.

Końcówka wiosny wynagrodziła jej 
całobycie, bo było nam ciepło, ba, na-
wet gorąco. Mieliśmy cały czas anoma-
lie pogodowe, które pojawiały się w na-
szym klimacie. Warto wiedzieć, że lata, 
którym symbolicznie patronuje plane-
ta Saturn bywają zmienne, nijakie, sto-
sunkowo mokre i  nieprzyjemne. Lato 
tegoroczne przyporządkowane bę-
dzie planecie Saturn, a  więc utrudnio-
ne będą prace rolników, 
zaś wczasowicze utrud-
niony będą mieli wypo-
czynek. Na pewno prze-
ważać będą umiarkowa-
ne temperatury, mniej 
będzie dni pogodnych 
i  pięknych. Sporo nocy 
i dni zimnych.

Mam dwie wiado-
mości, jedną dobrą, 
a  druga umiarkowa-
nie złą. Dobra to taka, 
że najwięcej pogod-
nych i  ciepłych dni bę-
dzie w  czerwcu i  lipcu. 
Oj! Będą dni upalne, ale z burzami i gra-
dem. Ta gorsza wieść to, że potem dużo 
gorsza pogoda, chmur sporo, dużo wia-
trów, chłodów i  przeciągających się 
okresów dżdżystych. Oby sprawdziła 
mi się prognoza co do burz, bo nie po-
winny być zbyt gwałtowne w ciągu lata. 
Nie daj Panie Boże groźnych nawałnic.

Lipiec do Matki Bożej Szkaplerz-
nej (16.07.) powinien być bardzo cie-
pły, pogodny, ba, nawet upalny zwłasz-
cza przy wietrze wiejącym z północne-
go zachodu lub wschodu. Opady poja-
wiają się sporadycznie. Niewykluczo-
ne burze z gradem. W drugiej połowie 
będzie więcej opadów intensywnych, 
dużo burz i deszczów silnych oraz gra-
dobić. Nieprzyjemna aura oraz mokra 
nie umili czasu urlopowiczom, a  tak-
że rolnikom, gdyż utrudniać będzie 
prace przy żniwach. Wilgotna, ciepła 

i  zmienna pogoda lipcowa przyczynić 
się może do pojawienia się grzybów.

Według znaków na niebie i  zie-
mi, to w  tym roku początek lipca po-
winien być najcieplejszym miesiącem, 
okresem, tego lata. Okazuje się, że sier-
pień będzie w tym roku bardzo zmien-
ny, różnorodny, nadto w  dużej mierze 
mokry i  obfity w  opady deszczu. Dni 
mogą być na przemian upalne, ciepłe, 
ale również dosyć ciepłe i  chłodne. Po 
20 sierpnia temperatury w  dzień wy-
raźnie niższe niż na początku miesią-
ca. Dużo chłodniej rankami z rosą. Noce 
chłodniejsze, a  temperatury charakte-

rystyczne dla jesieni. Możliwe mgły i za-
mglenia. Wilgoć nadmierna będzie, a że 
będzie ciepło w dzień, a także w nocy, 
pojawią się grzyby, czyli rozpocznie się 
sezon grzybowy. Koniec sierpnia to po-
nowne występowanie opadów desz-
czu, jednak nie powinno być już gwał-
townych burz i  silnych ulew, ale moż-
liwe, że pojawi się silny wiatr, czasami 
chłodny.

Koniec lata, przypada na miesiąc 
wrzesień. Jego koniec może obfitować 
w pogodne, słoneczne, ciepłe dni – ty-
powe dla babiego lata. Jeżeli będą roz-
pogodzenia w dzień i w nocy, mogą być 
chłody i przymrozki, gdzieniegdzie na-
wet silne. Mgły i rosy będą częste. Będą 
wspaniałe widoki z Polany i Babiej Góry 
na Tatry oraz Kotlinę Orawsko – Nowo-
tarską i na tereny wokół Babiej Góry.

A co Święci o pogodzie?

Święty Medard nie szargał, czyli 
nie spadła kropla deszczu. Prognozu-
je to ładną pogodę na koniec wiosny 
i  początek lata. Uwaga! „Gdy Św. Jan 
łąki kosi, lada baba deszcz uprosi”. La-
toś Św. Jan nie będzie płakał, a w okre-
sie tych dni, przed i po Św. Janie (24.06) 
będą słoneczne i  ciepłe, więc ciesz-
my się z  przyjemnej aury dla zdrowia 
i wypoczynku.

Piotr z  Pawłem płaczą. Bywało, że 
płakali. Wówczas deszcze w  tym okre-
sie sprzyjały pojawieniu się grzybów, 
zwłaszcza kurek i borowików. „Od Świę-
tej Hanki, chłodne wieczory i  poran-

ki”, „Jaki Jakub do połu-
dnia, taka zima do grud-
nia, jaki Jakub po połu-
dniu taka zima też po 
grudniu”.

Wawrzyniec (10.08) 
pokazuje jaka jesień na-
stępuje. Jakie Wniebo-
wzięcie? „Jeżeli dzień 
Wniebowzięcia Matki 
Bożej (15.08.) pogodny, 
lato ciepłe kończyć się 
zwykło, a jeżeli dzień ten 
słotny więcej bywa zim-
na przyciągającego za 
sobą prędką jesień”.

 Prognozę pogody na nadcho-
dzące lato polecam Opatrzności Bo-
żej. Nasi przodkowie wierzyli, że jeżeli 
Pan Bóg stworzył świat to i rządzić musi 
nim. Wypadało by nam iść w  ich ślady 
i wiarę – w razie nagłych burz z grzmo-
tami zapalić gromnicę, spalić gałąz-
kę Świętej „Kicicki” Palmy i  odmówić 
modlitwę „Święty Boże”. Babka Karoli-
na z  Kiczor oraz inne wierne „Koronce 
i Różańcowi” ważną rolę przywiązywa-
ły święceniu ziół na Matkę Boską Ziel-
ną (15.08.), bo one im nie raz przynosiły 
zdrowie.

Wszyscy wiosną i  latem zadowole-
ni doczekamy znowu do wilgotnej je-
sieni. Taka nadzieja nie znika u  Kiczor-
skiego Płanetnika, a  może waszego 
przepowiednika.

Ludwik Młynarczyk

 l a t o  c z e k a !  l a s y ,  p l a ż a ,  g ó r y ,  r z e k a
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z ł o t a  h o n o r o w a  o d z n a k a  m a ł o p o l s k i e g o  z w i ą z k U 
p i ł k i  n o ż n e j  d l a  s t a n i s ł a w a  w o j t U s i a k a

W dniu 7 maja 2021 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Niedzicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wybor-
cze Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej.

Do Zarządu Podhalańskiego Podokręgu weszli: Jan Ko-
walczyk (prezes), Danuta Al Ani, Dariusz Cholewa, Jan Gluc, Bo-
gusław Górnik, Piotr Miśkowicz, Andrzej Nowobilski, Gabriel 
Szumal, Henryk Święchowicz, Marcin Tesarski, Andrzej Tylka, 
Stanisław Wojtusiak.

Delegatami na Zjazd MZPN zostali:  Jan Kowalczyk, Bar-
tosz Ryt, Andrzej Nowobilski, Bogusław Górnik, Jan Gluc, Stani-
sław Wojtusiak, Adam Drabik, Andrzej Tylka i Daniel Siwor.

Podczas zebrania  wiceprezes Małopolskiego Związku 
Piłki Nożnej Zdzisław Kapka  wręczył odznaczenia Małopol-
skiego Związku Piłki Nożnej.

Stanisław Wojtusiak został odznaczony Złotą Honorową 
Odznaką MZPN za zasługi w popularyzacji piłkarstwa. Jest to niezwykle prestiżowe i z pewnością zasłużone wyróżnienie. Ser-
decznie gratulujemy.

informacja i zdjęcia ze strony 
http://www.pppn.nowytarg.pl/

W nocy z 3 / 4 maja 2021 roku, 
w 80. rocznicę aresztowania Józe-
finy i Emila Mików przez Gestapo, 
Wójt Gminy Lipnica Wielka Mate-
usz Lichosyt wraz z grupą roboczą 
Orawa2024, odpowiedzialną za 
wszelkie działania związane z 100. 
Rocznicą przyłączenia części Ora-
wy do Niepodległej Polski zorga-
nizowali po raz pierwszy Nocny 
Bieg Mików.

Grupa chętnych osób, przed-
stawicieli różnych grup działają-
cych w  naszej gminie oraz regio-
nie, przebiegła dystans ok 18 km 
od Polany Stańcowej do Marysi-
nej Polany. Byli to m.in. sportow-
cy, nauczyciele, strażacy, muzy-
kanci, przedstawiciele stowarzy-
szeń, KGW, mediów, ministran-
tów, chóru, orkiestry, teatru, urzę-
du i inni dzielni zawodnicy.

Start na Polanie Stańco-
wej odbył się przy udziale dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 

w  Lipnicy Wielkiej Przywarówce 
ubranych w orawskie stroje regio-
nalne i  trzymających flagi naro-
dowe. Następnie biegacze eskor-
towani przez OSP Lipnica Wielka 
Centrum oraz OSP Piekielnik prze-
biegli przez naszą wieś.

Na Marysinej Polanie wita-
ni oklaskami otrzymali dyplo-
my oraz wysłuchali pieśni „Ora-
wa, Orawa” na skrzypce i  trąb-
kę odegranej z  wieży widokowej 
przez Łukasza Bandyka i  Marcina 
Kowalczyka.

Dziękujemy za pomoc organi-
zacyjną KGW Lipnica Wielka, OSP 
Lipnica Wielka Centrum, OSP Pie-
kielnik, ekipie Orawa.tv

Wyrażamy największe po-
dziękowanie dla uczestników, 
gdyż swoją postawą pokazali 
wielki szacunek i dumę ze swej re-
gionalnej historii.

K.K. fot. Grzegorz Rzepiszczak

n o c n y  B i e g  p a m i ę c i  j ó z e f i n y  i   e m i l a  m i k ó w  
w   l i p n i c y  w i e l k i e j  n a  o r a w i e

Lista uczestników 
I Nocnego Biegu Mików:

1. Karkoszka Barbara
2. Domalik Katarzyna
3. Mastela Mateusz
4. Wojdyła Szymon
5. Zborek Piotr
6. Sproch Rafał
7. Lichosyt Eugeniusz
8. Kidoń Anna
9. Kidoń Robert
10. Klozyk Agnieszka
11. Klozyk Łukasz

12. Smreczak Agnieszka
13. Karp Tadeusz
14. Dziubek Ryszard
15. Janowiak Michał
16. Fitak Barbara
17. Kowalczyk Marcin
18. Kucek Wojciech
19. Pastwa Paweł
20. Jagiełka Marcin
21. Werpachowski Karol
22. Solawa Bożena
23. Kucek Stanisława
24. Zelek Monika
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t o m a s z  m o n i a k  m i s t r z e m 
ś w i a t a  s e n i o r ó w 

w   p o d n o s z e n i U  c i ę ż a r ó w 
k a t e g o r i i  w a g o w e j  

d o  9 0  k g

Podczas rozegranych w Pabianicach Mistrzostw Świata federa-
cji WPA w podnoszeniu ciężarów tytuł Mistrza Świata seniorów ka-
tegorii wagowej do 90 kg zdobył nasz mieszkaniec Tomasz Moniak.

Podczas zawodów uzyskał następujące wyniki:
– przysiad – 285 kg
– wyciskanie – 152,5 kg
– martwy ciąg – 310 kg
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

www.lipnicawielka.pl

Ósmy Ultramaraton Babia Góra przeszedł do historii. Te-
goroczna edycja wydarzenia odbyła się w  nowej lokalizacji, 
mianowicie u podnóża południowego stoku masywu Babiej 
Góry, w malowniczej Lipnicy Wielkiej na Orawie.

W ramach 8. Ultramaratonu Babia Góra zawodnicy rywa-
lizowali w następujących biegach:

– Ultramaraton 6xBabia Góra
– Ultramaraton 5xBabia Góra
– Ultramaraton 4xBabia Góra
– Ultramaraton 3xBabia Góra
– 2xBabia Góra SkyRace®
– Babia Góra Race
Trasa biegu  2xBabia Góra SkyRace®  – 20 km, ok. +1700 

m/-1700 m, otrzymała certyfikat  International Skyrunning 
Federation.

„Pozytywne napięcie było czuć od początku zawodów. To 

ó s m y  U l t r a m a r a t o n  B a B i a  g ó r a

to uczucie, w którym dezorientacja miesza się z ekscytacją. Czy 
pogoda się utrzyma? Czy Babia Góra będzie łaskawa dla biega-
czy amatorów i wyczynowców? Kto co ubiega i w  jakim stylu? 
Nie ma bardziej nieprzewidywalnego rejonu niż ten tutaj. To tu, 
od Lipnicy Wielkiej, poprzez masyw Diablaka i z powrotem mini-
mum raz, dwa … sześć razy nawet, można było poszaleć po ba-
biogórskich ścieżkach w ramach zawodów biegowych. Krew po 
i łzy to banał. My mieliśmy jeszcze wzruszenie, radość, skruchę, 
efekt tego pożądanego zmęczenia, które ładuje świeżą energią. 
Każdy z uczestników wrócił do siebie ale inny, odmieniony. Taki 
nowy.” – Tak wspomina zawody Dariusz Marek, zwycięzca bie-
gu 2xBabia Góra SkyRace®.

Najlepsze wyniki w poszczególnych biegach osiągnęli:
Babia Góra Race
MĘŻCZYŹNI
1 miejsce: Zbigniew Jaworki – 01:04:25
2 miejsce: Robert Kidoń – 01:06:38
3 miejsce: Przemysław Tabiś – 01:07:19
KOBIETY
1 miejsce: Marta Fitak – 01:31:07
2 miejsce: Agnieszka Jarosz – 01:38:32
3 miejsce: Marta Migdał – 01:43:50
2xBabia Góra SkyRace®
MĘŻCZYŹNI
1 miejsce: Dariusz Marek – 02:21:14
2 miejsce: Karol Urbańczyk – 02:26:48
3 miejsce: Marcel Broj – 02:31:40
KOBIETY
1 miejsce: Anna Kidoń – 03:05:42
2 miejsce: Patrycja Bieszczad – 03:08:50
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3 miejsce: Marta Lipnicka – 03:12:24
Ultramaraton 3xBabia Góra
MĘŻCZYŹNI
1 miejsce: Karol Matyssek – 08:01:15
2 miejsce: Sylwester Augustyński – 08:19:50
3 miejsce: Ivan Pobis – 08:32:19
4 miejsce: Robert Dudzik – 09:01:21
5 miejsce: Andrzej Mika – 09:07:17
KOBIETY
1 miejsce: Justyna Witek – 10:23:00
2 miejsce: Małgorzata Pleban – 10:58:51
3 miejsce: Monika Dzierżeńska – 11:11:10
4 miejsce: Joanna Ołownia – 11:24:21
5 miejsce: Ewa Siwoń – 11:30:59
Ultramaraton 4xBabia Góra
MĘŻCZYŹNI
1 miejsce: Wojciech Ścieszka – 10:56:56
2 miejsce: Michał Sitarek – 11:14:07
3 miejsce: Piotr Ranosz – 11:45:17
4 miejsce: Bartosz Ramos – 11:48:58
5 miejsce: Paweł Wichłacz – 11:51:31
Ultramaraton 5xBabia Góra
MĘŻCZYŹNI
1 miejsce: Dawid Atanasow Ancew – 14:31:38
2 miejsce: Marcin Durkowski – 14:46:56
3 miejsce: Tomasz Data – 14:57:29
4 miejsce: Artur Padewski – 15:23:33
5 miejsce: Michał Kochanowski – 15:47:45
W tegorocznej edycji Ultramaratonu 6xBabia Góra tyl-

ko 1 osobie udało się wyruszyć na ostatnie, 6-te podejście 
na Babią Górę. Zawodniczką, która podjęła się próby ukoń-
czenia Ultramaratonu 6xBabia Góra była  Angelika Szcze-
paniak. Angelika jako jedyna pokonała w  tym roku całą 
trasę Ultramaratonu 6xBabia Góra. Dokonała tego w cza-
sie 17:24:36. Niestety limit czasu ustalony dla trasy 6xBabia 
Góra został przekroczony, ale mimo tego serdecznie gratu-
lujemy uzyskanego wyniku.

Współorganizatorem 8. Ultramaratonu Babia Góra 
była Gmina Lipnica Wielka.

Sponsorzy i  Partnerzy wydarzenia: Garmin Polska, 
Brubeck, Kropla Beskidu, Nikwax, Consorfrut Polska, This 
1, Salco, Wadowscy Autoryzowany Dealer Kia, Magazyn 
Góry, Wydawnictwo GALAKTYKA, Babiogórski Park Naro-
dowy, Nadleśnictwo Nowy Targ, Nadleśnictwo Sucha, PKL 
Mosorny Groń, Wspólnota Leśna Urbarialna w Lipnicy Ma-
łej, Wspólnota Leśna Urbarialna w Zubrzycy Górnej, Wspól-
nota Leśna Urbarialna w Zubrzycy Dolnej, Ośrodek Górska 
Przystań, PIUS XX – Strefa rozrywki, Schronisko PTTK Mar-
kowe Szczawiny, Pracownia Artystyczna Smreczaki.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu: www.ultraba-
bia.pl

Organizatorzy – „Kozica” Fundacja Biegów Górskich
Zdjęcia: Magdalena Sedlak, 

Dominika Rakszewska, Radosław Denisiuk

B i e g  w s c h o d z ą c e g o  s ł o ń c a 
z   l i p n i c y  w i e l k i e j  

n a  B a B i ą  g ó r ę

W zeszłą sobotę, 5.06.2021 roku, odbył się Bieg Wschodzą-
cego Słońca z  Lipnicy Wielkiej na Babią Górę organizowany 
przez Fundację Biegów KOZICA.

Był to niesamowity bieg z pięknymi widokami, które zaofe-
rowała nam Babia Góra.

Gratulujemy serdecznie wszystkim zawodnikom ukończe-
nia biegu, a  szczególnie Orawiance, Pani Annie Kidoń z  cza-
sem 00:55:05, dzięki któremu zajęła 2 miejsce na podium!

Najlepsze wyniki Wiosennego Biegu Wschodzącego 
Słońca wśród Kobiet:

 Oli Orkwiszewska – 00:50:55
 Anna Kidoń – 00:55:05
 Anna Jaster – 00:55:16

Najlepsze wyniki w  Wiosennym Biegu Wschodzącego 
Słońca wśród mężczyzn:

 Zbigniew Jaworski – 00:38:59
 Dariusz Marek – 00:39:45
 Michal Tuka – 00:40:21

GRATULUJEMY 
foto: Organizator
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Czarna Góra zdobyta …
Granit Czarna Góra – Babia Góra 

Lipnica Wielka 2:3
Wreszcie Babia Góra przywiozła 

trzy punkty z Terenu Granitu. Do dzisiaj 
Lipniczanie w  lidze zawsze wracali po-
konani. Ale kiedyś musi być pierwszy 
raz. Walnie do tego przyczyniła się de-
fensywa, dwie przepiękne bramki sto-
pera G. Skoczyka i  jedna G. Antosiaka, 
a także kapitalna postawa w bramce K. 
Kobronia.

Granit Czarna Góra – Babia Góra 
Lipnica Wielka 2:3 (0:2)

0:1 Skoczyk 30
0:2 Antosiak (Stopka) 40 po wyrzu-

cie z autu
0:3 Skoczyk 59
1:3 Waksmański 63
2:3 Waksmański (Krystian Sarna) 66
Babia Góra: Kobroń – Skoczyk, Kru-

giołka, Rudyk Bielański, Antosiak, Ko-
nieczny, Kusper, Szymusiak, Stopiak, 
Haberny (7 Stopka),

Wygrana Babiej Góry  
z Czarnym Dunajcem  
na własnym stadionie

Piłkarze Babiej Góry po bardzo do-
brym spotkaniu, pokonali Czarnych 
Czarny Dunajec 1-0.

Był to najmniejszy wymiar kary dla 
przyjezdnych, ładna dla oka gra, walka 
na całym boisku, niestety mnóstwo nie-
wykorzystanych sytuacji. Jedyną bram-
kę na wagę trzech punktów, już w 2 min 
strzelił S. Basisty.

Babia Góra Lipnica Wielka – Czarni 
Czarny Dunajec 1:0 (1:0)

1:0 Basisty (Krugiołka) 2
Babia Góra: Kobroń – Skoczyk, P. 

Lach (80 Wontorczyk), Haberny, Kusper, 
Szymusiak, Konieczny, Bielański (62 Ru-
dyk), Krugiołka (77 Stopiak), Basisty

Babia Góra Lipnica Wielka  
– Wiatr Ludźmierz 3:0 (0:0)

1:0 Rudyk 63
2:0 Antosiak (Szymusiak) 75 głową 

po rogu
3:0 Rudyk (Szczerba) 85głową

w i e ś c i  s p o r t o w e  k s  B a B i a  g ó r a

Babia Góra: Kobroń – Skoczyk, 
Urban, Basisty, Szymusiak, Haberny 
(55 Konieczny), Antosiak, Bielański (46 
Szczerba), Ibrahim (58 Rudyk), Kusper, 
Stopka (70 Stopiak)

Tylko remis …  
Babia Góra Lipnica Wielka  

– LKS Szaflary

Kolejny raz potwierdziła się zasa-
da że piłka nie jest sprawiedliwa, piłka-
rze Babiej Góry w przekroju całego spo-
tkania byli zdecydowanie lepsi, a  final-
nie udało się uratować tylko punkcik. 
Po długiej przerwie mecz mogli obej-
rzeć kibice i na pewno byli zadowoleni 
z tego co zobaczyli. Szybkie ładne akcje, 
duże zaangażowanie zawodników. Nie-
stety, tylko wynik sprawił duży niedosyt.

Babia Góra Lipnica Wielka – LKS 
Szaflary 1:1 (0:0)

0:1 Lubelski (A. Kamiński) 71
1:1 Krugiołka 82 z karnego
Babia Góra: Kobroń – G. Skoczyk, 

P. Lach (44 Basisty), Kusper, Szymusiak, 
Konieczny, Stopiak (46 Szczerba), Anto-
siak, Rudyk (46 Krugiołka), Bielański (46 
Ibrahim (79 Stopka)), Urban

Turbacz Mszana Dolna  
– Babia Góra Lipnica Wielka 2:5 (1:2)

0:1 Rudyk (Basisty) 22
1:1 Mucha 30
1:2 Rudyk (Basisty) 32
2:2 Mackiewicz 46

2:3 Krugiołka 54
2:4 Krugiołka 62 z karnego
2:5 G. Skoczyk (Bielański) 86

Babia Góra: Kobroń – G. Skoczyk, 
Urban, Basisty, Stopiak (46 Stopka), Ku-
sper (86 Machajda), Konieczny, Szymu-
siak, Antosiak (80 Szczerba), Krugiołka 
(80 Bielański), Rudyk (55 Ibrahim)

W  czwartej kolejce V ligi drużyna 
Babiej Góry pewnie wygrała z  Turba-
czem 5-2. Gospodarze próbowali na-
wiązać walkę do 60 min spotkania, póź-
niej na boisku istniała tylko Babia Góra. 
Łupem bramkowym podzielili się po-
chodzący z Ukrainy Roman Rudyk dwa 
gole, kolejne dwa dorzucił Daniel Kru-
giołka i  jednego zdobył Grzegorz Sko-
czyk. Tak więc pojedynek Rudyk– Kru-
giołka w  strzelaniu bramek zakończył 
się remisem.

Godna uwagi była obrona rzutu 
karnego(w 90 min) przez Krystiana Ko-
bronia który wyczuł intencje strzelca 
i z łatwością obronił strzał.

F.S.

Zwycięstwo młodzików
W  Dzień Dziecka piękny prezent 

wywalczyły Młodziki.
Na własnym stadionie wygrywają 

z Szarotka Rokiciny Podhalańskie 3:0.
Od pierwszych minut widoczna 

była nasza dominacja nad rywalem, któ-
ry nie dał rady przebić naszych szyków 
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w obronie. Nasza drużyna natomiast spełniła już w pierwszej 
połowie prawie wszystkie założenia, co w konsekwencji dało 
nam 2 bramki przewagi do przerwy. Na drugą połowę wy-
szliśmy równie skupieni, a  eliminując błędy z  pierwszej czę-
ści spotkania nasza gra stała się jeszcze lepsza. Budowaliśmy 
składne akcje kończąc strzałami, niestety tylko po jednym pa-
dła bramka.

Należy pochwalić cały zespół za piękną postawę w  me-
czu, zaangażowanie i walkę, bo to doprowadziło do pięknej 
gry i mnóstwa radości

Bramki:
Kuba Karkoszka
Andrzej Dunaj (Kuba Karkoszka)
Łukasz Lichosyt (Seba Karkoszka)

Orliki wygrywają trzeci turniej z rzędu
W  dzisiejszych (29 maja 2021) zmaganiach zagraliśmy 3 

mecze i udało nam się wygrać wszystkie. Naszymi rywalami 
byli: Gorce Rdzawka, GKS Czarni Czarny Dunajec oraz Szarlot-
ka Rokiciny Podhalańskie.

W trzech meczach zdobyliśmy 16 bramek.

 Babia Góra Lipnica Wielka – Wiatr Ludźmierz
Kolejne dobre spotkanie w wykonaniu Babiej Góry, po so-

botnim remisie z LKS Szaflary dzisiaj kibice mogli być zado-
woleni, była piękna gra no i zwycięstwo z wiceliderem z Ludź-
mierza. Ciekawostka, Wiatr zszedł z  boiska pokonany po 15 
spotkaniach z  rzędu bez porażki. Wejście smoka zaliczył Ro-
man Rudyk , który wszedł na boisko w 55 min i zaliczył dwa 
trafienia.

Wygrana młodzika – Klikuszowa – KS Babia Góra
Mnóstwo sytuacji, piękne akcje mało bramek jednakże 

dzisiejszy mecz wygrywamy! 3-1 takim wynikiem kończy się 
dzisiejszy mecz młodzika w starciu z Lepietnicą Klikuszowa/
Obidowa.

Bramki:
Kamil Orawiec (Alan Florczak)
Alan Florczak (Igor Żurek)
Kuba Karkoszka (Andrzej Dunaj)

Zaczęły się pierwsze rozgrywki ligowe- orliki
W  pierwszym meczu bezproblemowo objęliśmy prowa-

dzenie w 1 minucie meczu, a końcowy wynik to 4-1 przeciw-
ko Szarlotce Rokiciny Podhalańskie. W drugim meczu podej-
mowaliśmy gospodarzy na ich terenie. Kontrolowaliśmy cał-
kowicie przebieg spotkania by finalnie wygrać 4-3. W  ostat-
nim meczu przez pechowo straconą bramkę zremisowaliśmy 

1-1 z  GKS Czarni Czarny Dunajec chociaż byliśmy stroną 
dominującą.

Naprzód Lipnica!
Zwycięstwo Młodzika – Szarotka Rokiciny – KS Babia Góra 

0-5
Bramki:
Kamil Orawiec (strzał z dystansu)
Alan Florczak (rzut wolny)
Michał Miodun (Michał Janowiak)
Sebastian Karkoszka (Bartek Łyś)
Andrzej Dunaj (Kuba Karkoszka)

Trampkarze Starsi:  
Lokomotiv Chabówka – KS Babia Góra 9:3

Zwycięstwo z Akademia Piłkarska Szaflary 3:0
W  pierwszym meczu inauguracyjnym sezonu trampka-

rzy nasz zespół wygrywa grając rocznikami znacznie młod-
szymi od przeciwników, co nie przeszkodziło w zdeklasowa-
niu rywali.

Strzelcy:
Patryk Wątorczyk,
Maciej Wziątek (Patryk Wątorczyk),
Łukasz Stopiak (Bartłomiej Łyś)

Wielkie gratulacje dla naszych młodych zawodników: 
Michał Janowiak, Bartłomiej Łyś, Mateusz Łowas, Igor Żurek, 
Florczak Alan(C), Winiarczyk Rafał, Patryk Wątorczyk, Orawiec 
Kamil, Gabriel Wontorczyk, Wziątek Maciej, Łukasz Stopiak, 
Kamil Wyrostek, Andrzej Dunaj, Rafał Michalak, Michał Mio-
dun, Sebastian Karkoszka, Ksawier Szczechura, Jakub Karkosz-
ka, Piotr Brenkus

Polska Ukraina na remis; Turbacz Mszana Dolna – Babia 
Góra Lipnica Wielka.

F.S.
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CZERWIEC
26 czerwca
godz. 9:00

I Turniej Siatkówki Plażowej 
o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka 
Boiska do siatkówki plażowej w Lipnicy Wielkiej

LIPIEC
3 lipca Koncert Muzyki fi lmowej – Suska Orkiestra Zamkowa
godz. 20:00 Amfi teatr w Lipnicy Wielkiej

17 lipca Kino letnie 
godz. 20:00 Plac przy tamie w Murowanicy

22–23 lipca Plener Rzeźbiarski 
Marysina Polana

24 lipca Plener Rzeźbiarski
godz. 17.00 Koncert Zespołu Nowy Wymiar
godz. 20.00 Koncert Zespołu Dom o Zielonych Progach 

Marysina Polana

31 lipca Zespół 4 a.m.  
 godz. 19:30 Amfi teatr w Lipnicy Wielkiej

SIERPIEŃ
1 sierpnia WIDOWISKO PATRIOTYCZNE „Czy Orawa Pamięta?”
godz. 18:00 - Kacper Grzelak z Zespołem

- Zespół Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej
- Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej
Amfi teatr w Lipnicy Wielkiej

7 sierpnia Zespół Karczmarze
godz. 19:30 Amfi teatr w Lipnicy Wielkiej

14 sierpnia Zespół Ostatni w Raju
godz. 19:30 Amfi teatr w Lipnicy Wielkiej

21 sierpnia Zespół muzyczny (niespodzianka) 
godz. 19:30 Amfi teatr w Lipnicy Wielkiej

28 sierpnia godz. 19.00 – Heavy Way - Bogusław Ćwiertnia
godz. 20.00 – Kabaret Czesuaf
Amfi teatr w Lipnicy Wielkiej

WRZESIEŃ
4 września Wieczornica Polsko-Węgierska 
godz. 19.00 w ramach obozu dla młodzieży polsko-węgierskiej

- kuchnia polsko-węgierska
- kultura polsko-węgierska
Amfi teatr w Lipnicy Wielkiej

18 września Orawskie Święto Emila Miki - Widowisko Sen Bacy
godz. 20.00 Koncert Łukasza Zagrobelnego 

Amfi teatr w Lipnicy Wielkiej

19 września ŚWIĘTO PLONÓW – FESTIWAL SMAKÓW
Plac przy tamie w Murowanicy

ORGANIZATORZY:

Gmina Lipnica Wielka

Gminne Centrum Kultury 
w Lipnicy Wielkiej

Stowarzyszenie 
Lipnica Wielka na Orawie

w Gminie Lipnica Wielka 
Lato 2021

Amfi teatr w Lipnicy Wielkiej

Plac przy tamie w Murowanicy

Heavy Way - Bogusław Ćwiertnia

WARSZTATY 

ARTYSTYCZNE 

dla DZIECI I MŁODZIEŻY 

LIPIEC I SIERPIEŃ, 

każda środa od godz. 10.00 

DOM LUDOWY

 LIPNICA WIELKA

(szczegóły, tematyka 

i zapisy na bieżąco)


