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W  dniu 11 września 2022 roku 
w  Gminie Lipnica Wielka odbyły się 23 
Gminne Dożynki – Święto Chleba wraz 
z Turniejem Sołectw.

Gospodarzem Święta Chleba było 
Sołectwo Centrum, a  organizatorami: 
Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Li-
chosyt, Sołtys Sołectwa Centrum Jan 
Kwak wraz z Radą Sołecką oraz Gminne 
Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Całość rozpoczęła uroczysta 
Msza Święta w  Kościele pw. Św. Łu-
kasza Ewangelisty w  Lipnicy Wielkiej 
– Centrum. Starostami Święta Chle-
ba byli: Ewa Magiera oraz Jan Kwak. 

2 3  G m i n n e  D o ż y n k i  –  Ś w i ę t o  c h l e b a 
w r a z  z  t u r n i e j e m  S o ł e c t w

Następnie, już na Amfiteatrze zaprosze-
ni goście oraz gospodarze podzielili po-
święcony chleb i  poczęstowali wszyst-
kich uczestników imprezy.

W programie artystycznym na sce-
nie kolejno prezentowali się: Muzyka 
Lipnicka, Strażacka Orkiestra Dęta z Lip-
nicy Wielkiej pod kierownictwem Łu-
kasza Bandyka, Orawska Grupa Teatral-
na im. Emila Kowalczyka przedstawiła 
skecz pt. „Spis rolny”. Zaprezentowane 
zostało Widowisko słowno – muzyczne 
„Orawska Watra ku pamięci Józefiny Mi-
kowej”, w  której udział wzięli: Orawska 
Grupa Teatralna im. Emila Kowalczyka, 
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Młodzieżowy Zespół „Orawiacy”, Justyna Karlak, Muzyka Orawska, Projekt Biełaso, a na ko-
niec zagrał DJ Golden.

W ramach Święta Chleba przeprowadzono również Turniej Sołectw. Dziesięcioosobo-
we drużyny zmagały się w  nastę-
pujących konkurencjach: robienie 
masła, przyśpiewka dożynkowa, 
młócenie zboża, kręcenie powró-
sła, rzut rzepą do koszyka, tocze-
nie bala, skoki w workach na rze-
pę, bieg z  wodą, bieg na „4 nogi” 
oraz pokaz siły z traktorem. Zupeł-
nie poza konkursami sołtysi po-
kazali nam jak wygląda klepanie 
kosy i  jakie narzędzia są do tego 
potrzebne. Turniej sołectw oce-
niała Komisja w  składzie: Krzysz-
tof Król – Przewodniczący, Krzysztof Wojdyła, Kamil Bodzioch i Monika Klapisz, a konkurs 
przyśpiewki Karolina Kowalczyk i Dariusz Budkiewicz.

Ostatecznie Turniej Sołectw zakończył się następującymi wynikami:
I miejsce – Sołectwo Centrum
II miejsce – Sołectwo Murowanica
III miejsce ex aequo – Sołectwo Skoczyki i Przywarówka
IV miejsce – Sołectwo Kiczory
Przeprowadzono również szereg konkursów dodatkowych: na najsmaczniejsze wy-

pieki domowe, na najlepsze wyroby z  sera, na najlepszą nalewkę oraz bukiety kwiato-
wo-zielne . Konkursy oceniała Komisja w składzie: Bożena Solawa, Grażyna Lach i Moni-
ka Zelek.
Nagrodzono również Najlepszych gazdów 2022  oraz Najładniejsze domostwo w Gmi-
nie Lipnica Wielka  wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw. W  tym roku 
wyróżniono:

Najlepsi Gazdowie roku 2022:
Sołectwo Murowanica: Franciszek Pindziak
Sołectwo Centrum: Ryszard Dziubek oraz Dominika i Andrzej Kudzia
Sołectwo Skoczyki: Adrian Pażucha
Sołectwo Przywarówka: Grażyna i Jacek Stępień
Sołectwo Kiczory : Lucyna i Roman Łuka
Najładniejsze domostwa roku 2022:
1. miejsce: Beata Jurczak
2. miejsce: Agnieszka Solawa
3. miejsce: Aneta Węgrzyn
Zostały również nagrodzone 

dyplomem panie, które od lat spo-
łecznie opiekują się miejscem koło 
Źródełka Piotra Borowego: Pani 
Maria Lichosyt-Ogrodny i  Krysty-
na Borowy.

Nie zabrakło stoisk kulinar-
nych, oraz wielu atrakcji dla dzie-
ci i  pięknej atmosfery stworzonej 
przez uczestników Święta Chleba 
oraz konferansjerów Ewy Magiery 
oraz Roberta Kowalczyka.

Dziękujemy za pomoc organizacyjną: strażakom z Centrum oraz wszystkim zaangażo-
wanym w przygotowanie Święta Chleba i udekorowanie placu imprezy.

(E.M.)

k o n k u r S y 
w   r a m a c h 
t u r n i e j u 

S o ł e c t w  2 0 2 2
Robienie masła:
I miejsce – Kiczory
II miejsce – Centrum
III miejsce – Murowanica
IV miejsce – Przywarówka
V miejsce – Skoczyki
Przyśpiewka dożynkowa:
I miejsce – Murowanica
II miejsce – Przywarówka
III miejsce – Centrum
III miejsce – Skoczyki
Młócenie zboża:
I miejsce – Murowanica
II miejsce – Centrum
II miejsce – Przywarówka
III miejsce – Skoczyki
III miejsce – Kiczory
Kręcenie powrósła:
I miejsce – Skoczyki
II miejsce – Kiczory
III miejsce – Centrum
III miejsce – Przywarówka
IV miejsce – Murowanica
Rzut rzepą do koszyka:
I miejsce – Murowanica
II miejsce – Centrum
II miejsce – Skoczyki
III miejsce – Przywarówka
IV miejsce – Kiczory
Tocenie bola siana
I miejsce – Kiczory
II miejsce – Skoczyki
III miejsce – Centrum
IV miejsce – Murowanica
V miejsce – Przywarówka
Skoki w workach na rzepe:
I miejsce – Centrum
II miejsce – Przywarówka
III miejsce – Murowanica
IV miejsce – Skoczyki
IV miejsce – Kiczory
Bieg z wodą:
I miejsce – Centrum
II miejsce – Murowanica
III miejsce – Skoczyki
IV miejsce – Przywarówka
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V miejsce – Kiczory
Bieg na 4 nogi:
I miejsce – Centrum
II miejsce – Przywarówka
III miejsce – Kiczory
IV miejsce – Skoczyki
V miejsce – Murowanica
W  konkursach w  ramach Turnieju Sołectw 
zwyciężyli:
I miejsce – Centrum
II miejsce – Murowanica
III miejsce – Skoczyki
III miejsce – Przywarówka
V miejsce – Kiczory

Najsmaczniejszy wypieki domowe  (chleb, 
pampuch, zawijaniec):
I miejsce – Skoczyki (Albina Węgrzyn)
II miejsce – Centrum (Wilma Bodzioch)
II miejsce – Centrum (Halina Skoczyk)
III miejsce – Skoczyki (Bożena Kuliga)
IV miejcse – Centrum (Lidia Scechura)
Najlepsza nalewka
I miejsce – Skoczyki (Aleksander Węgrzyn)
II miejsce – Centrum (Lidia Scechura)
III miejsce – Centrum (Grażyna Szklarczyk)
IV miejsce – Skoczyki (Bożena Kuliga)
V miejsce – Centrum (Kamil Bodzioch z  żoną 
Aleksandrą)
Najlepsze wyroby z sera
I miejsce – Centrum (Zofia i Adam Surowczyk)
I miejsce – Skoczyki (Albina Węgrzyn)
II miejsce – Skoczyki (Aleksander Węgrzyn)
Bukiet kwiatowo-zielny
I  miejsce – Centrum (Aneta Orawiec, Lidia 
Scechura)
II miejsce – Przywarówka (Dominika Żywczak)
III miejsce – Centrum (Dorota Więch)
III miejsce – Przywarówka (Mariola Karkoszka)
IV miejsce – Przywarówka (Agata Brenkus)
V miejsce – Skoczyki (Beata Dunaj)
VI miejsce – Przywarówka (Łucja Bandyk)

fot. Bronek Kowalczyk

S p o t k a n i e  w   l i p n i c y  w i e l k i e j 
S e j m o w e j  p o D k o m i S j i  

w   S p r a w i e  S c a l e n i a
W  dniu 12 września b.r. w  Lipnicy Wielkiej miało miejsce spotkanie 

członków Sejmowej Podkomisji w  sprawie scalenia gruntów w  Lipnicy 
Wielkiej. Powołaną podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia poselskie-
go projektu ustawy o  szczególnych rozwiązaniach dotyczących niektó-
rych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym lub komisyj-
nego projektu ustawy o uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości we 
wsi Lipnica Wielka tworzą posłanki i posłowie: Barbara Bartuś – przewod-
nicząca podkomisji, Arkadiusz Mularczyk – zastępca przewodniczącej, Zbi-
gniew Babalski, Arkadiusz Myrcha i Katarzyna Osos.

W spotkaniu podkomisji w Lipnicy Wielkiej wzięli udział: Barbara Bar-
tuś i Arkadiusz Mularczyk, a ponadto inni przedstawiciele Sejmu i rządu RP: 
poseł Anna Paluch, Edward Siarka – Wiceminister Środowiska, poseł Marek 
Sowa, Robert Kowalczyk – przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa. Na spo-
tkanie przybyli także przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
z p.  Mateuszem Małodzińskim – Wicewojewodą Małopolskim, przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ze Starostą Krzysztofem Fa-
berem. Samorząd Gminy Lipnica Wielka reprezentowali: Wójt Gminy Mate-
usz Lichosyt, Zastępca Wójta Jakub Dyrcz, Andrzej Karkoszka – Przewodni-
czący Rady Gminy, Józef Rudnicki – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,  kie-
rownicy referatów Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, sołtysi wsi 
i część radnych Rady Gminy Lipnica Wielka, byli samorządowcy.

W  czasie 3-godzinnego spotkania wybrzmiały problemy związane 
z  niedokończonym scaleniem gruntów w  Lipnicy Wielkiej, zarówno dla 
mieszkańców wsi, jak również dla samorządu gminnego. W swoich prze-
mówieniach wspomnieli o tym Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy. 
Obecni posłowie RP, przedstawiciele rządu, Urzędu Wojewódzkiego i Sta-
rostwa Powiatowego zgodzili się ze stanowiskiem, że rozwiązanie tego za-
wiłego problemu prawnego nie jest możliwe ani na drodze postępowa-
nia administracyjnego, ani też sądowego. Powstała zatem nadzwyczaj-
na podkomisja sejmowa, w  wyniku prac której ma zostać wybrany pro-
jekt ustawy specjalnej do dalszego procedowania. Na moment składania 
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niniejszej informacji Podkomisja pracu-
je nad dwoma takimi projektami: wnie-
sionym przez Poseł Annę Paluch projek-
tem poselskim i projektem wniesionym 
przez sejmową Komisję Petycji.

W  końcowej części spotkania 

sformułowano wnioski do dalszej, in-
tensywnej pracy nad wniesionymi pro-
jektami ustawy specjalnej. Oczekiwania 
mieszkańców Lipnicy Wielkiej i  władz 
samorządowych zostały mocno wyar-
tykułowane wobec przybyłych osób: 

oczekujemy zakończenia procedowania 
ustawy specjalnej w  obecnej kadencji 
posłów i senatorów RP!.

Podstawową informację ze 
spotkania przygotował:

Jan Kuliga – Sekretarz Gminy

W dniu 1 lipca 2022 roku w naszej 
gminie gościł Wojewoda Małopolski – 
Łukasz Kmita. Była to pierwsza, po po-
nad 7 letniej przerwie wizyta wojewo-
dy na naszym terenie. Podczas odwie-
dzin gość dokonał przeglądu inwesty-
cji, które współfinansowane są przez 
środki rządowe. W  krótkim objeździe 
po gminie spotkał się ze strażakami 
OSP Kiczory, gdzie odwiedził budy-
nek remizy oraz oglądał pozyskany na 
przełomie roku samochód. Podczas 
wizyty wójt zaprezentował zmoderni-
zowaną w roku ubiegłym drogę przez 
miejscowość. W ramach inwestycji wy-
budowano chodnik, kanalizację bu-
rzową oraz wykonano nową nakład-
kę asfaltową. Inwestycja możliwa była 
dzięki wsparciu z Rządowego Progra-
mu Rozwoju Dróg.

Po wizycie w  Kiczorach Wojewo-
da udał się na Plac Piotra Borowego 
i wraz z Wójtem Gminy Lipnica Wielka 
Mateuszem Lichosytem, Prezydentem 
Starachowic Markiem Materkiem oraz 
asystentem Vice Ministra Sportu i Tu-
rystyki Mateuszem Łękawskim złożyli 
wiązankę pod Muralem Orawskich Oj-
ców Niepodległości.

Ostatnim punktem wizyty był plac 
budowy remizy OSP Lipnica Wielka 
Centrum, której budowa finansowa-
na jest ze środków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych oraz ze środ-
ków w ramach konkursu „Rosnąca od-
porność”. Po gospodarskiej części wi-
zyty Wojewoda udał się na debatę do 
Domu Ludowego.

J.D.

fot. Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv

w i z y t a  w o j e w o D y  m a ł o p o l S k i e G o  
–  ł u k a S z a  k m i t y  w   l i p n i c y  w i e l k i e j
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p o D j ę t e  u c h w a ł y  r a D y  G m i n y  l i p n i c a  w i e l k a 
w   o k r e S i e  o D  k w i e t n i a  D o  S i e r p n i a  2 0 2 2  r .

KWIECIEŃ

238. XXXVIII/246/2022 13.04.2022
Upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w  Lipnicy Wielkiej do zała-
twiania indywidualnych spraw z  zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego 
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

239. XXXVIII/247/2022 13.04.2022

Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy Lipnica Wielka z realizacji Programu Współpra-
cy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie za 2021 rok

240. XXXVIII/248/2022 13.04.2022
Wyrażenie zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nie-
ruchomości gruntowej o nr ew. 2454 stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka na 
cele rolne

241. XXXVIII/249/2022 13.04.2022
Wyrażenie zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nie-
ruchomości gruntowych o  nr ew. 14706,14744,14786 oraz 14797 stanowiącej wła-
sność Gminy Lipnica Wielka na cele rolne

MAJ

242. XXXIX/251/2022 20.05.2022
Akceptacja przedstawionej Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gmi-
ny Lipnica Wielka

243. XXXIX/252/2022 20.05.2022
W  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica 
Wielka dla obszarów wskazanych na załącznikach graficznych 1-15

244. XXXIX/253/2022 20.05.2022
Wprowadzenie na terenie Gminy Lipnica Wielka programu „Wyprawka Lipnickiego 
Malucha”

245. XXXIX/254/2022 20.05.2022
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za 2021 rok

246. XXXIX/255/2022 20.05.2022
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za 2021 rok

247. XXXIX/256/2022 20.05.2022
Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w  Lipnicy 
Wielkiej

248. XXXIX/257/2022 20.05.2022 Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2022 rok
CZERWIEC

249. XL/258/2022 29.06.2022 Wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok 2021

250. XL/259/2022 29.06.2022
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bu-
dżetu Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok

251. XL/260/2022 29.06.2022 Absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

252. XL/261/2022 29.06.2022
Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipnica Wielka uczestniczących w działaniach 
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

253. XL/262/2022 29.06.2022
Wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich do-
mowników oraz uchwalenie regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez 
rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

254. XL/263/2022 29.06.2022
Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  

255. XL/264/2022 29.06.2022

Przyjęcie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  i Młodzie-
ży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Lipnica Wielka oraz 
określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka dla wy-
bitnie uzdolnionych

256. XL/265/2022 29.06.2022
Określenie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i  pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe

257. XL/266/2022 29.06.2022
Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila 
Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej
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258. XL/267/2022 29.06.2022 Zmiany w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2022 rok
SIERPIEŃ

259. XLI/268/2022 30.08.2022 Określenie ceny jednostki paliwa w Gminie Lipnica Wielka na rok szkolny 2022/2023

260. XLI/269/2022 30.08.2022

Określenie wysokości opłat za korzystanie z  wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzo-
wym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu oraz w oddziałach przedszkol-
nych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Lipnica Wielka

261. XLI/270/2022 30.08.2022 Rozpatrzenie petycji Pana Patryka Janusza Króla z dnia 22.07.2022 roku

262. XLI/271/2022 30.08.2022
Rozpatrzenie petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” w sprawie ob-
niżenia stawki podatku VAT na drewno opałowe

263. XLI/272/2022 30.08.2022
Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila 
Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej

264. XLI/273/2022 30.08.2022 Uzgodnienie prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

opr. A. P.

W dniu 21 lipca 2022 r. Gmina Lip-
nica Wielka jako partner wiodący wraz 
z Obec Bobrov podpisała umowę w Eu-
roregionie „TATRY” na mikroprojekt 
”Poprawa bezpieczeństwa na pogra-
niczu polsko-słowackim”. W  ramach 
Programu Współpracy Transgranicz-
nej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-
2020 realizowane będą:
•	 kwalifikowany	kurs	udzielania	pierw-

szej pomocy dla 60 członków OSP 
z terenu  gminy Lipnica Wielka w wy-
miarze łącznym 66 godzin szkolenia 
w trybie weekendowym

•	 zakup	pojazdu	typu	quad
•	 polsko-słowackie	manewry

Celem projektu jest poszerzenie 
i  wzmocnienie współpracy w  zakresie 
poprawy bezpieczeństwa w górach i na 
szlakach turystycznych na pograniczu 
polsko-słowackim.

Projekt zakłada podniesienie kwa-
lifikacji strażaków ochotników poprzez 
kwalifikowany kurs pierwszej pomo-
cy z uzyskaniem tytułu ratownika. Uzy-
skanie tytułu ratownika daje szerokie 

możliwości zatrudnienia w  stacjach 
narciarskich,	 Aquaparkach,	 basenach,	
służbach mundurowych itp. Celem pro-
jektu jest także doposażenie jednost-
ki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipni-
cy Wielkiej w sprzęt umożliwiający po-
dejmowanie szybkich, sprawnych, bez-
piecznych i skutecznych działań ratow-
niczych w terenach górskich, w których 
brak jest możliwości dotarcia bez po-
siadania odpowiedniego sprzętu i  od-
powiednio wyszkolonych osób. Wspól-
ne zorganizowanie manewrów strażac-
kich, w  trakcie których zapoznamy tu-
rystów, mieszkańców obu gmin, dzie-
ci i  młodzież z  zasadami bezpieczne-
go wypoczynku w  górach, zasadami 
pierwszej pomocy przedmedycznej, 
a także  z zasadami obsługi i eksploata-
cji	pojazdów	typu	quad.
Wartość całkowita mikroprojektu: 
34.850,11 euro
Dofinansowanie z  Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 64,06% 
= 22.234,99 euro
Wkład własny 30,94% = 10 782,62 euro

INWEST YC JE GMINNE

p o p r aw a  b e z p i e c z e ń S t w a  
n a  p o G r a n i c z u  p o l S k o - S ło w a c k i m

DofinanSowanie 
w ramach funDuSzu 
inweStycji lokalnych

Ruszyły prace przy przebudowie 
drogi gminnej w Lipnicy Wielkiej Przy-
warówka - Świerkówka „ścieżka rowe-
rowa” w  istniejącym pasie drogowym 
do leśniczówki.

Gmina otrzymała dofinansowanie 
na przedmiotowe prace z  Funduszu 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe oraz z  Funduszu Ini-
cjatyw Lokalnych.

Całkowita wartość zadania 
1.600.288,67 zł

Zakres robót obejmuje między 
innymi:
•	Wykonanie nawierzchni bitumicznej 

na odcinku drogi gminnej
•	Wykonanie utwardzonego pobocza
•	Wykonanie „ścieżki rowerowej”
•	Wykonanie krawędzi ścieżki rowero-

wej w postaci obrzeża betonowego
•	Wykonanie odwodnienia.

Polska-Słowacja
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
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f u n D u S z  o c h r o n y  
G r u n t ó w  r o l n y c h 

Trwają prace modernizacyj-
ne dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. Działka drogowa nr 16901 
w  Murowanicy ma już nową asfal-
tową nawierzchnię o  długości 127 
mb, niebawem zacznie się moderni-
zacja kolejnej drogi o długości 147 
mb również w Murowanicy na dział-
ce drogowej 17063.

Zadanie realizowane dzięki 
między innymi środkom z  budże-
tu Województwa Małopolskiego na 
podstawie umowy o  dofinansowa-

nie nr VI/98/RO/22 z dnia 11 lipca 2022 r. Przedmiotowe prace mają 
zostać wykonane do końca listopada tego roku. 

Opracowanie informacji nt. Inwestycji  
Gminnych - Estera Możdżeń

hala Sportowa w nowe j oDSłonie 
W  wakacje dobiegł końca re-

mont budynku hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 w  Lipni-
cy Wielkiej. Efekt rzeczowy okre-
ślony w umowie o dofinansowanie 
i we wniosku inwestycyjnym  został 
osiągnięty: wymieniono nawierzch-
nię na podłogę sportową punkto-
wo-elastyczną; wymieniono stolar-
kę okienną i  drzwiową wewnętrz-
ną, zewnętrzną i  bramę wjazdową 
na arenę; wymieniono oświetlenie 

hali sportowej; wymieniono instalację centralnego ogrzewania, 
wymieniono pokrycie dachu wraz z orynnowaniem i instalacją od-
gromową; ocieplono ściany zewnętrzne i wykonano elewacje tyn-
kiem zewnętrznym.

Przedmiotowe prace były dofinansowane z Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej w 70% w ramach programu Sportowa Polska – 
Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2020.

j ó z e f  k a r k o S z k a 
S p o ł e c z n i k i e m  r o k u  2021

Podczas 46. Święta Pasterskiego w Lipnicy Wielkiej 
na Orawie została wręczona z rąk Pana Wójta Mateusza 
Lichosyta statuetka „Społecznika Roku” za rok 2021. Zo-
stał nim na „swojej ziemi” Józef Karkoszka – sołtys, radny, 
społecznik, prezes i naczelnik OSP Przywarówka, itd…

Józef Karkoszka urodził się 10 lutego 1956 r. w Lip-
nicy Wielkiej. Syn Cypriana Karkoszka i Marii z d. Bandyk. 
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 4 w Lipnicy Wiel-
kiej – Przywarówce. Od młodych lat mocno zaangażo-
wany w życie społeczne gminy Lipnica Wielka poprzez 
pracę na różnych płaszczyznach.

W  szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w  Przywa-
rówce wstąpił w  1974 roku, gdzie pełnił następujące 
funkcje:

1992 –1996 członek Zarządu OSP w Lipnicy Wielkiej
1996 – 2002 zastępca naczelnika OSP
2002 – 2006 prezes OSP
2006 – do nadal – naczelnik OSP
Wybrany przez społeczność Sołectwa Przywarów-

ka na sołtysa, misję tę pełnił w latach od 1999 do 2011 
oraz od roku 2014 do chwili obecnej. Mandat radnego 
sprawował w czasie I kadencji Rady Gminy Lipnica Wiel-
ka w latach: 1991– 1994. Kolejno w wyborach samorzą-
dowych w 2014 roku ponownie został radnym RG z te-
renu Przywarówka – mandat ten sprawuje nadal. Włą-
cza się w wiele inicjatyw o różnym charakterze: kultural-
nym, turystycznym, regionalnym. Zawsze chętnie bierze 
udział w działaniach mających na celu rozwój i promo-
cję naszej gminy. Bardzo dobry organizator, umiejący 
zjednywać ludzi do pracy społecznej. Jest osobą ciepłą, 
serdeczną i chętną pomagać ludziom. Za jego zaanga-
żowanie społeczne oraz bezinteresowną pracę na rzecz 
rozwoju i promocji naszej gminy Kapituła Nagrody „Lip-
nicki Społecznik Roku” postanowiła nagrodzić Jego oso-
bę w roku 2022.

źródło: www.lipnicawielka.pl
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p o ż e G n a l i Ś m y 
z a S ł u ż o n y c h 
f a j e r m a n ó w

W  ostatnim czasie ze smutkiem pożegna-
liśmy dwóch bliskich nam wszystkim, zasłu-
żonych druhów  Ochotniczej Straży Pożar-
nej – Centrum w  Lipnicy Wielkiej. Za Ich służ-
bę dla dobra społeczności lipnickiej serdecznie 
dziękujemy.

Spoczywajcie w pokoju!

Jan Krzyś – urodził 
się  22.06.1938 r. w Lipni-
cy Wielkiej jako syn Wik-
tora i Emilii Lach.

Już w  młodych la-
tach wstąpił w  szeregi 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Lipnicy Wielkiej 
– Centrum. Od począt-
ku służby bardzo czyn-

nie i ochoczo uczestniczył w działalności swo-
jej jednostki, w której, w latach 1991-1993 peł-
nił funkcję Prezesa. Do późnych lat swojego ży-
cia był zaangażowany w działalność OSP. Przez 
długie lata był członkiem Strażackiej Orkiestry 
Dętej w Lipnicy Wielkiej, gdzie grał na tenorze. 
Odszedł jeden z  przedstawicieli  najstarszego 
pokolenia lipnickich fejermanów. Zmarł dnia 
21 kwietnia 2022 r. w Lipnicy Wielkiej.

Tadeusz Józef Ja-
niczak – urodzony 
30.04.1957 r. w  Lipnicy 
Wielkiej. Jego rodzica-
mi byli  Florian Janiczak 
i  Emilia z  domu Ślezak. 
Z  Ochotniczą Strażą Po-
żarną związał się w mło-
dzieńczym wieku. Mimo 
wykonywanej pracy za-

wodowej bardzo gorliwie wypełniał obowiązki 
strażaka, spiesząc zawsze z pomocą poszkodo-
wanym mieszkańcom. W  jednostce OSP Cen-
trum przez dwadzieścia lat (2001 - 2021) pełnił 
funkcję Prezesa. Wieloletni, oddany druh, anga-
żujący się we wszelkie działania swojej jednost-
ki i  wychowujący młode pokolenie strażaków. 
Zmarł 07 listopada 2021 r. 

St. Kucek

z e S p ó ł  i n t e r D y S c y p l i n a r n y   
–   „ r a z e m  p r z e c i w  p r z e m o c y ” 

p r o c e D u r a  
„ n i e b i e S k i e  k a r t y ”  
D z i e c k o  w   r o D z i n i e 

z   p r o b l e m e m  p r z e m o c y
Przemoc wobec dziecka  traktowana jest często jako skuteczna me-

toda wychowawcza. Pozwala na wymuszenie posłuszeństwa i zaprowa-
dzenie dyscypliny. Chociaż tzw. klapsy są akceptowane i  spotykają się 
ze społecznym zrozumieniem, to od prawie 12 lat  stosowanie kar ciele-
snych wobec dziecka jest w Polsce prawnie zabronione:  art. 96 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego: „Osobom wykonującym władzę rodzicielską 
oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się sto-
sowania kar cielesnych.” Wśród rodziców wychowujących dzieci zdarza 
się  myślenie, że używanie wobec nich siły fizycznej /słownej to najlepsze 
sposoby na zdobycie ich sza-
cunku. Tymczasem dzieci prze-
żywają strach przed krzywdzą-
cym rodzicem i  nie ma to nic 
wspólnego z  szacunkiem, któ-
rego podstawą jest zaufanie 
dziecka do rodzica, gwarantu-
jące mu zrozumienie i  wspar-
cie. Czasem dziecko staje się 
narzędziem do odreagowania 
niepowodzeń i problemów ro-
dzica, rozładowania napięcia 
i negatywnych emocji w różnych sferach jego funkcjonowania. Jednak 
najczęściej do przemocy wobec dzieci dochodzi w wyniku braku umie-
jętności wychowawczych  rodziców, ich bezradności i braku kompeten-
cji w rozwiązywaniu trudności w procesie wychowywania. Warto wtedy 
skorzystać z dostępnej oferty placówek i podmiotów udzielających po-
mocy rodzicom, gdyż dzięki nim można zwiększyć swoje kompetencje 
rodzicielskie  i wychowawcze, tak aby wobec dzieci nie stosować metod 
opartych na przemocy.  Kiedy rodzice lub opiekunowie stają się zagro-
żeniem dla dziecka Sąd Rodzinny może ograniczyć lub zawiesić a nawet 
pozbawić ich władzy rodzicielskiej. Ponadto Sąd może zobowiązać ro-
dzica do określonego zachowania np. skierować go do placówek/specja-
listów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem, może poddać 
wykonywanie władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora albo umieścić 
dziecko w rodzinie zastępczej lub placówce wychowawczej (art.109 Ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego). Rodzice/opiekunowie zainteresowa-
ni wsparciem w sprawach opiekuńczo-wychowawczych  mogą się zgła-
szać do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rabce-Zdroju, tel. 18 
267 76 04.

Opracowała: Agnieszka Stopiak – Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
w Lipnicy Wielkiej na podstawie materiałów informacyjno - edukacyjnych 

MZ i NPZ współfinansowanych ze środków FRPH
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m S z a  Ś w i ę t a  
w   i n t e n c j i  o j c z y z n y

W kościele pw. św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wiel-
kiej, w  środę, 28 lipca 2022 r. odbyła się Msza Święta w  in-
tencji Ojczyzny w 102. rocznicę decyzji Rady Ambasadorów 
o przyłączeniu części Orawy do Niepodległej Polski oraz w 80. 
rocznicę śmierci Józefy Mikowej i 90. rocznicę śmierci Piotra 
Borowego.

Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Bargiel, 
a Słowo Boże wygłosił ks. Bartłomiej Małek. W nabożeństwie 
uczestniczyli mieszkańcy, delegacja samorządowa na cze-
le z  wójtem Mateuszem Lichosytem oraz poczty sztandaro-
we Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół i Związku Podhalan 
z Lipnicy Wielkiej.

Po Mszy św. ksiądz Bartłomiej Małek, Wójt Gminy Lipnica 
Wielka Mateusz Lichosyt z Przewodniczącym Rady Gminy An-
drzejem Karkoszką złożyli biało-czerwoną wiązankę pod Mu-
rem Orawskich Ojców Niepodległości.

(rob) 
fot. Bronek Kowalczyk

p r o m o c j a  
„ p i e Ś n i  o r a w S k i c h ”. 

p r e m i e r a  f i l m u  o  m i k a c h  
„w   n a S  w z ó r  m u S i  p o w S t a ć ”

W czwartek 30 czerwca br. w Domu Ludowym w Lipni-
cy Wielkiej odbyła się promocja czwartego wydania „Pieśni 
Orawskich” Emila Miki oraz premiera filmu o Józefinie i Emilu 
Mikach „W nas wzór musi powstać”.  „Pieśni Orawskie” ukaza-
ły się w ramach projektu “Muzyczne dziedzictwo Emila Miki” 
dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego. Znajdują się w nim wszystkie melodie z warian-
tami ze zbioru Emila Miki z 1934 roku, trzy orawskie pastorałki 
spisane z rękopisu Emila Miki, który znajduje się w archiwum 
Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Wydawnictwo zamy-
ka biografia Emila Miki.

Natomiast film „W nas wzór musi powstać” powstał w ra-
mach Projektu FILMOTEKA MAŁOPOLSKA – Edycja 2021, któ-
rego beneficjentem było Gminne Centrum Kultury w  Lip-
nicy Wielkiej. Film opowiada o  życiu wyjątkowego małżeń-
stwa – Józefiny i Emila Mików. To fabularyzowany dokument, 
ze wzruszającymi scenami z życia Józefy Mikowej i Jej męża, 
Emila. W produkcję zaangażowanych było wielu lokalnych ar-
tystów, grup, zespołów regionalnych; wypowiadają się histo-
rycy, regionaliści, m.in. prof. Jerzy Roszkowski oraz arcybiskup 
Grzegorz Ryś.

Reżyserem filmu jest Pani Inka Bogucka, zaś autorami 
scenariusza Karolina Kowalczyk, Robert Kowalczyk oraz Inka 
Bogucka.

foto: Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv 
tekst: M.K.



Gminne Nowiny  nr 3 (842)/2022

10 nowiny samorządowe

b i e r z m o w a n i e  w   p a r a f i i  Ś w .  ł u k a S z a  e w a n G e l i S t y 
w   l i p n i c y  w i e l k i e j

25 czerwca, po trzech 
latach przygotowań wypeł-
nionych spotkaniami for-
macyjnymi, regularnym 
przystępowaniem do sakra-
mentu pokuty oraz uczest-
nictwem w  licznych nabo-
żeństwach, 70 uczniów klas 
ósmych z parafii św. Łukasza 
Ewangelisty przystąpiło do 
sakramentu bierzmowania. 
Szafarzem sakramentu był 
bp Robert Chrząszcz, który 
skierował do zgromadzonej 
w  kościele młodzieży sło-
wo, w  którym zachęcał, by 
młodzi ludzie swoim życiem 
dawali dobre świadectwo  
i  pokazali na czym polega 
autentyczna wiara i  praw-
dziwa przynależność do Chrystusa. Bierzmowani byli uczniami czterech szkół podstawowych leżących na terenie parafii: SP nr 2 
im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej Centrum, SP nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Skoczykach, SP nr 4 im. dra Emila Ko-
walczyka w Przywarówce oraz SP im. bł. Jana Pawła II w Kiczorach.

ks. Bartłomiej Małek - Wikariusz Parafii pw. św. Łukasza, fot. Janusz Karlak

W dniu 24 lipca 2022 r. nasza grupa 
orawska już po raz 41. wyruszyła na Pie-
szą Pielgrzymką Góralską na Jasną Górę, 
która składa się z  4 grup: Bachledów-
ka, Rabka, Orawa i  Nowy Targ.  Rozpo-
częliśmy uroczystą Mszą Świętą w  Zu-
brzycy Górnej w  Zimnej Dziurze, gdzie 
otrzymaliśmy błogosławieństwo ks. Pio-
tra Grotowskiego – proboszcza para-
fii w  Lipnicy Małej. Nasza grupa liczy-
ła ok.130 osób w  różnym wieku osoby 
starsze, dzieci i młodzież. Do Częstocho-
wy podążaliśmy szlakami polskich sank-
tuariów maryjnych. Przeszliśmy ponad 
200 km przez góry, lasy w słońcu i desz-
czu, a nawet burzy.

Nasza pielgrzymka w  końcu po 
dwóch latach odbyła się jak za daw-
nych lat. Po tej przerwie mogliśmy za-
gościć u  ludzi, którzy serdecznie przyj-
mowali nas na noc, a  takich nie bra-
kowało. Jesteśmy bardzo wdzięczni 

wszystkim, którzy w  czasie naszej piel-
grzymki tak chętnie nas gościli i często-
wali smakołykami.

Hasło Pielgrzymki Góralskiej w tym 
roku „Posłani w pokoju Chrystusa” mówi 
by dążyć do jedności i  pokoju. Piel-
grzymka to czas refleksji. Każdy z  nas 
idzie z  jakimiś intencjami, problemami, 
które skrywamy. Idąc z  trudem mniej-
szym bądź większym, w  końcu docie-
ramy do celu, gdzie cały ciężar intencji, 

które dźwigaliśmy całą drogę, po pro-
stu schodzi z  nas i  czujemy ogromne 
szczęście i  ulgę. Pielgrzymka to pięk-
ny czas spędzony z  Bogiem i  drugim 
człowiekiem.

Po 8 dniach wędrówki powitał 
nas na wałach jasnogórskich abp Ma-
rek Jędraszewski, który przewodniczył 
Mszy św. w  bazylice na zakończenie 
pielgrzymki.

Karolina Klapisz, fot. FB

4 1 .  p i e S z a  p i e l G r z y m k a  G ó r a l S k a
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W dniach od 30 czerwca do 3 lipca 2022 roku miało miej-
sce święto całej Lipnicy – 46-te Święto Pasterskie. Tegorocz-
nej imprezie przyświecało motto z przyśpiewki: Grónie moje, 
grónie, wy wysokie lasy; ka sie mi podziały moje downe casy.

Każdy z  dni jest w  osobny sposób opisany. W  czwartek 
w Domu Ludowym odbyła się promocja czwartego wydania 
„Pieśni Orawskich” Emila Miki oraz premiera filmu o Józefinie 
i Emilu Mikach „W nas wzór musi powstać”.

W piątek natomiast po raz pierwszy zorganizowano de-
batę, która przyciągnęła wielu znamienitych gości. Dyskuto-
wano nad tematem: „Społeczeństwo obywatelskie jako inte-
gralny element prawidłowego funkcjonowania samorządu 
lokalnego – kiedyś i dziś”.

W trzeci dzień imprezy – sobotę – na scenie plenerowej 
pod Babią Górą zorganizowano pierwszy raz „Farbowano po-
tańcówkę u  Królowej”, która rozbawiła mieszkańców Orawy 
w niebywały sposób.

W  niedzielę natomiast przepiękna pogoda przyciągnę-
ła na Polanę Stańcową tłumy widzów z Lipnicy Wielkiej, Ora-
wy ale i dalekich krańców Polski, a nawet zagranicy. Otwarcia 
Święta dokonał Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt 
w  asyście zaproszonych gości. Całość imprezy poprowadził 
w wyjątkowy dla siebie sposób Jan Świdroń.

Usłyszeliśmy i  obejrzeliśmy: Muzykę Lipnicką, Strażac-
ką Orkiestrę Dętą pod kierunkiem Łukasza Bandyka, Kaszub-
ski Zespół Pieśni i Tańca Sierakowice kierowany przez Judy-
tę Kroskowską oraz choreograf Irenę Warmowską ukazujący 
nam bogactwo regionu kaszubskiego; mogliśmy również po-
dziwiać nasze orawskie grupy: Zespół Orawianie im. Heródka 
pod kierownictwem Eugeniusza Karkoszki oraz Zespół Ora-
wiacy kierowany przez Roberta Kowalczyka. Mieliśmy też nie-
zwykłą przyjemność posłuchać Zespołu Baciary, który zgro-
madził tłumy, a na zakończenie imprezy uczestnicy nie scho-
dzili z parkietu za sprawą DJ Goldena.

Podczas 46-tego Święta Pasterskiego wręczono uro-
czyście nagrodę Społecznika Roku 2021 dla Józefa Karkosz-
ki – sołtysa, radnego, społecznika, prezesa i  naczelnika OSP 

4 6 - t e  Ś w i ę t o  p a S t e r S k i e

Przywarówka za Jego zaangażowanie społeczne oraz bezin-
teresowną pracę na rzecz rozwoju i promocji naszej gminy.

Jak zawsze zainteresowaniem cieszyły się Konkursy Pa-
sterskie: wspinanie na moja, koszenie łąki, pilenie i  rąbanie 
drzewa, strzelanie z bica pasterskiego. Konkursy oceniała ko-
misja: Andrzej Buroń, Krzysztof Wojdyła i Monika Klapisz. Oto 
wyniki konkursów pasterskich:

Wspinanie na moja:
1. Grzegorz Kobroń (Skoczyki), 2. Piotr Ludziński (Przywa-

rówka), 3. Dariusz Kobroń (Lipnica Mała)
Koszenie łąki:
1. Eugeniusz Lichosyt (Centrum), 2. Kamil Spyrka (Sko-

czyki), 3. Zdzisław Bandyk (Przywarówka), 4. Karol Jurczak 
(Murowanica)
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Ręczne piłowanie drzewa:
1. Jacek Stępień i Tomasz Rapacz (Przywarówka), 2. Klau-

diusz Dunaj i  Mariusz Spyrka (Skoczyki), 3. Paweł Lichosyt 
i Mateusz Janowiak (Murowanica)

Strzelanie z bica pasterskiego:
1. Wojciech Brenkus, 2. Justyna Kulka, 3. Dominika Żywczak

Strzelanie z bica pasterskiego gr.młodsza:
1. Radosław Brenkus
Były też stoiska twórców ludowych, książek regionalnych, 

degustacji potraw regionalnych KGW, zabawy i konkursy Ba-
biogórskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Nowy Targ 
i wiele wiele innych atrakcji.

Dziękujemy serdecznie sponsorom imprezy: 
Bank Spółdzielczy z  Jabłonki, Firma Handlowo-Usługo-

wa Jan Mastela z Zubrzycy Górnej, Firma Handlowo-Usługo-
wa Jan Kubok z Lipnicy Wielkiej, Firma Handlowo-Usługowa 
Józef Magiera z Lipnicy Wielkiej, Firma Przewozowa JANKA-
RA Janina Wnęk z  Lipnicy Wielkiej, Wspólnota Leśna Urba-
rialna z  Lipnicy Wielkiej, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska” z Jabłonki, Firma Handlowa DRWAL Eugeniusz Wę-
grzyn z Lipnicy Wielkiej, DW „Orawa” Lidia Pindziak z Lipnicy 
Wielkiej, Kantor wymiany walut, Adrian Bandyk – Jabłonka, 
RANET Orawski Internet Światłowody Rafał Sproch z Lipnicy 
Wielkiej.

Dziękujemy za pomoc organizacyjną i wsparcie:
Caritas Archidiecezji Poznań oraz kierownictwo i  obsługa 
Ośrodka Górska Przystań
Sołtys Przywarówki Józef Karkoszka
OSP Lipnica Wielka: Murowanica, Centrum, Przywarówka, 
Kiczory 
Komisariat Policji w Jabłonce
Babiogórski Park Narodowy
Nadleśnictwo Nowy Targ 
Orawa.tv

Dziękujemy wszystkim patronom medialnym i  me-
diom które były z nami w tym dniu: Orawa.tv, Tygodnik Pod-
halański, Podhale24, Goralinfo, TV Podhale, Radio Alex, Gmin-
ne Nowiny.

Organizatorem imprezy był: Wójt Gminy Lipnica Wiel-
ka, a współorganizatorem Gminne Centrum Kultury w Lipni-
cy Wielkiej.  Partnerami imprezy byli: Gminna Biblioteka Pu-
bliczna, Babiogórski Park Narodowy i  Nadleśnictwo Nowy 
Targ.

Cieszymy się że tak licznie odpowiedzieliście Państwo na 
nasze zaproszenie. Jest to Święto całej naszej gminy. 

Do zobaczenia za rok.

K.K., foto: Paweł Pastwa

Piątek, jako drugi dzień obchodów „Święta Pasterskie-
go” był kolejnym historycznym wydarzeniem w  gminie Lip-
nica Wielka. Po raz pierwszy bowiem zorganizowano deba-
tę, która przyciągnęła wielu znamienitych gości. Dyskutowa-
no nad tematem: „Społeczeństwo obywatelskie jako integral-
ny element prawidłowego funkcjonowania samorządu lokal-
nego – kiedyś i dziś”.

Wśród prelegentów znaleźli się:
•		 Łukasz	Kmita	–	Wojewoda	Małopolski	
•		Marek	Materek	–	Prezydent	Starachowic
•		Marek	Listwan	–	Starszy	Gazda	Stowarzyszenia	Gmin	

Babiogórskich
•		Mateusz	Łękawski	–	Asystent	Ministra	Andrzeja	Guta	

Mostowego
•		Mateusz	Lichosyt	–	Wójt	Gminy	Lipnica	Wielka

Dyskusję, która trwała ponad dwie godziny moderował 
Jakub Dyrcz – Zastępca Wójta Gminy Lipnica Wielka.

W  dyskusji poruszono wątek początków działalności 
obywatelskiej wszystkich prelegentów. W drugiej części roz-
mawiano na temat współpracy organizacji pozarządowych 
na poszczególnych stopniach samorządu, i  ich wpływie na 
funkcjonowanie Państwa. W  trzeciej części goście debaty 
starali się przekazać, jak według nich funkcjonować będzie 

D e b a t a  „ S p o ł e c z e ń S t w o  o b y w a t e l S k i e  j a k o  i n t e G r a l n y 
e l e m e n t  p r a w i D ł o w e G o  f u n k c j o n o w a n i a  S a m o r z ą D u 

l o k a l n e G o  –  k i e D y Ś  i   D z i Ś ”

społeczeństwo obywatelskie w  przyszłości. Do debaty włą-
czyła się również widownia, która szczelnie wypełniła salę 
Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej.

Pomimo pięknego, słonecznego popołudnia organi-
zatorzy nie zauważyli jakoby ktokolwiek zmęczony dysku-
sją opuszczał przed zakończeniem salę widowiskową. Or-
ganizatorzy serdecznie dziękują za przybycie prelegentom, 
a  w  szczególności mieszkańcom i  gościom, którzy tłumnie 
przybyli na to wydarzenie.

J.D. 
fot. Grzegorz Rzepiszczak, Orawa.tv
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Dnia 07 września 2022 r. na zaprosze-
nie Wójta Gminy Lipnica Wielka i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w  Lipnicy Wielkiej 
gościł Pan Łukasz Wierzbicki – pisarz, pa-
sjonat podróży, opowiadacz historii.

W Domu Ludowym odbyły się cztery 
spotkania autorskie Pana Łukasza z młod-
szymi i starszymi uczniami szkół podsta-
wowych oraz młodzieżą licealną.

Tematem spotkań była jego twór-
czość pisarska opowiadająca o  spotka-
niach i  dokonaniach niezwykłych ludzi. 
Jak stwierdził sam autor już w  dzieciń-
stwie marzył o  pisaniu książek. Pierwszą 
swoją opowieść napisał i zilustrował w wieku sześciu lat. W swoich opowiadaniach przedstawia prawdziwe, fascynujące historie 
odnoszące się do autentycznych wydarzeń, które budzą podziw oraz inspirują każdego czytelnika.

Tekst: St.K.

Tuż po rozpoczęciu nowego roku 
szkolnego, 7.września, zostaliśmy za-
proszeni na spotkanie, jak się później 
okazało, z  niezwykłym człowiekiem – 
pisarzem, podróżnikiem, osobą, która 
pokazała, że należy marzyć, a  przede 
wszystkim dążyć do spełniania tych 
marzeń. Pan Łukasz Wierzbicki, autor 
wielu książek, swoim wystąpieniem za-
czarował nasze dzieciaki…

Z  zaangażowaniem i  niesamo-
witą pasją opowiadał o  sobie, o  po-
dróżach, ale nade wszystko o  histo-
rii powstawania jego dzieł. Przed-
stawił przeżycia Kazimierza Nowaka 
na czarnym lądzie – bohatera książki 
„Afryka Kazika”, przygody niedźwie-
dzia Wojtka – żołnierza polskiej ar-
mii z czasów II wojny światowej, opi-
sane w „Dziadku i niedźwiadku”, opo-
wiadał zabawne, a  zarazem niebez-
pieczne historie swojego przyjaciela 
Aleksandra Doby – podróżnika i kaja-
karza, które opisał w  pozycji „Ocean 
to pikuś”. Wspominał również histo-
rie zapisane na kartach innych jego 
książek, np.: „Machiną przez Chiny”, 
„Pogotowie Kazikowe”, czy „Drzewo. 
Mity słowiańskie”. Każdą opowieść 

ubarwił wieloma gadżetami, którymi 
zafascynowani byli uczniowie, oraz 
odgłosami, zdjęciami i  prezentacją 
w tle.

Spotkanie zakończył krótkim filmi-
kiem, słowami nieżyjącego już swego 
przyjaciela Olka Doby: “(…) Tu, w  ma-
rzeniach, nie ma granic” (…) Nie lękajmy 
się marzyć, stawiać sobie ambitne cele; 
a potem… próbujmy je realizować”.

Tego właśnie powinniśmy się trzy-
mać, bo jak powiada p. Łukasz: ,,Kiedy 
ruszysz przed siebie, na pewno spotka 
Cię coś ciekawego…’’. Wspólne zdję-
cia uwieńczyły nasze niecodzienne 

spotkanie. Z  pewnością przeczytamy 
kilka książek podróżnika p. Łukasza 
Wierzbickiego.

B. Omylak

Spotkania odbywały się w  ramach 
projektu „Historycznie zaczytani” reali-
zowanego przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w  Lipnicy Wielkiej z  programu 
„Promocja czytelnictwa” dofinansowa-
nie ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

fot. Bronek Kowalczyk  
i Robert Kowalczyk

ł u k a S z  w i e r z b i c k i  w Ś r ó D  
D z i e c i  i   m ł o D z i e ż y  n a S z e j  G m i n y

n i e c o D z i e n n e  S p o t k a n i e …



Gminne Nowiny  nr 3 (842)/2022

14 nowiny samorządowe

„ b a l l a D y  i   r o m a n S e ” 
–  n a r o D o w e  c z y t a n i e 

w   l i p n i c y  w i e l k i e j
Dnia 05 września 2022 r. w pełnym słońcu i pięk-

nej scenerii w Gminie Lipnica Wielka, „Na Tamie” od-
była się XI edycja Narodowego Czytania. Lekturą tego-
rocznej akcji był utwór pt. „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza.

Czytanie zainaugurował Jakub Dyrcz – Zastępca 
Wójta Gminy Lipnica Wielka, uroczystym przywitaniem 
wszystkich zaproszonych gości czytających „Ballady 
i  romanse” oraz słuchaczy, przedstawicieli społeczno-
ści uczniowskich lipnickich szkół podstawowych, Li-
ceum Ogólnokształcącego wraz z wychowawcami oraz 
mieszkańców.

Został odczytany list Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
zapraszający Polaków do wzięcia udziału we wspólnym 
Narodowym Czytaniu „Ballad i romansów”, poezji, któ-
re to: …okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić 
sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. …Niezwykła 
wrażliwość, wspaniałe wyczucie języka i  wyobraźnia ge-
nialnego poety sprawiły, że „Ballady i romanse” są esen-
cją polskiego romantyzmu.

Teksty ballad czytali: Julia Pawlak, Jakub Jabłoń-
ski, Igor Białoń – uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Św. Królowej Jadwigi w  Murowanicy, mgr inż. Ja-
kub Dyrcz – Zastępca Wójta Gminy Lipnica Wielka, ks. 
mgr Andrzej Pawlak – Proboszcz Parafii pw. Św. Jadwigi 
Królowej w Murowanicy, dr Tomasz Pasierbek – Dyrek-
tor Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi, ppłk 
Andrzej Karkoszka – Komendant Placówki Straży Gra-
nicznej w Zakopanem, mł. asp. Wiesław Pustelnik – Ko-
mendant Komisariatu Policji w  Jabłonce, mgr Łukasz 
Klozyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowa-
nicy, Aleksandra Janowiak i  Justyna Karlak – uczenni-
ce Liceum Ogólnokształcącego w Lipnicy Wielkiej oraz 
mgr Stanisława Kucek – Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Lipnicy Wielkiej.
Na zakończenie spotkania Wójt Gminy złożył po-

dziękowanie wszystkim tym, którzy włączyli się w akcję 
Narodowego Czytania w Gminie Lipnica Wielka, zapra-
szając do uczestnictwa na przyszły rok. Była to piąta 
edycja Narodowego Czytania w naszej gminie.

Uroczystość odbywała się pod Honorowym Patro-
natem Pary Prezydenckiej.

Organizatorami wydarzenia z ramienia gminy byli: 
Wójt Gminy Lipnica Wielka, Gminna Biblioteka Publicz-
na w Lipnicy Wielkiej, zaś gospodarzem Szkoła Podsta-
wowa Nr 1 w Lipnicy Wielkiej – Murowanicy.

Foto: Robert Kowalczyk, tekst: St. Kucek

f a r b o w a n o  p o t a ń c ó w k a 
„ u   k r ó l o w e j ” w   r a m a c h 

Ś w i ę t a  p a S t e r S k i e G o
W sobotę, 2 lipca, w ramach 46 Święta Pasterskiego, od-

była się pierwsza najbardziej kolorowa potańcówka na Ora-
wie, nazwana z  orawska: Farbowano potańcówka „u  Królo-
wej”, z racji, iż obywa się u stóp naszej królowej – Babiej Góry.

Wydarzenie rozpoczęliśmy o  godz. 18:00 wraz z  Zespo-
łem Nowy Wymiar. Zespół wprowadził nas w rockowy klimat, 
zaraził nas pozytywną energią i  rozruszał do tańca! O godz. 
18:30 wystrzelono w  powietrze pierwszą kolorową chmu-
rę. Wszyscy zebrali się na podeście tuż przed sceną i wspól-
nie odliczając od 10 do 0 wyrzucili masę kolorowych prosz-
ków Holi, dzięki którym całe wydarzenie nabrało kolorów. Bu-
zie, włosy, ręce i ubrania uczestników mieniły się od przeróż-
nych barw. Było to naprawdę niesamowite! Po wspólnych wy-
rzutach cała Polana Stańcowa była barwna jak nigdy dotąd, 
a wszyscy nadal obsypywali się kolorowymi farbkami wraz ze 
znajomymi i rodziną.

Po występie Zespołu Nowy Wymiar do zabawy roz-
grzał publiczność Dj Golden. Zgromadził wszystkich do tań-
ca i wspólnie wyrzuciliśmy kolory po raz kolejny, tańczyliśmy 
i czekaliśmy przy świetnej muzyce na koncert Mateusza Mi-
jala z zespołem. Oczywiście nie obeszło się bez przywitania 
artysty kolorową mozaiką, więc tuż przed samym występem 
cały podest był pełen kolorowych uczestników i po raz ostat-
ni wyrzuciliśmy wspólnie Kolory Holi.

Po występie wokalisty towarzyszył nam dalej Dj Gol-
den, który wszystkich porwał do wspólnej zabawy. 
Oczywiście podczas wydarzenia mogliśmy zjeść pyszne posił-
ki, które przygotowali nam lokalni gastronomowie oraz KGW.

Dzieci, młodzież, a  także obserwujący ich dorośli świet-
nie bawili się podczas Eksplozji Kolorów. Barwna chmura, któ-
ra nieraz uniosła się nad uczestnikami robiła ogromne wra-
żenie! Nawet osoby, które nie chciały być kolorowe, pomału 
i nieśmiało przekonywały się do zabarwienia.

A. Pażucha, fot. Łukasz Sowiński sowinskifoto.pl
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kSiążka uczy, bawi, 
wychowuje, czyli 

o korzyŚciach płynąc ych 
z mąDrej lektury 

Potrzebę czytania trzeba u dziecka rozbu-
dzić. Jeżeli zauważy ono, że lektura jest warto-
ścią dla rodziców i rodzeństwa, także i dla nie-
go stanie się ważnym towarzyszem w procesie 
poznawania świata. Książki, które proponuje-
my dzieciom u progu ich literackiego wtajem-
niczenia, odgrywają niezmiernie ważną rolę 
w  indywidualnym rozwoju młodego czytel-
nika. Mogą stać się skutecznym narzędziem 
w procesie edukacji, wychowania i terapii. Do-
brze dobrane bajki mogą wspomagać emo-
cjonalne i intelektualne przygotowanie dziec-
ka do podjęcia obowiązku szkolnego. Książ-
ki, zawarte w nich ilustracje i przekaz słowny, 
stymulują procesy rozumienia przyczynowo 
– skutkowego, porównywania, analizowania, 
wnioskowania, tworzenia elementarnych po-
jęć,  sprzyjają ćwiczeniom pamięci i  skompli-
kowanym operacjom myślowym.

W  bajkach edukacyjnych i  terapeutycz-
nych bohater ma najczęściej problem podob-
ny do tego, który przeżywa dziecko i  potra-
fi sobie z nim poradzić! Utwór daje więc wzór 
strategii zachowania. Dziecko (czy się do tego 
otwarcie przyzna, czy nie) będzie próbowało 
w  trudnej sytuacji postępować podobnie jak 
jego ulubiony bohater. Bajki te rozwijają świa-
domość emocjonalną, uczą rozpoznawania 
i  nazywania emocji, a  przed wszystkie wpły-
wania na nie.

dr Wanda Matras – Mastalerz - prezes 
Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, 

wykładowca UP w Krakowie, biblioterapeuta.

m a ł a  k S i ą ż k a ,   w i e l k i  c z ło w i e k
Z prawdziwą dumą i wielkim zadowoleniem prezentujemy nowych, młodych super Czytelników  naszej Gminnej Biblioteki 

Publicznej, którzy w ostatnim czasie odebrali Dyplomy Małego Czytelnika, z edycji pierwszej i drugiej akcji.

Serdecznie gratulujemy !

Piotr BohaczykZofia BandykAntonina Bandyk

Jan Jagiełka Oliwier Joniak Aleksandra Klozyk

Konstancja Łowas Maciej Łowas

Maciej Marmuła

Alicja Marmuła

Lena Serafin Agata Sopata

Jadwiga Sopata Lena Styruła Julia i Gabrysia Ziemba
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Serdecznie gratulujemy wyników i  jednocześnie dzię-
kujemy wszystkim osobom, które wykazały zainteresowa-
nie Konkursem traktującym o tych jakże ważnych dla Lipnicy 
i Orawy postaciach.
Już dzisiaj gorąco zapraszamy do kolejnych edycji naszego In-
ternetowego Konkursu.

Przygotowanie Konkursu i opracowanie pytań: Stanisła-
wa Kucek, Robert Kowalczyk, Karolina Kowalczyk.

Sumowanie punktów: Aleksandra Pażucha.
Organizatorzy Konkursu: Wójt Gminy Lipnica Wielka Ma-

teusz Lichosyt wraz z Grupą Roboczą „Orawa 2024”.

Protokół sporządziła: St. Kucek

w a k a c y j n a  l e k c j a  b i b l i o t e c z n a
W  ramach projektu „Zaczytani historycznie” Gminna Biblio-

teka Publiczna w  Lipnicy Wielkiej zorganizowała wakacyjną,  
wyjazdową lekcję biblioteczną do Zakopanego. Uczestnicy, 
dzieci i  młodzież, podążyła śladami znanych polskich twórców 
m. in. Stanisława Witkiewicza, Tytusa Chałubińskiego, Kazimierza  
Przerwy-Tetmajera, Kornela Makuszyńskiego, Stefana Żeromskie-
go, Karola Szymanowskiego. Zwiedzili takie miejsca jak: cmentarz 
Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, drewniany kościół Matki Bo-
żej Częstochowskiej, willę Atmę i  Czerwony Dwór oraz Muzeum 
Kornela Makuszyńskiego.   Projekt ma na celu zainteresowanie 
czytelników historią – zarówno lokalną jak i narodową, rozbudzić 
uczucia i  postawy patriotyczne, utrwalając tożsamość kulturową 

i narodową. Cel szczegółowy zakłada prezentację i promocję literatury o tematyce historycznej i regionalnej w różnych kontek-
stach kulturowych, również z odniesieniami do kanonu literackiego.       rob

PROTOKÓŁ
W dniach od 12.07.2022 r. do 23.07.2022 r. odbywał się In-

ternetowy Gminny Konkurs Wiedzy pn. „Rok Józefy Mikowej 
i Piotra Borowego”. Przez okres 12 dni na Facebooku Gminy 
Lipnica Wielka, każdorazowo o godzinie 13.00 zamieszczane 
było pytanie na dany dzień, dotyczące życia i działalności Jó-
zefy Machay – Mikowej i Piotra Borowego.

Ogółem w  konkursie wzięło udział 41 osób. Po zakoń-
czeniu współzawodnictwa i  zsumowaniu punktów wyło-
niono zwycięzców przyznając następujące miejsca oraz 
wyróżnienia:

1. Maria Kubacka – I miejsce
2. Justyna Ziemiańczyk – II miejsce
3. Martyna Ziemiańczyk – III miejsce
4. Monika Pilarczyk – IV miejsce
5. Sylwia Ziemiańczyk – V miejsce
6. Michał Janowiak – VI miejsce

I Wyróżnienia:
Katarzyna Węgrzyn, Marcin Maciura, Aneta Orawiec, 
Dorota Mieszkowska, Maria Bafia, Patryk Rudnicki
II Wyróżnienia:
Justyna Karlak, Magdalena Machaj, Robert Mieszkawski, Be-
ata Dziurdzik, Szczepan Orawiec, Tomek Karlak, Paulina Gór-
nicka, Agnieszka Kaszuba.

Zgodnie z  Regulaminem nagradzamy 20. uczestników, 
którzy udzielili na zadane pytania poprawnych odpowiedzi.

w y n i k i  i n t e r n e t o w e G o  k o n k u r S u  w i e D z y  
p n .  „ r o k  j ó z e f y  m i k o w e j  i   p i o t r a  b o r o w e G o ”

Wyjazdowa lekcja organizowana jest w  ramach projektu „Historycznie zaczytani” realizowanego przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Lipnicy Wielkiej z programu „Promocja czytelnictwa” dofinansowanie ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
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D o f i n a n S o w a n i e  n o w o Ś c i  w y D a w n i c z y c h  
D l a  G m i n n e j  b i b l i o t e k i  p u b l i c z n e j

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej otrzymała dofinansowanie zadania w ra-
mach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”na lata 2021-
2025” Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup 
i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

Kwota dofinansowania dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Wielkiej wynosi 7 500 
zł. Celem Priorytetu realizowanego w  ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025 jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek pu-
blicznych poprzez zakup nowości wydawniczych, wzrost dostępności książek, ebooków i au-
diobooków.                  Tekst: S. K.

Protokół ze spotkania Komisji 
Konkursowej w dniu 18 sierpnia 2022 
roku w sprawie oceny prac w konkur-
sie pod nazwą „Józefina Mikowa Piotr 
Borowy”.

Komisja w składzie: Janina Karkosz-
ka, Karolina Kowalczyk, Bożena Solawa, 
Monika Zelek.

Na protokolanta do oceny prac wy-
brano p. Monikę Zelek.

Ocena prac plastycznych odbywała 
się w dwóch grupach wiekowych: klasy 
0-IV, klasy V-VIII, praca wspólna i  praca 
przestrzenna. W obrębie danej kategorii 
oceniano wszystkie prace wspólnie, nie-
zależnie od techniki wykonania pracy;

Przy ocenie prac każdy z członków 
Komisji przedstawi swoje rekomenda-
cje w  zakresie nagród, dalej ustalono 
kolejność miejsc i nagród w danej kate-
gorii wiekowej;

Przy ocenie prac poszczególni 
członkowie Komisji nie mieli dostępu 
do danych osobowych autorów prac 
(prace były opisane cyframi arabskimi). 
Dopiero po ustaleniu nagrodzonych 
udostępniono dane dla potrzeb przy-
gotowania protokołu;

Przy ocenie prac ustalono katego-
rie wiekowe zgodnie z  regulaminem 
konkursu.

PRACE PLASTYCZNE:
Nagrody i wyróżnienia w konkursie 

(imię i nazwisko, miejsce, numer pracy):
Kategoria 0-IV – nagrody:
Antonina Kidoń – I miejsce (praca nr 7)
Zuzanna Domin – II miejsce (praca nr 5)
Szymon Machajda – III miejsce (praca nr 4)
Agata Zborowska – IV miejsce (praca nr 6)
Kategoria V-VIII – nagrody (imię i na-
zwisko, miejsce, numer pracy):
Faustyna Marszałek – I miejsce (praca nr 

11)
Gabriela Kidoń – II miejsce (praca nr 19)
Kacper Białoń – III miejsce (praca nr 17)
Dominika Karlak– IV miejsce (praca nr 
20)
Wyróżnienie specjalne Komisji:
1. Praca przestrzenna Andrzej Dunaj – 
(praca nr 1)
2. Praca wspólna Justyna Gonciarczyk 
i Martyna Jasiura – (praca nr 1)

Monika Zelek

PROTOKÓŁ Z GMINNEGO KONKURSU 
LITERACKIEGO PN. „JÓZEFINA 

MIKOWA, PIOTR BOROWY”
Do Konkursu zgłoszono ogółem 5 tek-
stów w tym: 4 literackie i  jeden gwaro-
wy, (cztery wiersze oraz jedną gawędę).
Komisja w składzie:
1/ Mateusz Lichosyt
2/ Janina Karkoszka
3/ Robert Kowalczyk
4/ Stanisława Kucek
po zapoznaniu się z  nadesłanymi pra-
cami, kierując się kryteriami określony-
mi w regulaminie konkursu, postanowi-
ła przyznać następujące miejsca:

POEZJA
Kategoria dziecięca: klasy O – IV
II miejsce Gabriela Jasiura „19.03.1919 r.” 
praca nr 5

w y n i k i  k o n k u r S u  p l a S t y c z n o - l i t e r a c k i e G o  
„ j ó z e f i n a  m i k o w a ,  p i o t r  b o r o w y ”
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Kategoria dziecięca: klasy V – VIII
II miejsce Julia Pawlak „Królowa Orawy – Józefina” praca nr 1
POEZJA
Kategoria dorosłych
I miejsce Barbara Stosur, „Królowa Orawy. Wspomnienie o Jó-
zefie Mikowej” praca nr 2; II miejsce Bogdan Walkosz – Kleta 
„Droga do świętości” praca nr 4

GAWĘDA
Kategoria dorosłych

I  miejsce Arkadiusz Stosur, „Orawski gazda. Rzecz o  Piotrze 
Borowym” praca nr 3

Prace spełniały wymogi formalne i były zgodne z zasada-
mi Regulaminu Konkursu. Wpłynęło kilka bardzo ciekawych 
utworów, których tematyka ściśle traktuje o życiu i działalno-
ści Józefiny Mikowej i Piotra Borowego. Wszyscy Autorzy wy-
kazali się dużą kreatywnością zarówno w interpretacji tema-
tu, jak też w doborze formy wypowiedzi. Organizatorzy Kon-
kursu oraz Komisja składają serdeczne gratulacje wszystkim autorom, którzy zgłosili swoje prace do Konkursu życząc dalszych 
sukcesów. Protokół spisano, dnia 05 września 2022 r. w Lipnicy Wielkiej.

S.K.

k r ó l o w a  o r a w y .  
j e D n o  w S p o m n i e n i e 
o   j ó z e f i e  m i k o w e j

Barbara Stosur

nosiła w sercu Polskę nosiła
w sercu człowieka z jego małością
i zdolnością do wielkich poświęceń
kto Polakiem się narodził ten cierpieć musi
aby ojczyznę odzyskać i ocalić w czas pokoju
tworzą z mężem wzorcowe gospodarstwo
szkółkę drzew owocowych sklep
organizuje kursy krawiectwa i tkactwa

udziela porad leczniczych odbiera porody
zakłada bibliotekę dom ludowy prowadzi
kółko teatralne zespoły ludowe
orkiestrę dętą pisze książki
tworzy widowiska teatralne
śpiewa tańczy w czas wojny
walczy i znosi cierpienia więzienia
Bóg daje Jej nadludzkie siły i powołuje 
do siebie na wieczną służbę...

Praca konkursowa nagrodzona I  miejscem w  Gmin-
nym Konkursie Literackim pn. „Józefina Mikowa, Piotr 
Borowy” (Protokół z dn. 5.09.2022 r.)
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Protokół z  dnia 25 sierpnia 2022 roku z  przeglądu 
ogródków na terenie Lipnicy Wielkiej zgłoszonych w kon-
kursie „Najładniejsze Domostwo 2022” w Gminie Lipnica 
Wielka

Komisja Konkursowa w składzie:
Ewa Magiera – Przewodnicząca
Monika Zelek – członek Komisji
Jan Kuliga – członek Komisji.
Najważniejsze ustalenie Komisji:
Komisja z uwagą dokonała przeglądu ogródków w obec-

ności właścicieli nieruchomości;
Członkowie Komisji stwierdzili, że wszystkie ogródki 

D o f i n a n S o w a n i e  
D l a  S t r a ż a c k i e j  
o r k i e S t r y  D ę t e j

Z przyjemnością informujemy, iż Ochotnicza Straż Pożar-
na w  Lipnicy Wielkiej – Centrum otrzymała dofinansowanie 
w  ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego 
pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte” na realizację projektu „Siła 
Orkiestr Dętych na Orawie”. 

W ramach projektu orkiestra wzbogaci się o dodatkowe 
komplety strojów i koszule, a także potrzebne akcesoria mu-
zyczne. Orkiestra zorganizuje również koncert patriotyczny.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego.

oGłoSzenie wyników konkurSu  
na „na jłaDnie jSze DomoSt wo 2022” w Gminie lipnic a wielk a

były bardzo dobrze utrzymane. Na uwagę zasługuje w szcze-
gólności: funkcjonalność ogródków, dobór w  nich różnych 

gatunków roślin, dostosowanie ogródka do potrzeb danego 
domostwa, wysoki stopień pielęgnacji roślin, pomysłowość 
i kreatywność przy zakładaniu i pielęgnacji ogródków, ogól-
ne pozytywne wrażenie wizualne;

Wszystkie ogródki zostały zakwalifikowane do katego-
rii „ogródki mieszane”. Mając zaś na uwadze wielkość are-
ału ogródków, rodzaj i ilość roślinności, Komisja postanowiła 
przyznać następujące miejsca:

I miejsce – Beata Jurczak zam. Lipnica Wielka
II miejsce – Agnieszka Solawa zam. Lipnica Wielka
III miejsce – Aneta Węgrzyn zam. Lipnica Wielka
Nagrody uczestnikom konkursu rozdano podczas Doży-

nek w Lipnicy Wielkiej – Centrum w dniu 11.09.2022 r.

tekst i fot. Ewa Magiera
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c h ó r e m  Ś p i e w a m y  n a  o r a w i e

Chór Eduardo działający w Lipnicy Wielkiej w parafii św. Łukasza pozyskał dzięki projektowi Stowarzyszenia Lipnica Wiel-
ka na Orawie „Chórem śpiewamy na Orawie” 50 sztuk teczek na nuty z grawerem oraz 50 opasek biało-czerwonych na ramię.

Dzięki kolejnej dotacji nasz chór może prezentować się pięknie na przeróżnych uroczystościach. Zakup teczek to tylko ele-
ment ww. projektu. O szczegółach będziemy informować na bieżąco. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Woje-
wództwa Małopolskiego.                               K.K.

D l a  S p o ł e c z n o Ś c i  p o l S k o - u k r a i ń S k i e j  n a  o r a w i e
W  okresie wakacyjnych Stowarzyszenie Lipnica Wielka na 

Orawie realizowało projekt pn. „Dla społeczności polsko-ukra-
ińskiej na Orawie”.

 Zadanie polegało na organizacji warsztatów artystycznych, 
które miały na celu: integracje społeczności polsko-ukraińskiej, 
zapewnienie czasu wolnego i zapomnienie o traumie i wojnie 
dla społeczności ukraińskiej,  asymilację społeczności ukraiń-
skiej, poznanie kultury kraju i regionu w którym przebywa spo-
łeczność ukraińska, poznanie kultury ukraińskiej; promowanie 
idei wolontariatu wśród mieszkańców Orawy.

Zadanie realizowane było na terenie gminy Lipnica Wielka. 
Warsztaty przewidziane były zarówno dla dzieci, młodzieży, jak 
i osób dorosłych z Ukrainy i Polski. W ramach projektu odbyły 
się warsztaty: kolażu z tkanin, kolażu z gazet, filcowania, malo-
wania	na	tkaninie,	quillingu.		Projekt	zrealizowano	przy	wspar-
ciu finansowym Województwa Małopolskiego.                K.K.

p r o j e k t y  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 aw i e
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W dniach 22-24 lipca b.r. w Lipnicy 
Wielkiej miało miejsce wyjątkowe wy-
darzenie. Już po raz 3 w niezwykłej sce-
nerii Marysinej Polany odbył się Plener 
Rzeźbiarski.

Tematem przewodnim tegorocz-
nego pleneru były „Świątki na Orawie”. 
Każdy z naszych lokalnych artystów ob-
rał sobie swój temat, a mianowicie: Mar-
cin Lichosyt – Św. Łukasza, Jerzy Fugiel 
– Św. Weronikę, Stanisław Symalczyk – 
Św. Wendelina, Eugeniusz Lichosyt – 
Jezusa Frasobliwego, Aleksander Wę-
grzyn – Heródkowego Aniołka, a Mag-
dalena, Marian i Xenia Smreczak – Św. 
Franciszka. Jest to fenomen regionu, iż 
na tym małym obszarze jakim jest pol-
ska Orawa można znaleźć tylu uzdol-
nionych artystów – a już mamy wiedzę, 
że chcą przyłączać się następni.

Poza wydarzeniem głównym, czy-
li plenerem rzeźbiarskim, który trwał 
przez 3 dni, mieliśmy możliwość w nie-
dzielę spędzić miło, piknikowo dzień. 
Na Marysinej Polanie gościliśmy Pod-
halańską Grupę Rekonstrukcji Histo-
rycznej Zgrupowania Błyskawica; za-
pewnili oni widzom przejazd dawny-
mi samochodami wojskowymi, pokaz 
broni, umundurowania, musztry i wie-
le innych atrakcji. Miała miejsce rów-
nież, w  Ich wykonaniu, Rekonstrukcja 

Historyczna przedstawiająca okres 
powojenny na Orawie (czasy Milicji, 
NKWD, żołnierzy KBW, partyzantów; 
m.in. scenka napadu partyzantów na 
posterunek MO); pokaz był niezwy-
kle interesujący, tym bardziej, iż rekon-

struktorzy przygotowali rzetelny obraz 
ziemi orawskiej okresu powojennego.

Po pokazie rekonstrukcji mogliśmy 
wysłuchać koncertu akordeonowego 
Tomasza Drabiny. INSPIRACJE. W  pro-
gramie usłyszeliśmy argentyńskie i pol-
skie tanga, paryskie walczyki w  stylu 
„musette”, melodie etniczne z  Bałka-
nów i Karpat oraz własne kompozycje. 
Z Tomkiem zaśpiewała również sponta-
nicznie Karolina Kowalczyk.

Po koncercie mogliśmy potańczyć 
i  posłuchać muzyki puszczanej przez 

Dja, a  przez cały czas trwania imprezy 
skosztować orawskiego jadła i napoju.

W  trakcie pleneru artyści Stowa-
rzyszenia ART Orawa prowadzili swo-
je Targowisko Sztuki, a  także „pomalo-
wali Marysię”, czyli witacz wyrzeźbiony 
w tamtym roku na plenerze przez Mar-
cina Lichosyta, który ma stanąć przy 
krajowej drodze polsko-słowackiej i za-
praszać do tego urokliwego miejsca ja-
kim jest Marysina Polana.

Dziękujemy że byliście z nami i do 
zobaczenia za rok.

Organizatorami pleneru byli: Sto-
warzyszenie Lipnica Wielka na Orawie, 
Gmina Lipnica Wielka na Orawie, Gmin-
ne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej 
oraz Stowarzyszenie ART Orawa. Patro-
nat medialny wydarzenia: Orawa.tv

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji pleneru. 
Dziękujemy szczególnie Panu Wójto-
wi Mateuszowi Lichosytowi, Strażakom 
OSP z  Murowanicy i  Centrum oraz Fir-
mom Pana Eugeniusza Węgrzyna i  Jó-
zefa Garaja.

Projekt zrealizowano przy wspar-
ciu finansowym Województwa Małopol- 
skiego.

fot. Grzegorz Rzepiszczak Orawa.tv 
źródłó: www.lipnicawielka.pl

n o t e S  m i k ó w  w   r a m a c h  k a r p a c k i e j  i n i c j at y w y  l o k a l n e j
Stowarzyszenie Lipnica Wielka wraz z Grupą Nieformalną we współpracy z Gminą Lipnica Wiel-
ka wydała Notes Mików. Książka zawiera cytaty określające, opisujące lub wyrażane przez Józe-
finę i Emila Mików oraz liczne ilustracje. Zostaje spore miejsce na własnoręczne notatki.
Redakcja: Robert Kowalczyk, Karolina Kowalczyk
Ilustracje na okładce: Magdalena Kostrzewa-Smreczak ze zbiorów Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Józefiny i Emila Mików
Wydawca: Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie 2022
Karpacka Inicjatywa Lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”

K.K.

3 .  p l e n e r  r z e ź b i a r S k i  
n a  m a r y S i n e j  p o l a n i e



Gminne Nowiny  nr 3 (842)/2022

22 nowiny samorządowe

W niedzielę 11 września 2022 r. na amfiteatrze w Lipni-
cy Wielkiej wystawiono widowisko słowno-muzyczne „Oraw-
ska watra dla Józefiny Mikowej”. W tym roku mija 80. rocznica 
tragicznej i bohaterskiej śmierci Józefy Mikowej. To działacz-
ka patriotyczna, społeczna i  niepodległościowa, nazywana 
„Królową Orawy”. W wieku zaledwie 23 lat odznaczona Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Podczas II woj-
ny światowej działała w ZWZ (ps. Ryś), była szefem łączności 
i płatnikiem okręgu krakowskiego. Aresztowana, torturowa-
na i zamordowana przez Niemców. Józefina Mikowa symboli-
zuje walkę niepodległościową Orawy i męczeństwo za Polskę. 
Postać ta jest dla mieszkańców Orawy wielkim autorytetem 
i przykładem prawdziwej miłości do ojczyzny.

Głównym tematem widowiska było życie i działalność Jó-
zefy Mikowej, ukazane jednak z  szerokim kontekstem dzie-
dzictwa kulturowego i narodowego polskiej Orawy. W wido-
wisku wzięli udział: Zespół Regionalny „Orawiacy”, muzyka 
orawska, Orawska Grupa Teatralna, orawscy twórcy ludowi, 
muzycy z projektu „Biełaso”. Zagrano na piszczałkach, trom-
bicie, rozlegały się archaiczne śpiewy pasterskie. W  spekta-
klu wykorzystano fragmenty utworów Emila i Józefy Mikowej 
jak „Sen bacy”, „Pieśni orawskie” , „Skubarki”, „Zapiski więzien-
ne”, istotne tutaj były odniesienia do kultury wołoskiej, pa-
sterskiej, jako nośnik regionalnych wartości kulturowych, tak 
mocno wpisanych w działalność regionalną Mików.

Przedsięwzięcie to przyczyniło się do popularyzowania 
wiedzy na temat orawskiej tradycji narodowej i  regionalnej, 

o r a w S k a  w at r a  
D l a  j ó z e f y  m i k o w e j

do budowania świadomości historycznej, wzmocnienia po-
czucia przynależności do lokalnej społeczności mieszkań-
ców poprzez wyeksponowanie wspólnego dziedzictwa kul-
turowego, dotarcie do szerokiego grona odbiorców, również 
spoza Orawy, w ten sposób szeroko propagując idee pamięci 
o dziedzictwie historycznym regionu.

Karpacka Inicjatywa Lokalna finansowana ze środków 
Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NO-
WEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia 
„Pro Carpathia”.

(rob)

r y S z a r D a  m .  r e m i S z e w S k i e G o  p o k ł o n  
D l a  p i o t r a  b o r o w e G o

Ukazała się nowa publikacja Ryszarda Remiszewskiego „Piotr 
Borowy 1858-1932”. Autor podkreśla, że  książka ta jest jego wkła-
dem 90. rocznicy śmierci Apostoła Orawy i w obchody Roku Józefi-
ny Mikowej i Piotra Borowego w gminie Lipnica Wielka.

 Ryszard Remiszewski we wstępie wyjaśnia, że  przeglądając 
swoje stare zasoby archiwalne, natknąłem się na zapis filmowy 
z odsłonięcia tablicy Piotra Borowego z 24 maja 1992 roku w Lip-
nicy Wielkiej, który wraz z red. Krzysztofem Smereką realizował dla 
TVP Katowice. Ten niezwykły, bardzo wartościowy filmowy doku-
ment nakłonił redaktor do zebrania swoich archiwalnych tekstów 
poświęconych Piotrowi Borowemu. W publikacji znajduje się sie-
dem najważniejszych tekstów, najstarszy z  1987 a  najmłodszy 
z 2019 roku. Publikacja ilustrowana jest cennymi, unikatowymi fo-
tografiami. Do publikacji dołączone jest CD z filmem z uroczystości 
odsłonięcia tablicy Piotra Borowego.

       (Rob)
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Fragment tekstu Stanisława Kowalika
„Człowiek, który ćwierć wieku mieszkał  

pod Diablakiem”.
Z historii babiogórskiej turystyki.

GDY USTALAŁA SIĘ GRANICA
 POLSKO-CZECHOSŁOWACKA

Decyzją Konferencji Ambasadorów z dnia 20 lipca 1920 
r. zostało przyznane Polsce 14 wiosek na Orawie (z  ogólnej 
liczby 24 wsi mówiących językiem polskim na Orawie, do 
1918 r. węgierskiej – red.). Niestety, górna część Lipnicy Wiel-
kiej z częścią południowych stoków Wielkiej Babiej Góry na 
wschód od Diablaka przypadła Czechom. Bezzwłocznie obsa-
dzili oni posterunkami granicz-
nymi obszar na wysokości roli 
Skoczyków (dokładniej – grani-
ca biegła między rolami Licho-
sytową a Niemcową – red.), zaj-
mując tam budynek szkolny na 
strażnicę. Przecinając Lipnicę 
Wielką ok. 1,5 km powyżej ko-
ścioła na pół, granica biegła da-
lej potokiem Lipnicą, a  następ-
nie Kiczorką. Po czeskiej stro-
nie pozostawały Kiczory. Powy-
żej granica przebiegała koło Li-
zakówki i  Zosiakowej Polany, 
poczem Wyłamaną Rzeką wbiegała na grzbiet Babiej Góry. 
W latach 1921 – 22 wytyczano granicę polsko-czechosłowac-
ką. Inżynierowie polscy i czescy za zgodą BV mieszkali u nas 
w  schronisku bezpłatnie, płacąc Żurkowej tylko za jedzenie 
i sprzątnie – Polacy markami, Czesi koronami.

Granicy pilnowały posterunki czeskie, ale niejednokrot-
nie zdarzało się, że do schroniska podchodzili z Polany straż-
nicy polscy. Spotykali się wówczas ze sprzeciwem strażników 
czeskich, na co reagowała Żurkowa, wtrącając się do rozmowy 

i dogadując Czechom: „Co tu macie do gadania, przecież wie-
cie, że granica już zrobiona i wnet was stąd szlag trafi”.

W 1922 r. przybyła na Babią Górę mieszana komisja gra-
niczna. Było to po żniwach orawskich, kiedy polscy strażni-
cy szukali pomieszczeń na swoje placówki. Wtedy to Czesi 
ustąpili (odstąpili w 1922 r. tylko podszczytowy obszar Babiej 
Góry ze schroniskiem BV, resztę obszaru katastralnego Lipni-
cy Wielkiej w zamian za Głodówkę i Suchą Górę oddali dopie-
ro w 1924 r. – red.).

W czasie czeskiego panowania w latach 1920 – 24, mieli-
śmy wielkie trudności z zakupami i przywozem towarów z Ja-
błonki przez Lipnicę Wielką. Była to najlepsza droga dowo-
zu, bo brało się od Żurka w Przywarówce koniki z wozem i je-
chało do Jabłonki. Pewnego dnia Żurkowa uprosiła strażni-
ków czeskich o  przepuszczenie wozu z  towarem drogą lip-

nicką koło placówki na Skoczy-
kach. Kiedy jednak wracaliśmy 
spowrotem, zmieniony posteru-
nek czeski nie bacząc na zapew-
nienia poprzedników, zabrał 
z  wozu 20 kg. cukru, wszystkie 
tłuszcze (masło kokosowe i  ce-
res) i co im się jeszcze spodoba-
ło. Od tego czasu jeździliśmy po 
towar do Jabłonki gorszą polną 
drogą przez Lipnicę Małą.

Przywieziony towar do wy-
niesienia na górę dzielono na 
partie u Budziaka na Polanie, lub 

u Jasicy. Chłopcy i dziewczęta wynosili towar dróżką koło Wy-
łamanej Rzeki do schroniska. Ludzie byli wówczas solidni i nic 
po drodze nie ginęło.

(Jest to opowieść Stanisława Kowalika, przybranego syna 
długoletniej gospodyni schroniska BV na Babiej Górze, przez 
ponad rok gospodarza tego schroniska – już jako polskie 
Schronisko Szczytowe „Leśnik”.

Opr. Leon Rydel 
Prace Babiogórskie. Zeszyt IV. Kraków 1982.

1 0 0  l a t  t e m u  S c h r o n i S k o  p o  o r a w S k i e j  S t r o n i e  
b a b i e j  G ó r y  z n a l a z ł o  S i ę  w   G r a n i c a c h  r z e c z p o S p o l i t e j

10 lipca 1920 roku w  Spaa podpi-
sano porozumienie, na mocy którego 
odwołano planowany plebiscyt, a osta-
teczne rozstrzygnięcie sprawy granic 
m.in. na Orawie przekazano w ręce Kon-
ferencji Rady Ambasadorów. Jej osta-
teczny werdykt zapadł 28 lipca 1920 
roku, wyraźnie dla Polski niekorzystną 
linię graniczną poprowadzono dzieląc 
nawet zwarte organizmy wiejskie – jak 
Lipnicę Wielką. Część Lipnicy przyznana 

Czechosłowacji zaczynała się 1,5 km 
na północ od kościoła (w  kierunku Ba-
biej Góry). W sierpniu 1920 roku admini-
stracja polska objęła przyznane jej zie-
mie, na których znalazły się następujące 
miejscowości: Jabłonka, Zubrzyca Gór-
na, Zubrzyca Dolna, Orawka, Podwilk, 
Podsarnie, Harkabuz, Bukowina, Pod-
szkle, Piekielnik, Chyżne, Lipnica Mała, 
część Lipnicy Wielkiej oraz Głodówka 
i Sucha Góra. W 1922 r. dokonano małej 

korekty granicy na Babiej Górze, włącza-
jąc schronisko „Beskidenverein” do Pol-
ski. Ostatecznie południową granicę II 
Rzeczpospolitej ustalano w  1924 roku 
podpisaniem tzw. protokołów krakow-
skich. Na mocy porozumienia dokona-
no zamiany orawskich wsi Głodówki 
i Suchej Góry na pozostałą część Lipni-
cy Wielkiej z częścią Babiej Góry wraz ze 
szczytem, które leżą w katastrze Lipnicy 
Wielkiej.
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W  skrócie TOW, polska wojskowa organizacja konspira-
cyjna istniejąca dwukrotnie także pod Babią Górą na Orawie. 
Pierwszy raz została zorganizowana 5 kwietnia 1920 roku, 
kiedy po decyzji o plebiscycie na Spiszu i Orawie (od stycz-
nia 1919 r. okupowanych przez wojska czeskie) i po przyjeź-
dzie Komisji Międzyalianckiej, żołnierze Legii Orawskiej przy-
byli na Orawę w  ubraniach cywilnych, by włączyć się w  ak-
cję plebiscytową, stając się trzonem TOW. Dowódcą TOW był 
por. Mieczysław Hanczke delegat Ministerstwa Spraw Woj-
skowych. Dowódcą oddziału orawskiego został por. Wende-
lin Dziubek, oddziałem spiskim dowodził por. Wojciech Lo-
rencowicz. Na Orawie organizacja TOW obejmowała trzy 
okręgi: 1. Jabłonkę ze wsiami: Chyżne, Lipnica Wielka, Lipnica 
Mała, Zubrzyca Górna, Zubrzyca Dolna, Podwilk, Orawka, Pie-
kielnik, Bukowina, Podszkle, Podsarnie i Harkabuz. 2. Trzcianę 
ze wsiami: Czymchowa, Gło-
dówka, Sucha Góra, Ujście, 
Lisek, Osada i  Witanowa. 3. 
Namiestów ze wsiami: Bo-
brów, Rabcza, Rabczyce, Pół-
góra, Wesołe, Sihelne, Słani-
ca, Zakamienne, Zubrohla-
wa, Klin, Łokcza i Mętne.

Każdy okręg miał swo-
jego komendanta, a  w  każ-
dej wsi znajdował się poste-
runek TOW z  wyszkolonym 
wojskowo żołnierzem Legii 
Orawskiej na czele.

Celem TOW było opanowanie organizacyjne terenu ple-
biscytowego dla prac polskich akcji propagandowych. Istniał 
też terenowy oddział lotno-dywersyjny TOW, złożony począt-
kowo z 6 ludzi. TOW przestała istnieć po szeregu akcji i dzia-
łań w lipcu 1920 roku, kiedy to decyzją Rady Ambasadorów 
dokonano podziału terenów plebiscytowych.

Po raz drugi TOW pojawiła się na południowym pograni-
czu Polski w latach drugiej wojny światowej. Jej genezą były 
działania Wydziału Planowania Wydziału Wojennego i Dywer-
sji, utworzonego pod koniec 1937 r. przy II Oddziale Sztabu 
Głównego WP. Wydział ten wiosną 1939 r., wzdłuż całej gra-
nicy polsko-niemieckiej i polsko-słowackiej organizował sieć 
zakonspirowanych grup wywiadowczo-dywersyjnych, któ-
rymi na obszarze Orawy i  sąsiednich terenów dowodził płk 
„Wiktor”.

Po przetoczeniu się frontu przez strefę ich działania 
w pierwszych dniach września 1939 r. siatka ta, choć częścio-
wo rozproszona, nie uległa likwidacji. W  dniu 17 września 
1939 na bazie siatki utworzono Tajną Organizację Wojskową. 
W  listopadzie została zorganizowana w Krakowie okręgowa 

komenda TOW na czele której stanął por. „Zygmunt” Zygmunt 
Lunin-Borkowski. Do wiosny 1940 r. TOW były finansowane 
i zaopatrywane  z Warszawy, a także z Budapesztu, gdzie znaj-
dowało się miejsce postoju komendanta głównego TOW ma-
jora Jana Mazurkiewicza „Zagłoby”. Major „Zagłoba” powró-
cił do kraju w 1940 r. i wraz z TOW podporządkował się Ko-
mendzie Głównej ZWZ (AK). W terenie jednak sieć TOW miała 
luźne powiązania z siecią ZWZ, wykonując zadania specjalne, 
podobnie jak Związek Odwetu. Zimą 1942/43 na bazie sieci 
TOW i Związku Odwetu utworzony został „Kedyw”.

Na terenie Orawy sieć wywiadowczo-dywersyjną zorga-
nizował już w 1938 r. por. rezerwy Emil Mika z Lipnicy Wiel-
kiej. Obejmowała ona całą Orawę. Obowiązywał w  niej sys-
tem trójkowy, głęboko zakonspirowany. Nagły wyjazd E. Miki 
w przededniu wybuchu wojny, który jako znany działacz spo-

łeczny nie mógł pozostać na 
Orawie, a także brak sprzętu 
dywersyjnego, którego peł-
ny wagon przeznaczony dla 
sieci orawskiej utknął w koń-
cu sierpnia 1939 r. w  Cha-
bówce, nie pozwoliły na roz-
winięcie pełnej działalności 
dywersyjnej tej organizacji 
na Orawie. Zresztą po bez-
prawnym włączeniu polskiej 
Orawy do Państwa Słowac-
kiego, zupełnie zmieniła się 
sytuacja jej członków. Nie za-

niechali jednak działalności, prowadzili mały sabotaż, współ-
pracowali z oddziałami leśnymi partyzantki polskiej, później 
także radzieckiej. Niektórzy włączali się do działań zbrojnych  
i kurierskich ZWZ-AK. Żaden z członków siatki nie współpra-
cował ze słowackimi nacjonalistami, wielu z nich było przez 
władze słowackie aresztowanych, niektórzy zostali rozstrze-
lani. Na przykład w Lipnicy Wielkiej za współdziałanie z party-
zantką aresztowano ks. Andrzeja Dorańskiego, Ignacego Sko-
czyka i Józefa Bartnickiego. Ks. Dorański został zwolniony na 
interwencję rodziny spokrewnionej z ks. Tisą, dwaj pozostali 
zostali rozstrzelani.

Głęboka konspiracja uniemożliwiła poznanie nazwisk 
wszystkich członków orawskiej sieci TOW. Na razie ustalono 
następujące nazwiska: Dudziak-Magiera Franciszek, Jabłoń-
ski Pius, Janowiak Wendelin, Jazowski Andrzej, Kocur Ignacy, 
Kowalczyk Feliks, Kubielas Edward, Magiera Franciszek, Mika 
Emil, Pakos Ignacy, Pilch Andrzej, Ratułowski Karol, Słaby Jan, 
Stawnicki Franciszek, Styrcula Alojzy.

Tomasz Nowalnicki (EK i EW) 
Źródło: Orawa, nr 4-5, 1990

z   k S i ę G o z b i o r u  k S .  w ł a D y S ł aw a  p i l a r c z y k a
t a j n a  o r G a n i z a c j a  w o j S k o w a
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W dniu 31 sierpnia 2022 roku odbyło się uroczyste wrę-
czenie Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok szkol-
ny 2021/2022 dla najzdolniejszych uczniów ze szkół podsta-
wowych oraz ponadpodstawowych pobierających naukę na 
terenie naszej gminy oraz Nagrody Wójta Gminy Lipnica Wiel-
ka za wybitne osiągnięcia sportowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/264/2022 Rady Gminy Lipnica 
Wielka z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: przyjęcia Lo-
kalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i  Młodzieży ze szkół podstawowych i  ponadpodstawowych 
z  terenu Gminy Lipnica Wielka oraz określenia zasad i  form 
przyznawania stypen-
dium Wójta Gminy Lip-
nica Wielka dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów 
do stypendium mogą być 
typowani uczniowie, któ-
rzy uzyskali co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z za-
chowania oraz spełniają 
co najmniej jedno z  po-
niższych kryteriów:

uczeń klasy IV – VI 
szkoły podstawowej uzy-
skał średnią ocen z  kla-
syfikacji rocznej co naj-
mniej 5,30;

uczeń klasy VII – VIII 
szkoły podstawowej uzy-
skał średnią ocen z klasy-
fikacji rocznej co najmniej 5,20;

uczeń liceum uzyskał średnią ocen z klasyfikacji rocznej 
co najmniej 4,90;

uczeń z  technikum uzyskał średnią ocen z  klasyfikacji 
rocznej co najmniej 4,80;

dwa najwyższe średnie wyniki z  egzaminu ósmoklasi-
sty spośród wszystkich zdających na terenie Gminy Lipnica 
Wielka;

najwyższy wynik z  egzaminu maturalnego z  przedmio-
tów obowiązkowych.

Wspomniany program jest formą pomocy dzieciom i mło-
dzieży szkolnej w  pogłębianiu ich szczególnych uzdolnień. 
Ma on również na celu stworzenie systemu motywacji do cią-
głej pracy nad rozwijaniem swoich talentów. Poprzez przy-
znanie stypendiów, Gmina Lipnica Wielka motywuje uczniów 
do rozwoju i wzrostu aspiracji, a dla pozostałych uczniów bę-
dzie to mobilizacja do osiągania wysokich wyników.

Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za wysokie wy-
niki w nauce w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy 

Wielkiej: Janowiak Kuba klasa VIII, Michalak Wiktoria klasa 
IV, Olesińska Wiktoria klasa IV, Norbert Pawlak klasa IV, Julia 
Pawlak klasa VI.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy 
Wielkiej: Machajda Szymon klasa IV, Praszek Oliwia klasa V, 
Rzepiszczak Wojciech klasa VII, Wnęk Ewelina klasa V.
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy 
Wielkiej: Dziurczak Bartosz klasa IV, Fitak Weronika klasa V, 
Huzior Barbara klasa VII, Lichosyt Zuzanna klasa V, Michalak 
Amelia klasa VII.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy 

Wielkiej: Bryniarska Julia 
klasa VI
Szkoła Podstawowa 
im. Bł. Jana Pawła II 
w  Kiczorach: Kramarz 
Amelia klasa IV
Zespół Szkół w  Lipnicy 
Wielkiej: Dziubek Jakub 
klasa IV, Flaszczyńska 
Katarzyna klasa III, 
Karkoszka Oliwia klasa I,
Kramarz Małgorzata 
klasa I, Ludziński Piotr 
klasa IV, Mazur Marcel 
klasa II, Marzec Michał 
klasa IV, Stopiak Adam 
klasa IV,
Warzeszak Viktoria klasa 
II, Żegleń Ewelina klasa I.

Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za najwyższy średni 
wynik z  egzaminu ósmoklasisty: Kuba Janowiak – Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej; 
Maciej Wziątek – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Sw. Stanisława 
Kostki w Lipnicy Wielkiej.
Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za najwyższy wynik 
z  egzaminu maturalnego z  przedmiotów obowiązkowych: 
Katarzyna Flaszczyńska – Liceum Ogólnokształcące w Lipnicy 
Wielkiej.
Nagroda Wójta Gminy Lipnica Wielka za wybitne osiągnięcia 
sportowe: Karolina Kuliga – łyżwiarstwo figurowe, Bronisław 
Kidoń – skoki narciarskie, Antoni Kidoń – skoki narciarskie.

Wszystkim wyróżnionym uczniom i  ich rodzicom ser-
decznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów. Dziękujemy 
również dyrekcji, nauczycielom i rodzicom, że wspierają dzie-
ci w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań.

Marzena Michalak 
Dyrektor Centrum Usług  

Wspólnych w Lipnicy Wielkiej

u r o c z y S t e  r o z D a n i e  S t y p e n D i u m  
w ó j t a  G m i n y  l i p n i c a  w i e l k a
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p i k n i k  o r a w S k i  2 0 2 2
Nasz tradycyjny coroczny piknik Koła „Babia Góra” odbył 

się 26 czerwca 2022 roku w pięknych ogrodach Ojców Salwa-
torian w Merrillville Indiana.

Dzień rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Sanktuarium 
Matki Bożej Częstochowskiej, której przewodniczył Ojciec 
Mikołaj. Mszę świętą uświetnił śpiew naszego zespołu „Ora-
wa” oraz gra kapeli orawskiej. Po mszy Pani Prezes Hania Pale-
nik, podziękowała wszystkim Orawianom, przyjaciołom Klu-
bu, zebranym wo-
kół ołtarza, Prezeso-
wi ZPPA oraz pocz-
tom sztandarowym, 
które tak licznie przy-
były na nasz orawski 
odpust. Następnie 
zaprosiła wszystkich 
zebranych na obiad 
serwowany przez na-
szą kuchnię, którą 
obsługują nasi wspa-
niali rodacy- Orawia-
nie. Największą po-
pularnością, jak zwy-
kle cieszą się placki 
ziemniaczane z gula-
szem czy też ze śmie-
taną. Na pikniku nie zabrakło wspaniałych domowych wypie-
ków, ciast i ciasteczek, które przyniosły nasze Orawianki.

Po posiłku mogliśmy wszyscy oglądać występ zespołu 
„Orawa” prowadzonego przez Alka i Marysię Jazowskich. Cho-
ciaż mieszkamy daleko od naszego ojczystego kraju, to jed-
nak nie zapominamy o naszych tradycjach i zwyczajach. Wiel-
kie podziękowania należą się nie tylko naszym instruktorom, 
ale również rodzicom i dziadkom, którzy przyjeżdżają na pró-
by z dziećmi czy też z wnukami.

 Nasza kapela orawska w składzie: Mszalowie- Jurek, 
Krzysiek, Monika i  jej synek Kubuś, Jazowscy- Janusz, Artur, 
Emilka, Tymek, Kucek Tomek, Artur Stechura, wspaniale przy-
grywa nie tylko podczas występów dzieci, ale również wygry-
wa poleczki, przy których można wyzwyrtać swoją partnerkę.

 Pani Prezes wraz z Zarządem Klubu „Baba Góra” go-
rąco podziękowała sponsorom, obsłudze kuchni oraz wszyst-
kim uczestnikom pikniku. Czas szybko upływa w gronie Ora-
wian. Po rozmowach, śpiewie i  tańcach przychodzi czas na 
rozstanie i powrót do domu. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogór-
skiego, usatysfakcjonowani spotkaniem wracamy do domu.

Autor tekstów: Elżbieta Kucek - korespondent 
„Gminnych Nowin” z Chicago

w i e Ś c i  z z a  o c e a n u

poŚwięcenie i oDSłonięcie 
tablic y  

Śp. kS. józefa zuziak a SDS
W  dniu 31 lipca w  Sanktuarium Matki Bożej Często-

chowskiej w  Merrillville Indiana, nasza Pani Prezes Hania 

Palenik wraz ze swoim małżonkiem Józkiem, brali udział 

w  uroczystości poświecenia i  odsłonięcia tablicy poświę-

conej śp. Ks. Józefa Zuziaka SDS.

Na tablicy znajduje się wizerunek ks. Józefa, symbol 

zgromadzenia zakonnego Salwatorianów, symbole zwią-

zane z  pieszą pielgrzymką, z  grą na organkach, symbole 

góralskie oraz odznaczenia jakie ks. Józef otrzymał od Pre-

zydenta RP. Ksiądz Zuziak był kapelanem naszego klubu od 

początku założenia naszego koła.
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Czy dzisiaj, we współczesnym świecie, w  którym każ-
dy cierpi na ciągły brak czasu i nadmiar obowiązków, da się 
jeszcze podjąć i zrealizować jakąś większą, wspólną inicjaty-
wę, która zaangażuje lokalną społeczność? Mieszkańcy Przy-
warówki wspomagani przez Urząd Gminy udowodnili, że jak 
najbardziej tak. Punkt wyjścia był jasny - puste, niemal zapo-
mniane od lat pomieszczenia w  stanie surowym pod kapli-
cą. Cel również konkretny - zamienić gołe ściany w przytulne 
i dobrze wyposażone miejsce spotkań dla młodzieży. Moty-
wacja? Tej nie brakowało, ponieważ większość zaangażowa-
nych w prace remontowe podjęła je z myślą o swoich dzie-
ciach, a już na pewno wszyscy dla wspólnego dobra młode-
go pokolenia.

Imponującą metamorfozę, jaka dokonała się w nieużywa-
nych dotąd pomieszczeniach kaplicy w Przywarówce, świet-
nie przedstawiają zamieszczone obok zdjęcia. Efekt robi wra-
żenie, ale jeszcze większym powodem do dumy mogą być 
energia, pracowitość i  ofiarność 37 mężczyzn składających 
się na ekipę remontową oraz 24 pań tworzących tzw. grupę 
wsparcia dbającą o  posiłki, sprzątanie i  organizację poczę-
stunku na otwarcie salki dla młodzieży. „Salka” to mało powie-
dziane, ponieważ pomieszczenie liczy sobie aż 76 m2, a po-
wstało z połączenia trzech mniejszych, po to, by ostatecznie 
stać się miejscem gromadzenia się grup parafialnych, szcze-
gólnie scholi Adonai, a ostatnio również Grupy Apostolskiej, 
która może zagościć w Przywarówce na stałe.

Jak doszło do momentu, w  którym 10 września br., po 
przeżyciu Mszy św. w  intencji wszystkich, którzy przyczynili 
się do jej powstania, salka została oficjalnie otwarta i poświę-
cona? Inicjatorami dzieła byli pan Wiktor Kramarz, kapliczny 
z Przywarówki oraz jeden z wikarych parafii św. Łukasza, któ-
remu ten pierwszy jeszcze w styczniu podsunął myśl o wyko-
rzystaniu pustych pomieszczeń. W  rolę kierownika budowy 

i kosztorysanta wcielił się pan Janusz Michalak, a sfinansowa-
nie kosztu zakupu niezbędnych materiałów stało się możli-
we dzięki życzliwości i aprobacie Urzędu Gminy Lipnica Wiel-
ka z panem Wójtem Mateuszem Lichosytem oraz dzięki po-
mocnej dłoni wielu innych osób sprzyjających tejże inicja-
tywie. Wykonaniem niezbędnych prac zajęli się wspomnia-
ni już wcześniej mieszkańcy Przywarówki. Oni to również, 
przy wsparciu kilku sponsorów zarówno ze swojego grona, 
jak i spoza niego oraz po zorganizowaniu zbiórek w kaplicy, 
zgromadzili fundusze na wyposażenie sali dla młodzieży i do-
kończenie prac, których zakres powiększył się w porównaniu 
do pierwotnych zamierzeń. Warto dodać, że remont odby-
wał się głównie w soboty, kiedy to ekipa remontowa złożo-
na z ochotników poświęcała swój wolny czas. To poświęcenie 
wydało piękny owoc i sprawiło, że w przedsięwzięcie włączy-
ły się całe rodziny, a chętni do pomocy byli również młodzi 
członkowie scholi oraz ministranci i lektorzy.

Jak łatwo dostrzec, z powyższej relacji na pierwszy plan 
wyłania się ważny aspekt, jakim jest integracja lokalnej spo-
łeczności, która potrafi połączyć siły dla dobra, edukacji, wy-
chowania, profilaktyki i rozwoju ogólnoludzkiego i religijne-
go swoich najmłodszych, coraz liczniej gromadzących się na 
spotkaniach scholi i innych grup parafialnych. Pozostaje mieć 
nadzieję, że ten przykład wspólnego wysiłku fizycznego, fi-
nansowego i duchowego będzie inspiracją dla kolejnych tego 
typu inicjatyw oraz że zaowocuje przekonaniem o tym, że ra-
zem można wiele i  że naprawdę warto. Mając świadomość, 
że niemożliwe jest by wymienić tutaj wszystkie osoby, któ-
rym podziękowania się należą, Parafia św. Łukasza oraz mło-
dzież korzystająca z efektów pracy tych ludzi, pragną wyrazić 
wdzięczność za to całe dobro, które się dokonało. Niech Boże 
błogosławieństwo towarzyszy temu dziełu i jego autorom.

ks. Bartłomiej Małek 
wikariusz parafii pw. św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej

m i e j S c e  n i e  D o  p o z n a n i a  –  c z y l i  j a k  w   p r z y w a r ó w c e 
w y r e m o n t o w a l i  S a l ę  D l a  m ł o D z i e ż y
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Do pierwszego dzwonka gotowi. 
Wakacje to czas odpoczynku ale rów-
nież okazja do remontów i  odświeże-
nia niektórych klas lekcyjnych. W  tym 
roku dzięki Funduszowi Rady Rodzi-
ców oraz środkom własnym, udało się 
nam zakupić szafki i  wieszaki do szat-
ni dla uczniów klas 4 - 8 oraz wyposa-

żyć szkołę w  ławki oraz krzesła, z  któ-
rych będą korzystać uczniowie w  kla-
sie czwartej oraz szóstej. W  imieniu 
uczniów serdecznie dziękujemy za za-
kupiony sprzęt. 

Unowocześniamy szkołę w  ra-
mach programu Laboratorium Przy-
szłości. W ubiegłym roku szkolnym na-
sza szkoła przystąpiła do ogólnopol-
skiego programu „Laboratorium Przy-
szłości”. Jego celem jest budowanie 
kompetencji kreatywnych i  technicz-
nych wśród uczniów. Dzięki uczestnic-
twu w  programie udało się pozyskać 
Drukarkę 3D, nowoczesny sprzęt audio, 
video, narzędzia konstrukcyjne oraz lu-
townicze. Cieszymy się także z  zaku-
pu plotera tnącego, zestawów klejów 
do klejenia na gorąco a  nawet zesta-
wów do LEGO-robotyki i  POLYDRON-
-ów do budowania skomplikowa-
nych konstrukcji. Dzięki uczestnictwu 
w  programie doposażono także szko-
łę o  jeden zestaw mebli do pracowni 

chemiczo-fizycznej. Liczymy na to, że 
udział w  programie będzie okazją do 
poszerzania zainteresowań uczniów 
oraz uatrakcyjnienia zajęć. 

„Kiedy ruszysz przed siebie, na 
pewno spotka cię coś ciekawego” – 
słowa Pisarza Łukasza Wierzbickiego 
znakomicie akcentują początek nowe-
go roku szkolnego i  związane z  nim 
działania podejmowane w naszej szko-
le. Pierwszym z  nich było pouczają-
ce spotkanie ze wspomnianym powy-
żej twórcą ciekawych powieści: „Dzia-
dek i  niedźwiadek”, „Afryka Kazika”, 
„Ocean to pikuś”. Wszystkie opowiadają 

c i e k a w o S t k i  z   ż y c i a  S z k o ł y  p o D S t a w o w e j  n r  1  
i m .  Ś w .  k r ó l o w e j  j a D w i G i

o  fascynujących przygodach przeży-
wanych w  drodze, a  przecież całe na-
sze życie jest wędrówką. Uczniowie kl. 
I  pod okiem instruktorów uczestniczy-

li w  ogólnopolskim projekcie „Zaba-
wa sztuką”, co świetnie rozwijało ich 
talenty malarskie. „Słuchaj dzieweczko, 
ona nie słucha…” , „Miej serce i  patrzaj 
w serce…”– któż z nas nie kojarzy tych 
słów z  ballad A. Mickiewicza!  Te wła-
śnie  wiersze naszego wieszcza naro-
dowego zostały zaprezentowane w  XI 
edycji Narodowego Czytania w  uro-
czym zakątku Murowanicy – Nad Tamą. 
Wśród czytających ballady mogliśmy 
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wiadomości  na te-
mat niezbędnych 
warunków do rozwo-
ju roślin. 

„Maluj jak ar-
tysta” Klasa 1 bierze 
udział w  Ogólnopol-
skim projekcie „Za-
bawa sztuką”. Pierw-
szy dzień warsztatów 
przebiegał pod zna-
kiem kubizmu. Ma-
lując portret abstrak-
cyjny, dzieci czerpa-
ły inspiracje z  twór-
czości Pabla Picas-
so.  Twierdził on że: 
„Wszystkie dzieci ro-
dzą się artystami. Sztuka polega na tym, by pozostać nimi do 
końca życia.

Szkolne Koło Wolontariatu Misyjnego na cmentarzu. 
Od początku obecnego roku szkolnego działa u  nas Szkol-
ne Koło Wolontariatu Misyjnego. W dniu 12 września Wolon-
tariusze z  naszej szkoły odwiedzili cmentarz. Modlili się na 
grobach bliskich zmarłych oraz sprzątali opuszczone groby. 
Opiekunem Koła jest Pani Iwona Rószczka-Wojdyła. 

Wyjazd dzieci z oddziału przedszkolnego do sali zabaw 
Partyland. 15 września, nasi najmłodsi mieli okazję skorzy-
stać z sali zabaw Partyland znajdującej się w naszym sąsiedz-
twie na Kozubku. Celem wycieczki była integracja naszych 
najmłodszych dzieci oraz możliwość radosnego spędzenia 
czasu. Dziękujemy właścicielowi sali zabaw Partyland za udo-
stępnienie lokalu oraz firmie przewozowej Jankara za dostar-
czenie naszych pociech na miejsce. W sali zabaw dzieci mo-
gły skorzystać z licznych atrakcji: zjeżdżalni, tuneli, tablic mul-
timedialnych, budować obiekty z dużych klocków oraz samo-
dzielnie zrobić zakupy w miejscowym sklepiku. Zadowolone, 
nieco zmęczone, pełne wrażeń wróciły do szkoły. 

Tekst i foto: sp1lipnicawielka.pl

usłyszeć uczniów naszej szkoły. Ponadto nasza szkoła konty-
nuuje ogólnopolski program „Laboratoria przyszłości”, dają-
cy doskonałą okazję do poszerzenia zainteresowań uczniów 
i uatrakcyjnienia zajęć. 

Kolejnym lite-
rackim wydarze-
niem był spektakl: 
„Środki stylistycz-
ne w  literaturze”  
z a p r e z e n t o w a -
ny przez znanych 
nam krakowskich 
aktorów: Wojcie-
cha Habelę i  Jacka 
Lecznara. To dzię-
ki nim nasi ucznio-
wie przeżyli niety-
pową lekcję języ-
ka polskiego. Ar-
tyści przypomnie-
li uczniom ważne 
pojęcia literackie 
związane z  zasto-

sowaniem środków stylistycznych w wierszu: epitety, porów-
nania, przenośnie, onomatopeje i  wiele innych, a  wśród re-
cytowanych utworów pojawiły się wiersze J. Kochanowskie-
go, A. Mickiewicza, E. Stachury, a nawet fragment „Iliady” Ho-
mera.  Lekcja wzbudziła zainteresowanie, kolejny raz uświa-
domiła słuchaczom, jak wielkim skarbem ludzkości jest lite-
ratura piękna, która od wieków wzrusza, bawi i wychowuje. 
Mogliśmy podziwiać piękno mowy polskiej oraz profesjo-
nalną grę krakowskich artystów. Początek roku szkolnego za 
nami. Wkraczamy w nowy rok szkolny z optymizmem. Działa-
my w myśl zasady: „Zacznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co 
masz. Zrób to, co możesz.” 

Sadzimy kwiaty do kącika przyrody. W czwartek 15 wrze-
śnia uczniowie klasy 1 zamienili się w ogrodników.  W przy-
gotowanych doniczkach z  ziemią, zasadzili kwiaty. Wszyscy 
podjęli się bardzo odpowiedzialnego zadania zobowiązując 
się do pielęgnacji swoich roślinek w klasie. Dzieci poszerzyły 
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w a k a c y j n y  c y k l  w a r S z t a t ó w 
a r t y S t y c z n y c h

Przez całe wakacje w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej został zor-
ganizowany Wakacyjny Cykl Warsztatów Artystycznych. Sami jesteśmy 
zaskoczeni wielkim zainteresowaniem. Przez całe wakacje przeszkolili-
śmy, UWAGA, około 1000 dzieci i młodzieży zarówno z naszej gminy, jak 
i gmin sąsiednich oraz turystów. To liczba, która robi wrażenie i pokazuje 
zasadność organizowania tego typu warsztatów.

Tematami warsztatów były: kolaż z tkanin, kolaż z gazet, filcowanie, 
malowanie	na	 tkaninie,	 quilling,	 serce	dla	bohaterów	orawskich,	 tech-
nika kolorowanki, zakładka do książki, lalki obrzędowe, malowanie na 
szkle, linoryt, obrazy z  przeszłości, medal dla bohatera, filcowane pro-
porczyki, drewniane zakładki, bibułkarstwo.

Wakacyjne warsztaty prowadzili artyści: Magdalena Kostrzewa-
-Smreczak, Elżbieta Kowalczyk oraz Grzegorz Rzepiszczak.

Poza warsztatami artystycznymi zorganizowane zostały również 
warsztaty filmowe oraz historyczne.

Organizatorami całego wakacyjnego cyklu byli: Wójt Gminy Lipnica 
Wielka, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, Gminna Biblioteka 
Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie 
oraz Stowarzyszenie ART Orawa. Do zobaczenia już w ferie zimowe.

(K.K.)

X X V i  z ł a z 
S a m o r z ą D o w c ó w

W dniu 27 sierpnia b.r. wzięliśmy udział XXVI 
Złazie Samorządowców, który organizowany był 
w  tym roku przez Gminę Stryszawa, a  swoje za-
kończenie miał w  miejscowości Kuków. Z  naszej 
Gminy rajd prowadził Wójt Gminy Mateusz Licho-
syt. W rajdzie wzięła udział część kierowników re-
feratów Urzędu Gminy, a także pracownicy Urzę-
du Gminy i  jednostek organizacyjnych oraz rad-
ni. Wśród uczestników rajdu z  naszej Gminy nie 
zabrakło także byłych samorządowców, na trasie 
bowiem obecni byli także: p. Ignacy Mikłusiak – 
były Zastępca Wójta Gminy Lipnica Wielka, a tak-
że p. Karol Mastela – były radny Rady Gminy wraz 
z małżonką Marią.

Celem corocznie organizowanego Złazu Sa-
morządowców jest tworzenie wśród wspólno-
ty samorządowej przyjaznej atmosfery, integra-
cji społeczności lokalnej mieszkającej po obydwu 
stronach granicy polsko-słowackiej, promowanie 
górskich miejscowości, podziwianie piękna krajo-
brazów i przyrody oraz zachęcanie do aktywnego 
spędzania wolnego czasu i uprawiania turystyki. 
W ubiegłym roku organizatorem jubileuszowego 
XXV Złazu była Gmina Lipnica Wielka.

Nasza grupa pokonała trasę na odcinku ze 
Stryszawy do Kukowa. Na mecie Złazu otrzyma-
liśmy smaczny posiłek, a następnie uczestniczyli-
śmy we wspólnej mszy świętej. Przed formalnym 
zakończeniem Złazu mieliśmy także możliwość 
wzięcia udziału w  zorganizowanych zabawach 
i  konkursach muzycznych i  sprawnościowych: 
biegu w  alkogoglach, biegu par z  piłką (zajęli-
śmy tu drużynowo drugie miejsce!), biegu w wor-
kach. Wszyscy obecni dobrze się bawili, kibico-
wali i  dopingowali zawodników konkurencji zła-
zowych. Powróciliśmy bezpiecznie do swoich do-
mów w późnych godzinach południowych, z po-
wziętymi planami uczestnictwa w kolejnym złazie 
w przyszłym roku kalendarzowym!.

Informację przygotował:  
Jan Kuliga – Sekretarz Gminy
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„Bartłomiej zwiastuje, jaka jesień 
następuje.”

Lecą liście z drzewa, żółte i czer-
wone, wietrzyk je porywa w  tą 
i w tamtą stroną. Dylu, dylu, tra la la! 
Tańczą liście, tańczę ja!

I  tak po zrównaniu dnia z  nocą 
(23.IX), temperatury będą przyjemne 
z przewagą ciepła i ładnej słonecznej 
pogody, charakterystycznej  dla ba-
biego lata. Ale nadejdzie dzień Św. 
Michała (29.IX) Czy Św. Michał, bę-
dzie śniegiem kichał? Zobaczymy. 
Ponoć w  górach, a  więc u  nas, a  na 
Uwaga! Kobiety – baby! Będzie Ba-
bie Lato oddziaływało, aż do (10.X), 
a  więc pogodnie, ładnie, słonecz-
nie i  ciepło w  dzień z  przyjemnymi 
temperaturami. Ale noce chłodne ze 
szronem i  z  przymrozkami. Załama-
nie pogody, przed Odpustem Św. Łu-
kasza (18.X), bo będzie wiatr, deszcze, 
mgły oraz deszcz ze śniegiem na Ba-
biej Górze, a nawet i u nas.

Po tych nieprzyjemnych dniach 
znowu ciepło i  ładnie, ale wietrznie. 

Naprawdę ostatnie dni i  noce paź-
dziernika będą chłodne, słotne wraz 
z  różnorodnymi opadami deszczu 
aż do  śniegu. Zrobi się naprawdę 
zimowo.

„Nieraz czasy bywają, że już 
Wszyscy Święci w  bieli przybywają” 
Cały listopad to dynamiczna zmia-
na pogody. Silne wiatry, siekawice, 
deszcze ze śniegiem, a  także poran-
ne mgły, trwać będą do Św. Katarzy-
ny (25.XI). Od niej do Św. Andrzeja (30 
XI) dużo ciepła w dzień i w nocy, opa-
dów mało, a jesienne słoty ustaną.

Przed Świętą Barbarą (4.XII) po-
godnie i ładnie, ale już na św. Mikoła-
ja (6.XII) i po Święcie Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 
będzie lało, padało śniegiem i bardzo 
wiało zimnym powietrzem. Pierwsze 
zamiecie śnieżne z  silnym wiatrem 
będą wrażliwe dla kierowców i  do-
mowników. Dni wróżebne na pogo-
dę w roku 2023, od Św. Łucji (13.XII) 
będą bardzo zróżnicowane w opady 
oraz temperatury. Raz lekkie, to zaś 

ciężkie i zimne. Odwilże przechodzić 
będą w noce z mrozem.

W nadchodzącej porze roku jaką 
jest jesień zadbajmy o  zdrowie. Wy-
toczmy działa i  armaty przeciwko 
grypie, przeziębieniom i  covidowi. 
A  są nimi między innymi owoce, ja-
rzyny, napoje, nalewki, napary i her-
batki z  ziół i  owoców jarzębiny oraz 
czarnego bzu. Lekarze od chorób je-
siennych i  uczeni w  tej materii oraz 
znachorzy doradzają stosowanie 
miodu pod różnymi postaciami. Pła-
netnik się już o tym przekonał i wam 
radzi go stosować.

W  nadchodzącej jesieni musi-
my sobie radzić z anomaliami pogo-
dowymi, inflacją, drożyzną, ogrze-
waniem domostw i  ciała. Po jesieni 
przyjdzie zima, ale jak chcecie wie-
dzieć jaka będzie musicie się płanet-
nika trzymać.      

Płanetnik z Kiczor
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