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Gmina Łapsze Niżne

Jest mi niezmiernie miło, oddać w Państwa ręce pierwszy numer gminnego 

kwartalnika – Wieści z Dziedzin.

Każdego dnia w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych, podejmowane są 

decyzje i działania, które mają służyć rozwojowi gminy i poprawie jakości 

życia jej mieszkańców. Chcę by oprócz bieżących informacji, które pojawiają 

się na stronie gminy: www.lapszenizne.pl oraz gminnym facebooku, mogli 

Państwo zapoznać się z kwartalnym podsumowaniem działań oraz 

planowanymi wydarzeniami w naszej gminie. Ten kwartalnik, ma przede 

wszystkim służyć Państwu, będzie się na pewno zmieniał i rozwijał. Dlatego 

będę wdzięczny za Państwa suges�e, pomysły i zgłaszane potrzeby 

dotyczące nurtujących tematów związanych z pracą Urzędu Gminy 

w Łapszach Niżnych, tak byśmy tą publikacja lepiej mogli Państwu służyć.

Przy tej okazji, chciałem podziękować za liczny udział mieszkańców w spotkaniach wiejskich, które odbyły się 

w marcu w każdej miejscowości. Wypełniona przez Państwa ankieta, która była dołączona do Informatora, na 

stronie gminy oraz facebooku, stanowi dla mnie ważną informację dotyczącą sfer, które są ważne dla 

mieszkańców i którymi należy się zająć. 

Pragnę by Nasza Gmina była Bliżej Swoich Mieszkańców.
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Bezpłatny Kwartalnik „Wieści z Dziedzin” Gminy Łapsze Niżne 

Wydawca: Urząd Gminy w Łapszach Niżnych

Ul. Jana Pawła II 20

34-442 Łapsze Niżne

tel: 18 262 89 27

e_mail: n.niemiec@lapszenizne.pl

Zastrzegamy sobie prawo adjustacji, skracania artykułów, korespondencji oraz nadawania im własnych tytułów. 

Nie bierzemy odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

Wójt Gminy Łapsze Niżne

Jakub Jamróz
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Pomysł uhonorowania osób i instytucji szczególnie 

zasłużonych dla Gminy Łapsze Niżne za ich działalność, 

twórczość, aktywność wyszedł od Wójta Gminy Łapsze 

Niżne Pana Jakuba Jamroza. Włodarz gminy chciał, aby 

otrzymane wsparcie, zrealizowane inicjatywy i działania, 

które w roku 2016 w znaczący sposób wpłynęły i nadal 

wpływają na rozwój i promocję Gminy Łapsze Niżne zostały 

zauważone i docenione.

Wójt rozpoczął tę ważną dla naszych mieszkańców imprezę, 

od podsumowania dokonań gminy w minionym roku. 

Podczas krótkiego filmu zaproszeni goście mogli zobaczyć 

bogactwo wydarzeń kulturalnych, sportowych 

i inwestycyjnych, które miały miejsce w roku 2016. Po 

prezentacji nastąpiło przedstawienie osób i instytucji 

nominowanych do statuetki: 

Pana Lucjana Habiedy z Fundacji Frydman Triathlon, Pani 

Heleny Kałafut – pełniącej do 2016r. funkcję Kierownika 

Ośrodka Pomocy Społecznej w  Łapszach Niżnych, Pani 

Barbary Kowalczyk – nauczycielki biologii i chemii 

w Gimnazjum w Łapszach Niżnych, Pana Juliana Kowalczyka 

– redaktora Gazety Parafialnej w Łapszach Niżnych 

i kwartalnika "Na Spiszu", Pana Władysława Krakowskiego – 

Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., Pana 

Marcina Pająka – redaktora portalu " Niedzica.e-spisz.pl" 

oraz Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług 

Geologicznych KRUSZGEO S.A.

Wójt Jakub Jamróz, podziękował nominowanym tymi 

słowami: "Dzisiejsza Gala jest świętem osób i instytucji, 

które zostały nominowane. Jesteśmy tutaj by Im podzię-

kować. Są one "perłami" w naszym małym społeczeństwie, 

dzięki którym ta gmina rozwija się. Zdaję sobie sprawę, że 

wiele takich "pereł" nie ma dzisiaj z nami, dlatego mam 

ogromną nadzieję, że będzie więcej osób i instytucji 

zauważonych i nominowanych do tej nagrody przez lokalną 

społeczność podczas przyszłorocznej Gali. Bardzo dziękuję 

za serce jakie Państwo ofiarowali tej ziemi i jej mieszkańcom".

Kulminacyjnym punktem wieczoru było uroczyste rozdanie 

statuetek laureatom wyłonionym przez kapitułę w osobach:  

Jakuba Jamroza Wójta Gminy Łapsze Niżne, Wendelina 

Habra Wójta Gminy Łapsze Niżne w latach 1990-1998, 

Zdzisława Majerczaka Przewodniczącego Rady Gminy, 

Piotra Wojtaszka Dyrektora ZPO we Frydmanie 

i Ks. Proboszcza Mariana Błaszczyka z Kacwina. Za 

szczególne docenienie działalności w minionym roku 

kapituła statuetką „Spiżowe Serce” wyróżniła:

l Pana Lucjana Habiedę 
l Panią Barbarę Kowalczyk
l Pana Władysława Krakowskiego
l Panią Helenę Kałafut - za całokształt pracy

Statuetki na symbolicznym czerwonym dywanie wręczył 

Wójt Pan Jakub Jamróz oraz Przewodniczący Rady Gminy 

Pan Zdzisław Majerczak.  Po wielkich emocjach przyszedł 

czas na muzyczne doznania. Dla zaproszonych gości 

wystąpił zespół  MEGITZA TRIO. Po koncercie, włodarz 

gminy wzniósł toast za osoby nominowane i nagrodzone. 

Opr. Natalia Niemiec

Pierwsza Gala „Spiżowe Serce”
22 lutego 2017r., kiedy zachód słońca pojawiał się nad horyzontem Tatr, Zamek Dunajec 

przygotowywał się na pierwszą w swojej historii GALĘ "Spiżowe Serce".
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„Już pływam” w Gminie Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne realizowała projekt "Już pływam", w ramach zadania 

pn „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży" dofinansowanego ze 

środków Województwa Małopolskiego w edycji 2015, 2016r., która pozwoliła  

objąć projektem grupę uczniów szkół podstawowych w naszej gminie.

Projekt, ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodych 

Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczniowi szkoły 

podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie 

wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę 

pływania dla swoich dzieci.

Również w edycji 2017r. zostanie objęta kolejna grupa 180 uczniów, którzy 

w okresie od 13 marca do 21 czerwca 2017r. będą uczestniczyć w zajęciach nauki 

pływania.

Opr. Halina Karkoszka

360-ciu uczniów z Gminy Łapsze Niżne brało udział w projekcie

nauki pływania „Już Pływam”  w latach 2015 i 2016

W związku z zakwalifikowaniem oferty Gminy Łapsze Niżne 

w konkursie na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki 

tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH" 

w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017, Gmina 

otrzymała dotację ze środków budżetu państwa

 na realizację zadania w wysokości 33 600,00 zł na bieżące 

funkcjonowanie instytucji. 

W zeszłym roku Gmina otrzymała dotację w wysokości 

600 000,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej na remont żłobka.

Opr. Halina Karkoszka

Gminny Żłobek „Przystanek Maluszka”

Od dnia 1 kwietnia 2016r. do 30 marca 2017r. 

zostało przyjętych w Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej 875 wniosków 

o dofinansowanie w ramach programu „500+”. 

Za okres 14 miesięcy wypłacono świadczenia 

na kwotę 7 617 643,80 zł

Opr. Józefa Kowalczykw Gminie Łapsze Niżne

Dotacja do działalności
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Projekt LIFE koordynowany przez Województwo 

Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów: 

l Województwo Śląskie, 
l Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, 
l Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., 
l Instytut VITO NV z Belgii, 
l Słowacki Instytut Hydrometeorologii w Bratysławie, 
l Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej, 
l 55 gmin z Małopolski.

Celem projektu jest przyspieszenie wdrażania działań 

służących poprawie jakości powietrza, które zostały 

zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego, poprzez stworzenie 

ogólnokrajowej sieci Ekodoradców. Praca Ekodoradcy 

koncentruje się wokół zagadnień związanych z szeroko 

rozumianą ochroną powietrza m.in. jest to doradztwo dla 

mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej 

efektywnych sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń 

powietrza oraz pomoc w pozyskaniu źródeł finansowania.

Uwaga! Alarm! „SmogoSmok”

Najmłodsi mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne wzięli udział w 

akcji mającej na celu zwrócenie uwagi na problemem 

zanieczyszczonego powietrza oraz promowanie 

właściwych postaw ekologicznych.

Podczas zajęć dzieci z zerówki  Zespołu Placówek 

Oświatowych w Łapszach Niżnych zapoznały się 

z historyjką  pewnej rodziny, w  której wszyscy członkowie 

chorowali z powodu smogu zatruwającego powietrze. 

Okazało się, że sprawcą był groźny „Smogosmok” 

pojawiający się w snach dzieci, dlatego też  zastanawiali się 

nad tym, co zrobić, by się go pobyć. Nic nie pomagało, 

dopiero  wracająca z konferencji mama uświadomiła 

wszystkich, że jedynym sposobem  pozbycia się  smogu jest 

dbanie o czyste powietrze,  a więc przede wszystkim 

niepalenie w piecach plas�kowych butelek, kolorowych 

gazet i innych opadów, które jeszcze bardziej zwiększa 

toksyczność wdychanego powietrza. Dzieci rysując 

pokazały jak bardzo, w ich oczach zmienia się otoczenie gdy 

nadchodzi zima i wszyscy zaczynają palić w piecach. Dzielnie 

odpowiadały na pytania co to jest SMOG, skąd się bierze, co 

się w nim znajduje i jak można mu się przeciwstawić. Na 

uwagę zasługuje również to, że zajęcia cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem i aktywnością dzieci. Na 

koniec każdy otrzymał kolorowy informator antysmogowy, 

który został wklejony do zeszytu by na co dzień był dla nich 

przypomnieniem dobrych praktyk, a w razie konieczności 

wskazówką do obrony przed groźnym „Smogosmokiem”. 

Akcję zorganizował Urząd Gminy w Łapsze Niżne w ramach 

projektu LIFE "Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej 

atmosferze" z wykorzystaniem materiałów Stowarzyszenia 

Krakowski Alarm Smogowy.

Inwentaryzacja ogrzewania budynków  

W ramach Programu LIFE pn.„Wdrażanie Programu ochrony 

powietrza - Małopolska w zdrowej atmosferze” tworzona 

jest baza, która umożliwi Gminie wywiązanie się 

z obowiązku realizowania Programu ochrony powietrza dla 

Małopolski.

Bardzo prosimy, aby każda wykonana przez 

Państwa inwestycja (również ze środków własnych) 

polegająca na: wymianie starego kotła, wykonaniu 

ocieplenia budynku, wymianie okien, montażu 

urządzeń odnawialnych źródeł energii była 

zgłaszana do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Informacje o wykonanych inwestycjach można zgłaszać 

telefonicznie, mailowo lub osobiście do ekodoradcy, pokój 

nr 19 w godzinach pracy urzędu przez cały rok. 

Opr. Małgorzata Olejarz – Ekodoradca Gminy Łapsze Niżne

ekodoradca@lapszenizne.pl

tel. 18 26 28 927

EKODORADCA w Gminie Łapsze Niżne
Gmina Łapsze Niżne realizuje projekt zintegrowany LIFE pod nazwą "Wdrażanie Programu 

ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. 

!
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FUNDUSZ SOŁECKI
INWESTYCJE i DZIAŁANIA zrealizowane w roku 2016

Sołectwo Nr zadania Nazwa zadania Wykonane

Frydman   30 248,10

 1 Wybrukowanie przystanku 2 000,00

 2 Remont pobocza ul. Jana III Sobieskiego 4 000,00

 3 Remonty dróg polowych 13 000,00

 4 Pomoc w zakupach dla OSP Frydman 5 000,00

 5 Utrzymanie porządku we wsi 1 248,10

 6 Remont amfiteatru 5 000,00

Falsztyn   15 839,45

 1 Remont drogi do potoka 12 000,00

 2 Bieżące utrzymanie porządku 3 839,45

Niedzica   32 010,94

 1 Pomalowanie ogrodzenia w  centrum Niedzicy 1 000,00

 2 Bieżące remonty dróg polowych 6 011,01

 3 Remont drogi polowej "Pod SAJBĄ" 9 000,00

 4 Dofinansowanie imprez i uroczystości wiejskich 999,93

 5 Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla jednostki OSP Niedzica 15 000,00

Kacwin   31 916,28

 1 Remont drogi polnej "Halscyna Góra" 9 999,90

 2 Naprawa drogi 7 964,38

 3 Utrzymanie czystości na terenie sołectwa 5 570,00

 4 Naprawa drogi za Upłoz i nad Łęg 5 000,00

 5 Wykonanie zjazdu z drogi  do rzeki dla OSP 1 468,00

 6 Zakup ławek oraz sprzętu sportowego na bisko sportowe 1 914,00

Łapsze Niżne   32 036,45

 1 Remonty dróg polowych i gminnych 31 536,45

 2 Wydatki na promocję miejscowości 500,00

Łapsze Wyżne   32 024,65

 1 Remont dróg polowych 25 030,50

 2 Dofinansowanie przy zakupie umundurowania bojowego OSP 1 998,75

 3 Utrzymanie porządku na terenie wsi 3 495,41

 4 Dofinansowanie zakupu umundurowania Orkiestry Dętej 1 499,99

Łapszanka   20 561,30

 1 Remont drogi gminnej - droga Górzańska 13 566,90

 2 Bieżące utrzymanie miejscowości - pozostałe drogi 6 994,40

Trybsz   31 670,64

 1 Wykonanie drogi dojazdowej do pól 23 636,28

 2 Bieżące remonty dróg polowych 8 034,36

Niedzica Zamek   14 705,59

 1 Wykoanie drogi dojazdowej do kaplicy Św. Andrzeja 10 000,00

 2 Zakup rolet do świetlicy wiejskiej 2 999,99

 3 Prace porzadkowe na terenie miejscowości 1 705,60

   241 013,40
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*

* Fundusz sołecki  to środki wyodrębnione z budżetu gminy na podstawie uchwały rady gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie 

życia mieszkańców.  Jeśli rada gminy zdecyduje o utworzeniu funduszu , mieszkańcy wsi na zebraniu wiejskim decydują o podziale środków dla danego sołectwa. 

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku (do 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek dotyczy). Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo reguluje ustawa.



Sołectwo Nr zadania Nazwa zadania Kwota

Frydman   31 082,20

 1 Remonty dróg polowych 14 000,00

 2 Powiększenie parkingu koło domu pogrzebowego - działka gminna 4 000,00

 3 Wykonanie mostków  w kierunku kościoła od ul. Tysiąclecia - działka gminna 6 000,00

 4 Utrzymanie porządku we wsi 5 082,20

 5 Dofinansowanie instruktora gry na instrumentach regionalnych 2 000,00

Falsztyn   15 820,84

 1 Remonty dróg polowych 11 820,84

 2 Bieżące utrzymanie porzadku 4 000,00

Niedzica   31 082,20

 1 Renowacja ogrodzenia w centrum wsi wokół m.in. parku i placu zabaw,  5 000,00
  obejmująca czyszczenie całego ogrodzenia i jego pomalowanie

 2 Remont kolejnego odcinka drogi polowej "Nad SAJBĄ" polegający m.in.  10 000,00
  na jej wyżwirowaniu z wykorzystaniem z jednej strony rowu odwadniającego

 3 Odwodnienie drogi polowej na przedłużeniu ul. Krótkiej w stronę uroczyska"Upołdzisko" 7 000,00

 4 Dofinansowanie pomiaru geodezyjnego na drodze granicznej pomiędzy  1 000,00
  miejscowościami Niedzicą i Kacwinem od drogi powiatowej w stronę "Jartaków"

 5 Dofinanoswanie imprez i uroczystości wiejskich 1 500,00

 6 Bieżące potrzeby dotyczące utrzymania dróg polowych w nagłych wypadkach npo.  6 582,20
  Podtopień, powstania osuwisk.

Kacwin   31 082,20

 1 Naprawa drogi polnej o nazwie lokalnej "Halscyno Góra" 10 000,00

 2 Naprawy bieżące pozostałych dróg polnych 16 082,20

 3 Utrzymanie czystości na terenie sołectwa 5 000,00

Łapsze Niżne   31 082,20

 1 Remonty dróg polowych i gminnych Sołectwa Łapsze Niżne 28 582,20

 2 Wydatki na promocję miejscowości 500,00

 3 Dofinansowanie remontu samochodu OSP Łapsze Niżne - samochód mały 2 000,00

Łapsze Wyżne   31 082,20

 1 Dofinansowanie remontu instrumentów muzycznych Orkiestry Dętej w Łapszach Wyżnych 1 000,00

 2 Dofinansowanie przy zakupie umundurowania bojowego OSP Łapsze Wyżne 1 500,00

 3 Dofinansowanie Klubu Piłkarskiego "Huzar" z Łapsz Wyżnych - zakup akcesoriów  2 000,00
  piłkarskich - w związku z budową boiska sportowego na działkach gminnych

 4 Remonty dróg polowych 26 582,20   

Łapszanka   20 110,18

 1 Remont drogi gminnej - droga Górzańska 12 000,00

 2 Bieżące utrzymianie miejscowości - pozostale drogi 8 110,18

Trybsz   31 082,20

 1 Doposażenie OSP Trybsz w sprzęt ratowniczo-gaśniczy 25 000,00

 2 Remonty dróg w miejscowości Trybsz 6 082,20

Niedzica Zamek   14 515,39

 1 Wykonanie zabezpieczeń przed nieprawidłowo parkującymi samochodami na  10 000,00
  ul. Nad Zalewem od skrzyżowania z drogą powiatową do posesji E.Kiedziucha

 2 Remonty dróg dojazdowych do pól 4 515,39

   236 939,61
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FUNDUSZ SOŁECKI
Wykaz INWESTYCJI i DZIAŁAŃ na rok 2017

*

* Fundusz sołecki  to środki wyodrębnione z budżetu gminy na podstawie uchwały rady gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie 

życia mieszkańców.  Jeśli rada gminy zdecyduje o utworzeniu funduszu , mieszkańcy wsi na zebraniu wiejskim decydują o podziale środków dla danego sołectwa. 

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku (do 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek dotyczy). Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo reguluje ustawa.



MARZEC
 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30 31

STYCZEŃ
 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30 31

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
w Gminie Łapsze Niżne w roku 2017
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LUTY
 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12
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 27 28

KWIECIEŃ
 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

      1 2

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30

CZERWIEC
 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25

 26 27 28 29 30

LIPIEC
 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

      1 2

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23

 24 25 26 27 28 29 30

 31

SIERPIEŃ
 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

WRZESIEŃ
 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

zmieszane odpady komunalne

plas�k i odpady wielomateriałowe 

szkło i metal

bioodpady/popiół

odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny odpady niebezpieczne

odpady budowlane i rozbiórkowe

PAŹDZIERNIK
 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

       1

 2 3 4 5 6 7 8

 9 10 11 12 13 14 15

 16 17 18 19 20 21 22

 23 24 25 26 27 28 29

 30 31

LISTOPAD
 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

   1 2 3 4 5

 6 7 8 9 10 11 12

 13 14 15 16 17 18 19

 20 21 22 23 24 25 26

 27 28 29 30

GRUDZIEŃ
 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

MAJ
 Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

DANE KONTAKTOWE
Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Łapsze Niżne
ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne
e-mail: zgkm@lapszenizne.pl      www.lapszenizne.pl
tel: 18 265 90 23     kom: 790 348 671

WYKONAWCA USŁUGI
PUK EMPOL
Tylmanowa, Os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
tel. 18 262 50 95

LEGENDA

8



GMINY PARTNERSKIE w Polsce

G M I N A G M I N A

GNIEWINO OLSZTYNEK

G M I N A G M I N A

ZBLEWO WOJKOWICE

Z gminą Gniewino w 2008 roku podpisane zostało 

porozumienie współpracy w zakresie wymiany młodzieży 

w ramach turnusów edukacyjno-rekreacyjnych. W tym 

roku wznowiona zostanie współpraca i dzieci z naszej 

gminy wyjada na wakacje nad morze do naszego partnera.

Gmina Gniewino położona jest na północy województwa 

pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Jej obszar, 

o powierzchni 176 km2, stanowi część niezwykle 

malowniczego Pobrzeża Kaszubskiego. Obecnie liczba 

mieszkańców wynosi ponad 7100. Niewielka odległość od 

wybrzeża Morza Bałtyckiego (ok. 4 km od północnej 

granicy), bogactwo i piękno lasów oraz malownicze 

krajobrazy nad jeziorami kuszą wszystkich pragnących 

znaleźć się w miejscu zacisznym, czystym i spokojnym.

Gmina Gniewino jest swoistym zagłębiem energetycznym. 

W Czymanowie w 1983 roku oddana została do użytku 

elektrownia szczytowo - pompowa wykorzystująca Jezioro 

Żarnowieckie jako zbiornik dolny. Elektrownia jest 

największą elektrownią wodną w Polsce o mocy 716 MW. 

Największą folklorystyczną atrakcją na terenie gminy jest 

skansen w „Nadolu" prezentujący zagrodę gburską - dużą 

zagrodę bogatego chłopa, oraz zagrodę rybacką „Rybacka 

Chata Kuhrów". Skansen, jako oddział Muzeum Ziemi 

Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku, jest także 

organizatorem największej folklorystycznej imprezy, która 

odbywa się w gminie - jarmarku ludowego pn. „Krancbal".

źródło: www.gniewino.pl

GMINA GNIEWINO

Po zakończeniu roku szkolnego dla dzieci z klas VI i V Gminy Łapsze Niżne jest organizowany wyjazd wakacyjny do gminy 

Gniewino. Gmina Łapsze Niżne zapewni transport dzieciom przez cały czas pobytu wakacyjnego oraz ich całodniowe 

wyżywienie. Dzieci skorzystają z gościny naszej partnerskiej gminy, która zapewni im bezpłatny nocleg w szkole w 

Gniewinie oraz możliwości bezpłatnego skorzystania lokalnych atrakcji: zwiedzania elektrowni, wieży widokowej 

Kaszubskie Oko oraz Skansenu. Cena udziału w wakacyjnym wyjeździe to 300 zł. 

Wszystkich zainteresowanych, prosimy o kontakt z dyrektorami szkół.

Opr. Natalia Niemiec

Wakacyjny wypoczynek dzieci nad morzem 

Wieści 
z DziedzinNr 1 – 2017 DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
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Czy mielibyśmy tak liczne, młode pokolenie dzieci 

i młodzieży, które z dumą potrafiłoby śpiewać, opowiadać 

gawędy, grać na instrumentach i przedstawiać spiskie 

zwyczaje?

"Spiskie Zwyki" to dużo więcej niż konkurs, gdzie młode 

pokolenie czuje dumę z bycia Spiszakami. To miejsce, gdzie 

folklor nadaje tożsamość, swoiste DNA i sprawia że 

wszystkie pokolenia uczestników, bez względu na to 

z której wioski pochodzą, stają się jedną wielką rodziną.

4 lutego 2017r. dwudniową imprezę kulturalną świętującą 

kulturę Spisza – "Spiskie Zwyki", rozpoczęli: Pani Krystyna 

Milaniak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Pan Jakub 

Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne. Na ten jeden dzień 

w roku, mury zamku Dunajec doświadczyły uczty folkloru 

Spisza, dzięki gościnności Pani Ewy Mazur - Dyrektor Zamku 

Dunajec w Niedzicy.

Członek jury, Pani Michalina Wojtas, tak podsumowała 

pierwszy dzień konkursu: "Konkurs oceniam bardzo wysoko. 

Przez długi czas Spisz był bardzo mało znany. Dzięki "Spiskim 

Zwykom", ludzie przypominają sobie dawne śpiewy i to jest 

bardzo ważny walor tego spotkania.Trzymają się tradycyjnych 

pieśni, może w zależności od regionu Spisza troszkę inaczej 

śpiewają. Jak to się mówi "co wieś to inna pieśń". Bardzo się 

cieszę, że tak dużo dzieci uczestniczy w tym konkursie, bo "czym 

skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Ogromny 

sukces tego konkursu, to zasługa instruktorów, rodziców 

i dyrektorów ośrodków kultury którzy ich uczą. "Spiskie Zwyki", 

mają ogromną wartość w pielęgnowaniu i zachowaniu tradycji 

i to jest najważniejsze".

Sobotnie i niedzielne zmagania oceniała komisja w składzie: 

Aleksandra Szurmiak - Bogucka – etnomuzykolog, Michalina 

Wojtas – choreograf, Jadwiga Adamczyk - muzyk, 

przedstawiciel Małopolskiego Centrum Kultury ,,Sokół” 

w Nowym Sączu i Benedykt Kafel  - etnograf, przedstawiciel 

Małopolskiego Centrum Kultury ,,Sokół” w Nowym Sączu

Komisja Artystyczna oceniająca 61 występów, wśród 

których było 20 instrumentalistów - skrzypków (w tym 

11 dzieci, 6 młodzieży, 3 dorosłych), 15 śpiewaków (w tym 

9 dzieci, 4 młodzieży, 2 dorosłych), 4 grup śpiewaczych 

(w tym 3 dzieci, 1 młodzieży), 18 gawędziarzy ( w tym 

14 dzieci, 4 młodzieży) oraz 3 w kategorii mistrz-uczeń gry 

na skrzypcach i 1 w kategorii mistrz-uczeń śpiew, z terenu 

gmin: Bukowina Tatrzańska, Łapsze Niżne i Nowy Targ, 

odbywających się 4 lutego 2017r. podczas XXVII ,,Spiskich 

Zwyków”, postanowiła przyznać miejsca:

Nagrody pieniężne o łącznej wartości 2 000,00 zł 

ufundowane zostały przez Małopolskie Centrum Kultury 

„Sokół” w Nowym Sączu. Fundatorem pozostałych nagród 

jest Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą 

w Niedzicy. Na Karpacki Fes�wal Dziecięcych Zespołów 

Regionalnych w Rabce-Zdroju komisja kwalifikuje zespół 

„Trybskie Dzieci” z Trybsza z programem „Druciorz”. Na 

Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów 

Ludowych – Pogórzańskie Gody komisja kwalifikuje zespół 

„Podhale - grupa spiska z Jurgowa” z programem 

„Ogrywanie mojek w Jurgowie”. Komisja stwierdza, że 

poziom tegorocznego konkursu stał na bardzo dobrym 

poziomie. Prezentowane programy odtwarzały zwyczaje 

i obrzędy zakorzenione w kulturze spiskiej. Zachęcamy do 

większej ilości zabaw ruchowych ze śpiewem i do 

zróżnicowania ruchu tanecznego zgodnie z wiekiem 

i możliwościami dzieci. Apelujemy o wykorzystywanie 

tradycyjnych, oryginalnych instrumentów pastuszych 

w programach dziecięcych.Na szczególne wyróżnienie 

zasługują tegoroczni konferansjerzy w osobach: Danuty 

Milaniak i Adama Świętego, którym gratulujemy debiutu.

opr. Natalia Niemiec

Wieści 
z Dziedzin

Kwartalnik 
Gminy Łapsze NiżneGMINNY OŚRODEK KULTURY
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XXVII Śpiskie Zwyki
Jak wyglądałaby dzisiaj kultura i folklor Spisza, 

gdyby 27 lat temu nie powstała potrzeba 

pielęgnowania naszej tożsamości, która przyjęła 

formę corocznego przeglądu, zmieniając swoją 

nazwę na dzisiejsze "Spiskie Zwyki"?

Gminna Biblioteka 
Publiczna

w Łapszach Niżnych

Pon. ----------------

Wt. 11.00 - 19.00

Śr. 11.00 - 19.00

Czw. 11.00 - 19.00

Pt. 11.00 - 16.30

Sob. 11.00 - 19.00

Filia we Frydmanie

Pon. 11.00 - 18.00

Wt. 14.30 - 17.30

Śr. 14.30 - 17.30

Czw. 14.00 - 17.30

Pt. 14.00 - 17.30

Filia w Niedzicy

Pon. 15.00 - 19.00

Wt. 15.00 - 19.00

Śr. 15.00 - 19.00

Czw. 15.00 - 19.00

Pt. 11.00 - 15.00

Filia w Łapszach 
Wyżnych

Pon. 14.00 - 19.00

Wt. 10.00 - 15.00

Śr. ----------------

Czw. 15.00 - 20.00

Pt. 15.00 - 20.00

Punkt Biblioteczny 
w Kacwinie

Pt. 17.00 - 19.00

Czytelnia Internetowa jest czynna od wtorku do soboty w godz. 13.00 - 19.00 Opr. Elżbieta Radecka - Kierownik GBP
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Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w 

Niedzicy wraz ze Stowarzyszeniem „Dzieci i Młodzież 

Spisza” zaprasza do wzięcia udziału w „Konkursie Talentów”, 

którego celem jest rozwijanie i promowanie talentów 

artystycznych dzieci i młodzieży naszego regionu.

Eliminacje gminne odbędą się dnia 28. 04. 2017r. o godz. 

10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy.

Konkurs ma za zadanie wyłonić występujące indywidualnie 

lub grupowo osoby z ponadprzeciętnymi umiejętnościami 

w grze aktorskiej, grze na instrumencie, śpiewie, tańcu, 

akrobatyce oraz w innych formach artystycznych. 

Regulamin konkursu dopuszcza do udziału osoby 

w dowolnym wieku i z dowolnym rodzajem talentu. 

,,Konkurs Talentów” to idealny sposób na przedstawienie 

swoich zdolności przed wielką widownią.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na: 

www.gok.lapszenizne.pl, www.lapszenizne.pl

Opr. Krystyna Milaniak

KONKURS TALENTÓW
Gminne eliminacje 

Na terenie gminy Łapsze Niżne w ośmiu miejscowościach: 

Trybsz, Łapsze Wyżne, Łapsze Niżne, Kacwin, Niedzica, 

Niedzica-Zamek, Falsztyn, Frydman 

prowadzone są świetlice do których serdecznie zapraszamy.

ŚWIETLICE

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

16.00-20.00

16.00-20.00

16.00-20.00

nieczynne

16.00-20.00

16.00-20.00

nieczynne

Niedzica
GOK

Niedzica-Zamek
Remiza OSP

Falsztyn
Remiza OSP

Frydman
Remiza OSP

Trybsz
Szkoła Podstawowa

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

16.00-20.00

16.00-20.00

16.00-20.00

nieczynne

16.00-20.00

16.00-20.00

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

16.00-20.00

16.00-20.00

16.00-20.00

nieczynne

16.00-20.00

16.00-20.00

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

16.00-20.00

16.00-20.00

16.00-20.00

nieczynne

16.00-20.00

16.00-20.00

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

16.00-20.00

16.00-20.00

16.00-20.00

nieczynne

16.00-20.00

16.00-20.00

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

15.00-19.00

nieczynne

nieczynne

Łapsze Wyżne
budynek Świetlicy i Biblioteki

Kacwin
budynek ZPO

Kacwin budynek starej szkoły
Świetlica oraz punkt informacji

turystycznej

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

16.00-20.00

16.00-20.00

16.00-20.00

nieczynne

16.00-20.00

16.00-20.00

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

14.30-18.30

14.30-18.30

14.30-18.30

12.30-16.30

12.30-16.30

nieczynne

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

14.00-18.00
(od czerwca nieczynne)

14.00-18.00

14.00-18.00

14.00-18.00

16.00-20.00

nieczynne

nieczynne
(od czerwca czynne od 

10.00 do 14.00)

Instruktorzy świetlic nadzorują zabawę dzieci, ponadto 

prowadzą twórcze zajęcia dydaktyczne. Stworzenie 

urozmaiconej oferty umożliwia wszystkim uczestnikom 

świetlic kreatywne spędzenie czasu wolnego poprzez udział 

w różnorodnych formach aktywności. Oto niektóre 

z warsztatów organizowanych w świetlicach: 

Uczestnicy świetlic  mają możliwość udziału w swobodnych 

zabawach, zgodnie z ich zainteresowaniami, mogą korzystać 

z licznych gier i pomocy zgromadzonych w świetlicach. 

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych 

najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze 

plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego 

poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów 

eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących 

świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy 

biorą czynny udział w zajęciach plastycznych. 

Opr. Krystyna Milaniak

Wieści 
z DziedzinNr 1 – 2017

Łapsze Niżne
Dom Ludowy



KALENDARZ IMPREZ w GMINIE
Kwiecień - czerwiec 2017r.
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Jeszcze do niedawna wiele zwyczajów i obrzędów 

kultywowano, dzisiaj tylko niektóre z nich są nam znane. 

Z wieloma miejscami związane są legendy, opowiadania. 

Wiele miejsc przypomina czasy historyczne – te 

najdawniejsze i całkiem niedawne. 

Początki Trybsza nie są znane. Nie ma zapisków, które 

mogłyby potwierdzić datę powstania osady. Nie zachowały 

się także żadne dokumenty lokacyjne Trybsza, ani 

informacje o zasadźcy czyli założycielu. Sama osada 

prawdopodobnie powstała ok. 30 – 50 lat wcześniej, 

ponieważ znajdujący się w miejscowości stary drewniany 

kościół św. Elżbiety Węgierskiej został zbudowany w 1567 

roku. Niewątpliwie jednak, Trybsz powstał na północno-

zachodnich stokach Zamagurza w końcu XV lub na początku 

XVI w. natomiast pierwszymi osadnikami byli przybysze 

z mocno już wtedy rozwiniętego i trochę ciasnego 

Frydmana.  O naszej wsi pisano w dokumentach z roku 

1589. Były to dokumenty sprzedaży węgierskiemu rodowi 

Horvathów z Palocsy. W umowie sprzedaży Trybsz nosi 

nazwę Trepschya i Trepsia. W późniejszych dokumentach 

spotykana jest nazwa Ujterebes (Nowy Trybsz). Trybsz 

pojawia się jeszcze w dokumentach z 1594 oraz 1595 roku, 

w potwierdzeniach transakcji sprzedaży. Przez wiele lat od 

utworzenia Trybsz jako parafia należał do Krempach, potem 

do Frydmana. Wielkim wydarzeniem w historii Trybsza było 

założenie (erygowanie) parafii w 1769. W 1904 roku 

postawiono drugi kościół - również poświęcony 

św. Elżbiecie.

Trybszanie przystosowują się do nowej, ciągle zmieniającej 

się rzeczywistości.  Miejscowym coraz trudniej utrzymać się 

z rolnictwa, coraz częściej, tak jak w dawnych czasach, 

dorabiają sobie pracą z daleka od domu, tym razem głównie 

na budowach.  Zdecydowana większość mieszkańców 

pracuje poza rolnictwem – w handlu, usługach, 

budownictwie. Część mieszkańców przebywa za granicą. 

Młodzież uczy się w Nowym Targu, wielu w Krakowie 

i innych miastach Polski.

W tym roku mija 450-lat od wybudowania drewnianego 

kościółka. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie 

odbędą się w dniach 16-18 czerwca tego roku. Z okazji 

rocznicy planowane jest wydanie książki opowiadającej 

o Trybszu, jego historii i czasach teraźniejszych.

Opr. Julia Miśkowicz

TRYBSZ – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI
Trybsz - Nasza Mała Ojczyzna to skarbnica tradycji.

fot: Jacek Waruś
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Wieści 
z DziedzinNr 1 – 2017

W dniach 16.06 -18.06.2017 

odbędą się obchody 450-lecia 

powstania drewnianego kościółka 

pod wezwaniem Świętej Elżbiety 

Węgierskiej w Trybszu.  

Szkoła Podstawowa w Trybszu jest 

ściśle związana z parafią, ponieważ 

nosi również imię Świętej Elżbiety 

Autor SP TrybszWęgierskiej. 

W związku z tak doniosłą 

uroczystością zdj. Archiwum 

Szkołydziałania dydaktyczno-

wychowawcze w roku szkolnym 

2016/17 zostały tak 

ukierunkowane, aby uczcić 

rocznicę powstania kościółka, 

który stanowi prawdziwą perłę 

architektury sakralnej na Spiszu.

Od września społeczność szkolna 

realizuje całoroczny projekt „Od 

Świętej Elżbiety do Świętego 

Antoniego”. Rozpoczęcie nastąpiło w dniu uroczystości 

odpustowej ku czci Św. Elżbiety Węgierskiej, kiedy zespół 

regionalny „Trybskie Dzieci” w strojach spiskich odmiany 

trybskiej w towarzystwie nauczycieli, rodziców 

i pozostałych uczniów, uświetnił śpiewem i modlitwą 

oprawę mszy świętej. Zakończenie projektu zostało 

przewidziane na czerwiec. Wtedy to przypada uroczystość 

odpustowa ku czci Św. Antoniego. 

W ramach realizacji podejmowane są inicjatywy ukazujące 

życie i dzieła miłosierdzia Patronki. Wśród działań znalazły 

się m.in. wykonanie herbu szkoły, ułożenie tekstu hymnu 

szkolnego, uroczyste obchody Dnia Patronki-Święto Szkoły, 

kiedy to uczniowie klas starszych przebrali się za Świętych 

i wspólnie z młodszymi dziećmi oddali cześć patronce 

śpiewem i modlitwą o wstawiennictwo i opiekę nad szkołą. 

Wzorem Elżbiety, która słynęła z pomocy innym, 

społeczność szkolna postanowiła popularyzować ideę 

wolontariatu. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza 

sprzedawali samodzielnie wykonane muffinki i galaretki, by 

wesprzeć zakon Sióstr Elżbietanek w Ziemi Świętej, po raz 6 

uczestniczyli w akcji „Pola Nadziei”, kiedy to kwestując po 

Trybszu zebrali kwotę ponad 800 zł. Pieniądze zostały 

przekazane do fundacji Worwy na pomoc dla ciężko 

chorych. 

Uczniowie poznali pracę wolontariuszy z fundacji im. Adama 

Worwy, wykonali projekt koszulki wolontariusza, 

uczestniczyli w konkursie „Pomocna dłoń”, w czasie ferii 

zimowych wykonali plakat promujący ideę wolontariatu, 

wystawili przedstawienie „Żonkilek” i wykonali paczki 

świąteczną dla ubogich dzieci. Te działania zmierzają 

również w tym celu aby uzyskać tytuł „SZKOŁY 

WOLONTARIATU”. Najważniejsze jest jednak by młodzi 

Trybszanie, pamiętali o wrażliwości i empa�i, zrozumieli że 

zawsze warto pomagać, na miarę swoich możliwości.

W ramach przygotowań do uroczystości obchodów 450 

lecia kościółka trybskiego szkoła przeprowadzi konkurs 

wiedzy o kościółku i parafii, oraz konkurs plastyczny,,  

Kościół Św. Elżbiety w Trybszu” dla społeczności trybskiej. 

Ponadto zaplanowana została również wycieczka „Śladami 

Św. Elżbiety Węgierskiej”.

Opr. Anna Stronczek

Obchody 450 lecia
Parafi św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu

ZAPROSZENIE - TRYBSZ - 16-18 czerwca
W ramach uroczystych obchodów Jubileuszu 450 - lecia 
wzniesienia drewnianego zabytkowego kościoła pod 
wezwaniem Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu 
organizatorzy zaplanowali wiele ciekawych wydarzeń. 
Koniecznie trzeba wybrać się do Trybsza tuż po Bożym 
Ciele 16-18 czerwca.

W planach uroczystych obchodów  przewidziano 
możliwość darmowego zwiedzania kościółka z 
przewodnikiem, koncert muzyki klasycznej w kameralnej 
oprawie, spotkanie ze specjalistą w dziedzinie architektury 

i konserwacji zabytków, konkursy i zabawy dla dzieci, 
zabawę taneczną,  festyn rodzinny z atrakcjami dla 
najmłodszych, występ zespołu "Trybskie Dzieci", 
możliwość  skosztowania rarytasów lokalnej kuchni i wiele 
innych - w tym koncert fantastycznej gwiazdy niedzielnego 
wieczoru.

Szczegółowe informację pojawią się na plakatach już 
wkrótce.

 oprac: red.



FRYDMAN

Posiada liczne walory, które stanowią o jej atrakcyjności 

w regionie. Niewątpliwie do istotnych współczesnych zalet 

należy położenie i związane z tym piękno krajobrazu. Widok 

na Jezioro Czorsztyńskie  i otaczające pasma górskie może 

wywołać zachwyt. Najważniejszą  jednak wartością 

pozostaje historia tego miejsca i tworzący ją ludzie. 

Stojąc w centrum miejscowości, czyli pośrodku 

wrzecionowatego rynku, w zasięgu wzroku znajdują się dwa 

wielokrotnie w literaturze opisywane zabytki: kościół św. 

Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika oraz 

kasztel. 

Kościół wzniesiony na przełomie XIII/XIV wieku jest 

najstarszym zabytkiem sakralnym na Polskim Podtatrzu. 

Sama bryła świątyni głównej zachowała pierwotny trzon 

i kształt, zaś w roku 1764 od strony północnej dobudowano 

niezwykłą ośmioboczną  kaplicę  Matki Bożej 

Karmelitańskiej. Gruntownie w ciągu wieków zmieniło się  

wnętrze kościoła. Każda epoka pozostawiła tu swoje ślady. 

Zabytek jest udostępniany turystom, wystarczy umówić się 

z księdzem proboszczem. Dobrą okazją do poznania historii 

miejsca jest cykliczny fes�wal „Barok na Spiszu” 

organizowany w sierpniu, w ramach 

którego przed koncertem można 

posłuchać przewodnika.

Niestety, widoczna renesansowa 

rezydencja wiejska o cechach 

obronnych czyli kasztel możliwa jest do 

podziwiania tylko z zewnątrz. Budowla 

pozostaje w rękach prywatnych i nie ma 

możliwości wejścia do środka. Taką 

możliwość natomiast dają nieodległe  

wybudowane na początku XIX wieku 

winne piwnice opisywane przez 

Seweryna Goszczyńskiego i wspo-

minane przez Teodora Tripplina 

i Bronisława Gustawicza. Wystarczy 

poprosić o zgodę jednego ze 

współwłaścicieli, zaopatrzyć się 

w latarkę i uważnie patrzeć pod nogi. 

Wielkość piwnic daje wyobrażenie 

o liczbie przechowywanych w przeszło-

ści beczek z hektolitrami znakomitego 

węgrzyna. 

Po wyjściu z piwnic warto podejść 

dosłownie 200 metrów, aby zobaczyć 

ulicę Zastodolną. Mamy tu chyba jedną 

z ostatnich szans ujrzeć niezwykle 

rzadki widok, charakterystyczny pas 

stodół oddzielający zespół zabudowy 

mieszkalnej. 

Na terenie miejscowości znajduje się co najmniej kilka 

wartych  obejrzenia i posiadających swoją niezwykła 

historię kapliczek. Do najciekawszych należy kapliczka  

Nawiedzenia św. Elżbiety.

Jak na stosunkowo niedużą wieś mamy do czynienia 

z nagromadzeniem unikatowych zabytków. Oprócz 

materialnych świadków minionego czasu  pozostają 

opowieści. Opowieści niezwykłe, które zawsze towarzyszą 

miejscom na pograniczu. Ich bohaterami pozostają 

wspomniani na początku ludzie - bezimienni lub zapamiętani 

z imienia i nazwiska. Opowieści o światłych plebanach, 

o poszukiwaniu pracy w Budzie i Peszcie, o przewożeniu 

figury Matki Bożej z Lourdes furmanką ze Spiskiej Białej, 

o zabraniu dzwonów przeznaczonych na armaty, o udziale 

mężczyzn w wojnie obronnej w 1939 roku i wcielaniu w tym 

samym roku mężczyzn do armii słowackiej, która znalazła się 

po drugiej stronie barykady, opowieści o tragedii pożarów. 

No i wszyscy chętnie widzieliby króla Jana III Sobieskiego 

wracającego po wielkiej wiktorii spod Wiednia i modlącego 

się we frydmańskiej świątyni.

Opr. Piotr Wojtaszek

Wieś Frydman założona najprawdopodobniej 

na początku XIV wieku  to jedna z najstarszych 

i najpiękniejszych miejscowości Polskiego Spisza.

Wieś Frydman, fot. P. Kasprzycka, MIK 2016, CC BY SA 3.0
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
w Gminie Łapsze Niżne

Lp Nazwa Siedziba Rok rejestracji

1. Fundacja Frydman Traithlon Frydman 2015

2. Slovak Founda�on Trybsz 2012

3. Kółko Rolnicze w Niedzicy Niedzica 2001

4. OSP Frydman Frydman 2001

5. OSP Falsztyn Falsztyn 2001

6. OSP Kacwin Kacwin 2002

7. OSP Łapszanka Łapszanka 2001

8. OSP Łapsze Niżne Łapsze Nizne 2001

9. OSP Łapsze Wyżne Łapsze Wyżne 2001

10. OSP Niedzica-Zamek Niedzica - Zamek

11. OSP Niedzica Niedzica 2001

12. OSP Trybsz Trybsz 2001

13.
Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc chłopska” w 
Łapszach Niżnych 

Łapsze Niżne 2002

14.
Okręgowe Stowarzyszenie 
Romów w Polsce

Trybsz 2013

15.
Stowarzyszenie 
„Dzieci i Młodzież Spisza” 

Łapsze Niżne 2006

16.
Stowarzyszenie Gospodyń 
Wiejskich w Niedzicy

Niedzica 2009

17.
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych „Przełom”

Trybsz 2014

18. Stowarzyszenie „Zdrowy Spisz” Łapsze Niżne 2015

19.

ŚWIT Stowarzyszenie Wsparcia 
Inicjatyw Turystycznych Regionu 
Jeziora Czorsztyńskiego

Niedzica 2013

20.

Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP 
w Łapszach Niżnych

Łapsze Niżne

21.
Gminne Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe 
w Łapszach Niżnych

Łapsze Niżne 2001

22. Związek Polskiego Spisza Łapsze Niżne 2004

23

Związek Zawodowy 
Pracowników Samodzielnego 
Publicznego Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Łapszach Niżnych

Łapsze Niżne 2013

24.

Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Pracowników Ruchu 
Ciągłego i Pracowników 
Zmianowych Elektrowni Wodnej 
Niedzica

Niedzica 2004

Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego w Krakowie, zwrócił się z prośbą 

do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych, w celu 

nawiązania kontaktu z organizacjami poza-

rządowymi oraz grupami nieformalnymi 

zarejestrowanych w KRS i działających na terenie 

naszej gminy z zaproszeniem do nawiązania 

bliższych, partnerskich relacji w formie 

uzupełnienia bazy danych. W związku 

z powyższym zostały do organizacji wysłane 

pisma z prośbą o wypełnienie zgody na 

udostępnienie danych oraz załączonej tabeli, 

która stanowić będzie bazę organizacji 

pozarządowych, wykorzystywaną w celu 

nawiązania kontaktu przez Pełnomocnika 

Wojewody Małopolskiego ds. Rozwoju 

Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy 

Organizacji Pozarządowych oraz przez Urząd 

Gminy w Łapszach Niżnych. 

Zebrane informacje będą służyć informowaniu 

o dostępnych grantach dla inicjatyw oddolnych 

i szkoleniach dostępnych dla organizacji 

z Trzeciego Sektora. Uzupełnienie bazy jest 

dobrowolne. Powyższe dokumenty należy 

przesłać albo doręczyć do tut. Urzędu Gminy 

w terminie do 21.04.17r.

Dla organizacji pozarządowych 

z Gminy Łapsze Niżne

W ramach Rocznego Programu współ-

pracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 

2017 rok (uchwała Rady Gminy Łapsze 

Niżne z roku 2016) zaplanowano 

w udżecie gminy środki na realizację 

zadań publicznych w zakresie inicjatyw 

oddolnych. Wnioski o dotację będą 

mogły składać organizacje pozarządowe 

działające na terenie gminy.

MINI Granty

Na przełomie kwietnia/maja zostanie 

ogłoszony KONKURS na realizację 

zadań  wspomagających rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych. 

Prosimy o śledzenie strony gminy: 

www.lapszenizne.pl

opr. Natalia Niemiec
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Nowo powstałe stowarzyszenie obrało sobie za cel 

działanie na rzecz dzieci i młodzieży, a przy tym promowanie 

gminy Łapsze Niżne i jej mieszkańców. I tak jest do dziś, choć 

zmieniały sie czasy (10 lat to niedużo, ale i niemało), zmieniali 

sie prezesi i członkowie to Arch. Stowarzyszeniajako 

priorytet dla tej małej spiskiej organizacji pozostał 

wszechstronny rozwoju młodego pokolenia, rozwijanie 

umiejętności, zainteresowań, kreatywności i odkrywania 

w sobie pokładu talentów. W myśl tego założenia 

organizowane są wycieczki krajoznawcze, zajęcia 

rozwijające zdolności, akcje charytatywne, konkursy 

i pomoc w organizacji lokalnych imprez kulturalnych oraz 

podejmowane są inicjatywy na rzecz dzieci i młodzieży 

Spisza.

WOLONTARIAT

Stowarzyszenie podejmuje działania głównie jako 

wolontariusze i ta forma aktywności promowana jest wśród 

dzieci i młodzieży. Chętnie angażujemy się w pomoc 

w organizacji imprez, koncertów czy innych działań, które 

mają charakter charytatywny lub służą podniesieniu 

poziomu wiedzy i umiejętności naszych dzieci i młodzieży. 

Stowarzyszenie włącza się do organizacji „Konkursu 

Talentów", Rodzinnego Festynu z okazji Dnia Dziecka 

w naszej gminie, imprez sportowych np. AMP Futbol czy 

pikników sportowych.Naszym ostatnim ciekawym 

doświadczeniem jest praca wolontariat podczas Zimowego 

Biegu Janosika.

EDUKACJA

Jednym z ważniejszych statutowych działań naszego 

stowarzyszenia jest obszar edukacji. Podejmowane przez 

nas działania mają rozwijać zainteresowania dzieci 

i młodzieży oraz uczyć ich kreatywnego spędzania wolnego 

czasu. Do tej pory stowarzyszenie prowadziło np. zajęcia 

plastyczne - decoupage, florystyczne, muzyczne (nauka gry 

na instrumentach: skrzypce i basy), wycieczki, zajęcia 

pozalekcyjne czy warsztaty.

KONKURS TALENTÓW

Konkurs ten organizowany jest przez Gminny Ośrodek 

Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy, 

a współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Dzieci 

i Młodzież Spisza”. Celem konkursu jest promowanie 

młodych talentów Gminy Łapsze Niżne, rozwijanie 

kreatywności uczestników i popularyzacja działań 

artystycznych. Uczestnikami mogą być przedszkolaki, 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych oraz młodzież i osoby dorosłe z terenu Gminy 

Łapsze Niżne.

ŚWIĄTECZNA AKCJA CHARYTATYWNA 

DLA CHORYCH DZIECI NASZEJ GMINY

To akcja, którą nasze stowarzyszenie organizuje już od kilku 

lat. Jej celem jest pomoc dzieciom chorym potrzebującym 

rehabilitacji i leczenia z terenu naszej gminy. Co roku 

zachęcamy chętnych uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły 

naszego regionu do udziału. Wystarczy wykonać 

samodzielnie kartkę świąteczną dla stowarzyszenia lub 

wziąć udział w kweście, którą organizujemy przy kościołach 

w sąsiednich miejscowościach na początku grudnia. 

Zebrane pieniądze zostają przekazane rodzinom dzieci.

„To, co możesz uczynić dla drugiego człowieka jest tylko 

maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co 

nadaje znaczenie Twojemu życiu”. A. Schweitzer

Dla dzieci i młodzieży Spisza - dla nich działamy i gramy, 

szukamy wciąż nowych pomysłów, podejmujemy wyzwania 

- kreatywnie i ciekawie . Zapraszamy do współpracy i do 

wspólnego działania.

STOWARZYSZENIE "DZIECI I MŁODZIEŻ SPISZA”
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W ŁAPSZACH NIŻNYCH
UL. DŁUGA 12

34 - 442 ŁAPSZE NIŻNE
TEL/FAX 18 26 593 41

www.mlodzispiszacy.lapszenizne.pl

Opr. Barbara Kowalczyk

STOWARZYSZENIE "DZIECI I MŁODZIEŻ SPISZA
Wiosną 2016 roku minęło 10 lat jak powstało Stowarzyszenie „Dzieci i Młodzież Spisza”, z inicjatywy 

nauczycieli ówczesnego Gimnazjum w Łapszach Niżnych, a szczególnie staraniem jego dyrektora Pawła 

Dzuban i zarazem pierwszego prezesa tego stowarzyszenia.

W związku z aktywnością mieszkańców, która przekłada się na tak liczną ilość organizacji pozarządowych w Gminy 

Łapsze Niżne, chcielibyśmy w każdym Kwartalniku Gminnym przybliżać mieszkańcom gminy profil organizacji i ich 

działalność. W tym numerze chcemy zaprezentować: Stowarzyszenie „Dzieci i Młodzież Spisza” oraz Gminne 

Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łapszach Niżnych
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XII edycja Pucharu Wójta Gminy Łapsze Niżne za nami. 12 

marca na hali sportowej w Niedzicy, emocji było co nie 

miara. Parady bramkarskie, piękne bramki i zagrania i .... 

przerwana hegemonia Błyskawicy Kacwin. W tym roku 

postawili im się zawodnicy z KS Łapsze Niżne, którzy okazali 

się tryumfatorem rozgrywek. Najlepszym zawodnikiem 

turnieju wybrano Karola Kuruc z KS Łapsze Niżne, zaś 

królem strzelców również z Łapsz Niżnych okazał się 

Arkadiusz Topór. Bramkarzem turnieju został okrzyknięty 

Milaniak Mateusz z ekipy Błyskawicy 

Kacwina.Tegorocznymi zwycięzcami pierwszych trzech 

miejsc zostali:

I miejsce - KS Łapsze Niżne
II miejsce - Błyskawica Kacwin
III miejsce - OSP Niedzica Zamek 

O zwycięstwie zdecydował mecz bezpośredni, w którym 

Błyskawica Kacwin z KS Łapsze Niżne przegrała 0:3. O III 

miejscu zadecydował lepszy bilans bramkowy ekipy OSP 

Niedzica 

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łapszach 

Niżnych powstało w 2001 roku, kiedy to przedstawiciele 

5 klubów piłkarskich, rywalizujących sportowo ze sobą 

postanowiło wspólnie powołać do życia podmiot mający 

reprezentować ich interesy. Komitet założycielski stanowili:

1. Pisarczyk Jan – ZOR Frydman
2. Kowalczyk Jan – Orzeł Niedzica
3. Sowa Sławomir – Krokus 2000 Łapsze Niżne
4. Antonii Molitorys – Błyskawica Kacwin
5. Domian Robert – Skałki Trybsz

Pierwszym Prezesem GZ LZS w Łapszach Niżnych został Jan 

Pisarczyk. 

Obecny zarząd GZ LZS w Łapszach Niżnych:

1. Jan Kowalczyk – Prezes Zarządu
2. Piotr Miśkowicz – Viceprezes
3. Sławomir Sowa – Viceprezes
4. Marek Molitorys – członek zarządu
5. Marian Piątek – członek zarządu

Podstawowym celem działalności Gminnego Zrzeszenia LZS 

w Łapszach Niżnych jest propagowanie i rozwój kultury 

fizycznej na terenie Gminy Łapsze Niżne, z szczególnym 

uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego. 

Zrzeszenie występuje w imieniu klubów o środki na 

działalność szkoleniową, a także uczestnictwo drużyn 

w rozgrywkach piłkarskich, rozlicza te środki. Przez 16 lat 

działalności GZ LZS w Łapszach Niżnych było także 

głównym organizatorem wielu imprez sportowych na 

terenie Gminy Łapsze Niżne, takich jak:

l Puchar Wójta Gminy Łapsze Niżne w piłce nożnej
l Halowy Puchar Wójta Gminy Łapsze Niżne 

w piłce nożnej
l Puchar Wójta Gminy Łapsze Niżne w tenisie stołowym
l Puchar Wójta Gminy Łapsze Niżne w siatkówce
l Łapsze Niżne Futsal Liga

Prowadzone były podczas tych turniejów, imprez Gminnych 

zbiórki charytatywne na rzecz potrzebujących w Gminie 

Łapsze Niżne, przy współpracy z Stowarzyszeniem „Dzieci 

i młodzież Spisza”. Współorganizowaliśmy mecz towarzyski 

Reprezentacji Polski z reprezentacją Słowacji w kategorii 

oldboys w Niedzicy, na hali; także pomagaliśmy w organizacji 

turnieju Ampfutbol Cup w dwóch edycjach (boisko 

w Łapszach Niżnych), Gminny Piknik Piłkarski pod 

patronatem Wójta Gminy Łapsze Niżne. Realizowaliśmy 

projekt „Karol” dofinansowany z środków Ministerstwa 

Sportu i Turystyki. Skierowany do dzieci z szkół 

podstawowych z terenu Gminy Łapsze Niżne.

Początkiem roku 2017 Gminne Zrzeszenie LZS w Łapszach 

Niżnych przy ogromnej pomocy Gminy Łapsze Niżne złożyło 

wniosek do Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale 

o dofinansowanie z środków europejskich budowy boiska 

wielofunkcyjnego w miejscowości Niedzica.

XII edycja Pucharu Wójta Gminy Łapsze Niżne

Opr. Piotr Miśkowicz
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Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych 

świadczy usługi medyczne od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pacjent 

ma także zapewnione wizyty domowe.

Pacjent może się rejestrować do lekarza POZ osobiście, telefonicznie, 

za pośrednictwem osób trzecich lub drogą elektroniczną. Pacjenci 

mogą się rejestrować z dwutygodniowym wyprzedzeniem, na wybrany 

dzień i konkretną godzinę. Natomiast, pacjenci chorzy oraz w nagłych przypadkach są przyjmowani każdego dnia na bieżąco.

W Ośrodku Zdrowia wykonujemy badanie spirometryczne, na skierowanie lekarza rodzinnego. Dysponujemy własnym 

sprzętem do badań, które wykonuje w Ośrodku Zdrowia specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej. Istnieje również 

możliwość konsultacji dietetycznej w ramach Stowarzyszenia "Zdrowy Spisz" w każdą środę.

Badania radiologiczne wykonuje Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu:

l RTG czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, 
l Mammografia rejestracja tel. 18 2633507 
l USG piersi rejestracja tel. 18 2633505

W poradni POZ pacjenci mogą zostać objęci programem wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy. 

Opr. Krystyna Kałafut

Godziny przyjęć pacjentów 
w Ośrodku Zdrowia 
w Łapszach Niżnych:

Dzień tygodnia Przyjmuje 

Lek. med. Tomasz Jasiński
specjalista chorób wewnętrznych

poniedziałek
wtorek

środa
czwartek

piątek

14.00 - 18.00
8.00 - 12.00

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00

8.00 - 12.00

Lek. med. Stanisław Grela
specjalista chorób wewnętrznych

czwartek
piątek

13.00 - 18.00
8.00 - 13.00

Lek. med. Aleksandra Bernakiewicz wtorek
piątek

15.00 - 18.00
15.00 - 18.00

Lek. med. Bożena Koczocik
pediatra, sp. medycyny rodzinnej

poniedziałek
wtorek

środa
czwartek

piątek

8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

13.00 - 18.00
8.00 - 13.00

13.00 - 18.00

Lek. med. Ewa Juźwik poniedziałek
czwartek

15.00 - 18.00
8.00 - 13.00

Lek. med. Jan Bernakiewicz
sp. chorób wewnętrznych, diabetolog

poniedziałek
wtorek

środa

13.00 - 18.00
8.00 - 13.00
8.00 - 13.00

Lek. med. Katarzyna Krzyszkowska
pediatra, sp. medycyny rodzinnej

wtorek 15.30 - 18.00

Lek. med. Zdzisław Fidelus
sp. ginekolog – położnik

poniedziałek
środa

8.00 - 15.35
8.00 - 15.35

Gabinet fizjoterapii
skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może
wystawić każdy lekarz ubezpieczenia społecznego

czynny codziennie 8.00 - 18.00

Badania laboratoryjne w Ośrodku Zdrowia we wtorki i czwartki 8.00 - 10.00

Rejestracja:

tel. 18 265 93 98
email: rejestracja@spgozln.pl

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ 

PACJENTÓW MOŻE ULEC ZMIANIE!

Godziny przyjęć pacjentów
w Ośrodku Zdrowia
we Frydmanie czynny:

Dzień tygodnia Przyjmuje 

Lek. med.  Katarzyna Krzyszkowska
pediatra, sp. medycyny rodzinnej

poniedziałek
wtorek
środa

czwartek
piątek

8.00 - 15.35
8.00 - 15.35

10.25 - 18.00
8.00 - 15.35
8.00 - 15.35

Gabinet fizjoterapii
Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może 
wystawić każdy lekarz ubezpieczenia społecznego

czynny codziennie 8.00 - 11.45

Badania laboratoryjne w Ośrodku Zdrowia we wtorki i czwartki 8.00 - 10.00

Rejestracja:

tel. 18 285 18 77
email: frydman@spgozln.pl

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ 

PACJENTÓW MOŻE ULEC ZMIANIE!

Nocną i świąteczną ambulatoryjną 

opiekę lekarską mi pielęgniarską dla 

naszych Pacjentów zapewnia 

Ambulatorium Podhalańskiego 

Szpitala Specjalistycznego 

w Nowym Targu, 

34-450 Krościenko, ul. Esperanto 2 
w dni powszechne od 18.00 do 8.00 

oraz w soboty, niedzielę i święta przez 

całą dobę.

Telefon. 18 262 32 21

Pielęgniarskie i lekarskie 

wizyty domowe 
tel. 882 123 652 oraz 882 123 649.
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