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Szanowni Państwo
2017 rok powoli dobiega końca. Zanim przywitamy Nowy Rok, chciałbym podzielić się 

z Państwem krótkim podsumowaniem, szczególnie zrealizowanymi inwestycjami. W wielu 

miejscowościach w gminie polepszyła się jakość dróg, które zostały odwodnione i dobrze 

wykonane, tak by służyły Państwu przez długie lata. Poprawiło się też bezpieczeństwo 

w gminie, bowiem dwie jednostki OSP w Trybszu i w Łapszach Niżnych otrzymały w tym 

roku nowe samochody strażackie. Pilnym remontom zostały poddane szkoły w Trybszu 

i w Łapszance. W tym roku w ramach realizacji projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej w Gminie Łapsze Niżne” powstało 9 siłowni zewnętrznych w każdej 

miejscowości. W przyszłym roku zbudujemy 5 boisk wielofunkcyjnych, co wpłynie na 

polepszenie oferty sportowej w naszej gminie. Sport to również rower. Możemy się 

pochwalić dwiema świetnymi ścieżkami rowerowymi: „Pętlą Spiską”, którą oznakowaliśmy 

w tym roku, oraz zakończeniem dwóch odcinków  II etapu „Szlaku wokół Tatr”. budowy

Kolejne dwa odcinki zostaną oddane do użytku w przyszłym roku. Z myślą o turystach 

powstały m.in.: tablice informacyjno-turystyczne, panoramiczne, miejsca do odpoczynku i pierwsza wieża widokowa w gminie 

zbudowana na górze Żar. Wspomniane przeze mnie inwestycje, to zaproszenie dla Państwa by dowiedzieć się więcej 

o zrealizowanych działaniach. Myśląc o tych wszystkich osobach i instytucjach które w roku 2017 przyczyniły się do promocji 

i rozwoju gminy, chciałbym by zostały docenione i uhonorowane statuetką „Spiżowe Serce”. Dlatego zwracam się do Państwa 

z prośbą, o zgłoszenie szczególnie zasłużonych dla gminy osób i instytucji, które w sposób znaczący wpłynęły w roku 2017 na 

rozwój gminy.

Życząc wszystkim Czytelnikom miłej lektury, chciałem podziękować za kolejny rok współpracy i wsparcia dzięki któremu, 

mogę skutecznie realizować wyznaczone cele, które odpowiadają potrzebom mieszkańców gminy.
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Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze Niżne

Na	zbliżające	się	S�więta	Bożego	Narodzenia

oraz	nadchodzący	Nowy	Rok	2018

pragniemy	złożyć	serdeczne	życzenia	wszelkiej	pomyślności,

wzajemnej	życzliwości	i	dobroci.

Niech	ten	świąteczny	czas	przepełniony	będzie	miłością,

spokojem	i	ciepłem.

Przewodniczący	Rady	Gminy

Zdzisław	Majerczak

Wójt	Gminy

Jakub	Jamróz

Wesołych Świąt
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Główne zadania zrealizowane w roku 2017

Przebudowa ul. Słonecznej we Frydmanie - etap II

W roku 2016 na ul. Słonecznej zostały wykonane przyłącza 

wodociągowe i kanalizacyjne. Podczas II etapu w roku 2017 

wykonano chodnik z nawierzchnią z kostki brukowej oraz 

jezdnię asfaltową. Inwestycja w bieżącym roku wyniosła 

ponad 500 000,00 zł. 

Przebudowa ul. Ogrodowej w Niedzicy – etap I

Prace polegały na zakryciu rowu odwadniającego kanałem 

krytym i wykonaniu chodnika z kostki brukowej. Wykonany 

został również fragment sieci wodociągowej wraz 

z hydrantem. Koszt inwestycji to ponad 250 000,00 zł. 

W kolejnym etapie zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni 

asfaltowej. 

Przebudowa drogi lokalnej 

o nazwie Pod Majową Górę w Kacwinie

Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowa polegała na 

wykonaniu jezdni o nawierzchni asfaltowej na solidnej 

podbudowie z kruszywa łamanego. Najpierw ustalono 

przebieg granic ewidencyjnych, aby jednocześnie 

uregulować przebieg drogi zgodnie ze stanem prawnym. 

Całkowity koszt inwestycji to ponad 345 000,00 zł.

Przebudowa drogi 

o lokalnej nazwie Pod Stronie w Niedzicy

Przeprowadzono czynność wskazania granic, aby uregulować 

przebieg drogi zgodnie ze stanem prawnym. Inwestycja 

polegała na wykonaniu odwodnienia drogi w postaci rowów 

i częściowo kanału krytego oraz jezdni asfaltowej na solidnej 

podbudowie z kruszywa łamanego. Całkowity koszt 

inwestycji to ponad 110 000,00 zł. Zadanie zostało 

wykonane dzięki dofinansowaniu z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych.

Remont drogi Do Sprzycek w Falsztynie

Jest to pierwsza w gminie inwestycja drogowa w technologii 

betonu wałowanego wykonana na przełomie roku 2016/17. 

Nawierzchnia betonowa o grubości ok. 18 cm to z pewnością 

inwestycja, która posłuży mieszkańcom znacznie dłużej, 

zwłaszcza że została wykonana w stosunkowo trudnym 

terenie. Kwota zadania to ponad 165 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej 

o nazwie lokalnej Za Płoty w Trybszu

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych, polegająca na odwodnieniu i wykonaniu 

nawierzchni asfaltowej na części drogi. Koszt zadania to 

kwota prawie 70 000,00 zł.

Remont ul. Leśnej Bocznej 

do Strzyzawku w Łapszach Niżnych

Inwestycja dofinansowana z programu usuwania skutków 

klęsk żywiołowych. Całość zadania to kwota ponad 

130 000,00 zł. Prace polegały na wykonaniu rowów 

odwaniających oraz nawierzchni asfaltowej.

Remont drogi Górzańskiej w Łapszance

Gmina sfinansowała zakup materiału w postaci kruszywa na 

podbudowę drogi oraz płyt betonowych typu JUMBO oraz 

koryt betonowych. Koszty robocizny zostały pokryte przez 
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Sołectwo Łapszanka. Całkowity koszt inwestycji to ok. 

41 000,00 zł.

Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Nad 

Zalewem z ul. Zamkową w Niedzicy Zamek

Inwestycja współfinansowana z Powiatowym Zarządem 

Dróg w Nowym Targu, polegająca na wykonaniu fragmentu 

chodnika z barierkami ochronnymi oraz przejściem dla 

pieszych w rejonie skrzyżowania. Kwota zadania to ok. 

37 000,00 zł.

Remonty dróg w Gminie Łapsze Niżne – regulacja studni 

kanalizacyjnych, likwidacja ubytków w nawierzchni, 

oznakowanie pionowe i poziome

Jak co roku, gmina przeznacza sporą kwotę na bieżące 

remonty dróg. Są to prace związane z zakupem, montażem 

znaków i luster drogowych, progów zwalniających, likwidacją 

ubytków nawierzchni dróg, malowaniem znaków poziomych, 

regulacją studni kanalizacyjnych itp. Kwota wydatkowana 

w bieżącym roku na ten cel to ok. 189 000,00 zł.

Historyczno - Kulturowo - Przyrodniczy 

Szlak Wokół Tatr - etap II

Ścieżka rowerowa budowana przy wsparciu środków 

unijnych z programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Zadanie 

na terenie Gminy Łapsze Niżne, podzielone jest na cztery 

odcinki, z których dwa zostały wykonane w bieżącym roku. 

Odcinek od Dursztyna do ul. Wiśmierskiego (do cmentarza 

w Łapszach Niżnych), został wykonany przez firmę Eurovia. 

Kwota zadania to ok. 1 000 000,00 zł. Drugi odcinek 

ul. Wiejską do ul. Potok w Łapszach Niżnych kosztował 

prawie 510 000,00 zł. Wykonawcą była firma Kiernia. Trzeci 

odcinek - ul. Potok został wykonany za kwotę prawie 

500 000,00 zł. Czwarty odcinek drogi na Bałyzę i na Oscypek 

jest wykonywany przez firmę Stachoń i wartość tej inwestycji 

wynosi ok. 1 576 000,00 zł. Dofinansowanie do budowy 

ścieżki rowerowej, kształtuje się na poziomie 85% kosztów 

kwalifikowanych. Zakończenie całej inwestycji planowane 

jest na połowę roku 2018.

Człowiek w Kulturze i Przyrodzie 

Polsko – Słowackiego Spisza

W ramach projektu „Człowiek w Kulturze i Przyrodzie Polsko-

Słowackiego Spisza”, powstała m.in. pla�orma widokowa na 

górze Żar w paśmie Pienin Spiskich. Wykonane zostały 

również miejsca postojowe w miejscowości Falsztyn oraz 

zamontowano tablice informacyjno-turystyczne w każdej 

miejscowości wraz z ławkami i koszami na śmieci. W Łapszach 

Wyżnych na Górze Grandeus oraz na Przełęczy Łapszańskiej 

zamontowano lunety widokowe. Mikroprojekt ze środków 

unijnych realizowany jest ze słowackim partnerem Spiską 

Starą Wsią. Nasi partnerzy w ramach projektu wydadzą 

przewodnik turystyczny. Całkowita wartość mikroprojektu to 

73 720,05 euro. Dofinansowanie ze środków unijnych EFRR 

kształtuje się na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.

Boisko wielofunkcyjne w 
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Łapszance

Jedno z trzech już istniejących boisk wielofunkcyjnych 

w gminie, powstało w tym roku w Łapszance przy szkole 

podstawowej. W skład obiektu wchodzi boisko do 

następujących gier zespołowych: piłki ręcznej, koszykówki 

i siatkówki. Teren boiska został ogrodzony w formie piłko- 

chwytów. Wykonawcą była firma BELLSPORT z Bytomia. 

Boisko cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci 

i młodzieży. Koszt inwestycji to kwota ponad 91 000,00 zł.

Malowanie dachu budynku ośrodka zdrowia 

i przedszkola we Frydmanie

W roku bieżącym wykonano malowanie skorodowanego 

dachu budynku. Kolejne prace remontowe planowane są 

w dalszym etapie. Kwota zadania to prawie 56 000,00 zł.

Remont remizy OSP w Kacwinie

Dzięki dofinansowaniu z programu 

„Małopolskie Remizy 2017”, zostały 

przeprowadzone prace remontowe 

remizy w Kacwinie. Zakres inwestycji 

obejmował remont posadzki z żywic 

epoksydowych w pomieszczeniu 

garażowym, wymianę przykrycia 

kanału serwisowego, wymianę drzwi 

wewnętrznych, cyklinowanie posa-

dzek, wykonanie robót malarskich 

ścian i sufitów, wykonanie robót 

malarskich antykorozyjnych ogrodze-

nia remizy i wieży do suszenia węży strażackich oraz inne 

roboty towarzyszące. Całkowity koszt inwestycji to kwota ok. 

130 000,00 zł.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku 

remizy OSP w Łapszance

W bieżącym roku zostało wymienione pokrycie dachu na 

remizie w Łapszance. Prace musiały zostać pilnie wykonane 

ze względu na fatalny stan dachu, który przeciekał. Wartość 

wykonanych prac to 26 000,00 zł.

Ogrodzenie boiska trawiastego w Falsztynie

Po wykonaniu pierwszego etapu boiska trawiastego 

w Falsztynie w postaci niwelacji terenu, przyszedł czas na 

wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów. W ramach prac 

wykonano ogrodzenie z siatki stalowej, montaż piłko-

chwytów, montaż furtki i bramy wjazdowej. Wartość 

inwestycji wyniosła ponad 73 000,00 zł. 

Remot pomieszczeń w szkole w Łapszance

W ramach przystosowania szkoły do reformy oświatowej 

zostały wyremontowane pomieszczenia w szkole 

podstawowej w Łapszance. Powstały nowe klasy, w których 

dzieci będą miały świetne warunki do nauki. Wartość prac to 

kwota ok. 70 000,00 zł.

Wykonanie instalacji przeciw pożarowej oraz 

malowania w szkole podstawowej w Trybszu

Budynek szkoły w Trybszu na kilka lat został oddany w ręce 

prywatnego podmiotu. W roku 2016 szkoła wróciła 

w zarządzanie gminy i wymaga olbrzymich nakładów 

finansowych na remonty. Podczas kontroli szkoły przez różne 

instytucje okazało się, że zalecenia sprzed 10 lat związane 

z koniecznością wykonania hydrantów wewnętrznych 

w szkole wciąż nie zostały wykonane. Tak więc oprócz wielu 

prac remontowych, gmina musiała wykonać wewnętrzną 

instalację przeciwpożarową wraz ze zbiornikiem na wodę. 

Dodatkowo zostały odmalowane wszystkie klasy i korytarze. 

Wyremontowano również czapki kominowe i schody oraz 

odgruzowano przewody kominowe i wentylacyjne, które 

przez wiele lat nie spełniały w ogóle swojego zadania. Szkoła 

wymaga jeszcze wielu nakładów finansowych ze względu na 

wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Koszt prac 

wykonanych w roku 2017 to kwota ponad 100 000,00 zł.

„Bezpieczna Małopolska” – samochody strażackie

W dniu 31 maja 2017r. w Zembrzycach kluczyki do wozu 

 ratowniczo – gaśniczego Volvo FLD3C z rąk członka zarządu 

Grzegorza Lipca odebrali  Wójt Gminy Łapsze Niżne oraz 

przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Trybsza. 

Gmina Łapsze Niżne znalazła się w gronie 34 gmin 

z Małopolski, które otrzymały wsparcie w ramach projektu 

Osi Priorytetowej 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 

Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie 

służb ratunkowych RPO na lata 2014-2020. Strażacy OSP 

w Trybszu w ramach tego projektu, otrzymali także detektor 
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wielogazowy. Samochód w całości został sfinansowany ze 

środków gminy i dotacji z projektu „Bezpieczna Małopolska”. 

Wkład finansowy w zakup samochodu po stronie Gminy 

Łapsze Niżne wyniósł ponad 367 000,00 zł. Pozostała kwota 

w wysokości prawie 314 000,00 zł pochodzi z dofinan-

sowania. Oprócz środków na zakup samochodu jednostka 

OSP Trybsz, otrzymała dotację od gminy w kwocie ok. 60 000 

zł. na zakup wyposażenia m.in. urządzenia do ratownictwa 

drogowego. Łączny wkład gminy w projekt (samochód 

i sprzęt) to ok. 427 000,00 zł. Serdeczne podziękowania 

kierujemy na ręce Zarządu Województwa Małopolskiego, 

Zarządu Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w osobach 

Komendanta Pana Mariusza Łaciaka i Prezesa Pana Jana 

Kuczkowicza oraz dla Pana Posła Edwarda Siarki za pomoc 

w pozyskaniu tego samochodu. Dziękujemy również Panu 

Radnemu Sejmiku Województwa Małopolskiego 

Stanisławowi Barnasiowi oraz druhom z OSP Trybsz za 

zaangażowanie.

Zakup samochodu strażackiego dla OSP Łapsze Niżne

Gmina przekazała dotację dla OSP Łapsze Niżne na zakup 

nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego w wysokości 

460 00,00 zł. Wójt gminy, pozyskał również dotację dla 

jednostki pochodzącą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w kwocie 150 000,00 zł, przy wsparciu Pana 

Posła Edwarda Siarki oraz Zarządu Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w osobach Pana Mariusza Łaciaka i Pana Jana 

Kuczkowicza. Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce 

Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz gen. brygadiera Leszka Suskiego 

Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarniczej. 

Pozostałą kwotę w wysokości prawie 140 000,00 zł. stanowił 

wkład własny jednostki OSP z Łapsz Niżnych. Samochód 

został zakupiony przez OSP Łapsze Niżne od 

Przedsiębiorstwa Specjalistycznego „Bocar” Sp. z o.o 

z Korwinowa koło Częstochowy. Całkowita wartość 

samochodu wyniosła 749 808,00 zł.

Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

W związku ze zwiększającą się liczbą osób niepełno-

sprawnych z naszej gminy uczęszczających do placówek 

opiekuńczo – wychowawczych z poza naszego terenu, jak 

również potrzebą wymiany samochodu na większy i bardziej 

przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 

gmina zakupiła nowy samochód dla w/w celów. Samochód 

ma możliwość wymontowania kilku foteli na rzecz montażu 

dwóch wózków inwalidzkich bez konieczności przesadzania 

pasażera. Gmina dowozi osoby niepełnosprawne do szkół 

i placówek w Nowym Targu. Koszt zakupu pojazdu to kwota 

prawie 190 000,00 zł.

Remont ogrodzenia oraz montaż urządzeń 

na placu zabaw w centrum wsi Niedzica 

W ramach tego zadania przeprowadzono kompleksowy 

remont ogrodzenia placu zabaw oraz wyposażono plac 

w nowe urządzenia. W skład nowych elementów placu zabaw 

wchodzi: karuzela krzyżowa, huśtawka ważka, piaskownica 

z bali, stożek, mały stolik do gry w szachy /warcaby, słup 

z koszem i zestaw zabawowy. Całkowita wartość zadania ok. 

44 000,00 zł.

Remont kapliczki loretńskiej w Łapszance

Remont kapliczki w Łapszance obejmował m. in. wymianę 

pokrycia dachowego (po uderzeniu piorunem w tym roku), 

tynkowanie, wykonanie okładziny kamiennej i nowego 

ogrodzenia wraz z montażem ławeczek. Jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych symboli naszej gminy doczekał się 

kapitalnego remontu. Całkowity koszt prac remontowych to 

kwota ok. 25 000,00 zł.

Remont kapliczki św. Jana Chrzciciela w Trybszu

Gmina otrzymała wsparcie 

finansowe z programu z Woje-

wództwa Małopolskiego 

„Kapliczka 2017” na remont 

kapliczki Św. Jana Chrzciciela w 

Trybszu. W ramach remontu 

wykonano: izolację funda-

mentów, drenaż opaskowy 

wokół obiektu wraz ze 

studzienką, położono nowy 

tynk, pomalowano ściany, 

posadzki z piaskowca, nowe 

pokrycie dachu oraz wymieniono drzwi. Wykonawcą była 

firma JANEX. Wartość prac remontowych to kwota ok. 

39 000,00 zł.
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Zadania w trakcie realizacji
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

w Gminie Łapsze Niżne

W ramach projektu „Rozwój infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej w Gminie Łapsze Niżne” dofinansowanego ze 

środków unijnych, powstały siłownie zewnętrzne w każdej 

z miejscowości naszej gminy. Każda siłownia ma po cztery 

dwustronne zestawy do ćwiczeń. Dodatkowo w Niedzicy 

został zamontowany Street Workout – system drążków do 

ćwiczeń różnych par�i ciała. W ramach projektu, zostaną 

również wybudowane boiska wielofunkcyjne w miejsco-

wościach: Trybsz, Niedzica, Kacwin, Falsztyn i Łapsze Wyżne. 

Prace związane z boiskami sportowymi zostały zaplanowane 

na rok 2018. Całkowita wartość projektu to prawie 1 500 

000,00 zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Opreacyjnego Województwa Małopolskiego wynosi 75%.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

W ramach tego zadania przewidziana jest termomodernizacja 

pięciu obiektów w naszej gminie, są to: szkoła w Kacwinie, 

remiza OSP w Łapszach Niżnych, remiza OSP w Trybszu, 

remiza OSP w Kacwinie, budynek dawnej poczty w centrum 

wsi Niedzica. Środki na ten cel pochodzą z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie w ramach pożyczki umarzalnej w kwocie do 40% 

kosztów kwalifikowanych. Z uwagi na projekt „Pienińskie 

Domy Dziennego Pobytu” realizowany przez Krajowy 

Instytut Gospodarki Senioralnej, termomodernizacja 

budynku dawnej poczty w Niedzicy realizowana jest w roku 

2017. Realizacja pozostałych czterech obiektów 

przewidziana jest na rok 2018. Termomodernizacja jest 

istotną inwestycją, która przełoży się na zmniejszenie 

kosztów ogrzewania i przyniesie oszczędności.

Pieniński Dom Dziennego Pobytu w Niedzicy

W ramach współpracy z Krajowym Instytutem Gospodarki 

Senioralnej z władzami samorządowymi w gminach 

Czorsztyn, Łapsze Niżne i Szczawnica, KIGS realizuje program 

pilotażowy tworzenia „Pienińskich Domów Dziennego 

Pobytu”. Dzięki środkom unijnym z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego, powstaną trzy 

placówki dla osób starszych. W ramach tego zadania w naszej 

gminie wyremontowany zostanie budynek starej poczty 

w Niedzicy i przystosowany na potrzeby dziennego domu 

opieki dla osób starszych, niesamodzielnych w tym 

niepełnosprawnych. Dzienne domy seniora są doskonałym 

rozwiązaniem w sytuacji, kiedy osoba starsza już nie powinna 

pozostawać sama w domu na całe dnie, ale też nie ma 

powodu do pobytu w szpitalu lub innej całodobowej 

placówce. Osoba starsza mieszkająca w domu, będzie mogła 

w ciągu dnia spędzać czas z innymi seniorami podczas 

dziennych zajęć, warsztatów itp. W tej chwili trwają prace 

remontowe i adaptacyjne wewnątrz budynku, finansowane 

przez KIGS ze środków unijnych. Wartość prac remontowych 

w ramach projektu to ok. 130 000,00 zł. Prace zewnętrzne 

budynku są wykonywane w ramach termomodernizacji 

prowadzonej przez gminę. Wartość tych prac to ok. 185 

000,00 zł. W ramach projektu, powstanie również siłownia 

zewnętrzna w centrum Niedzicy z urządzeniami dla osób 

starszych.

Boksy dla zawodników rezerwowych 

przy boisku w Niedzicy

Kolejne boksy dla rezerwowych zostały wykonane przez 

ZGKiM. Tym razem zostały one zamontowane przy boisku 

sportowym w Niedzicy. To jedno z zaleceń, jakie trzeba było 

wykonać, aby boisko było dopuszczone do rozgrywek. 

Konieczne są jeszcze do wykonania, inne niezbędne prace w 

tym m. in. doprowadzenie bieżącej wody i kanalizacji do szatni 

oraz wykonanie pryszniców.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy Łapsze Niżne

Zadanie jest kontynuacją prac prowadzonych w 2016r. 

Polega na uzupełnieniu opraw oświetleniowych wraz ze 

źródłami światła LED oraz wykonaniu linii oświetlenia 

ulicznego na istniejących słupach w pasach dróg publicznych 

na terenie Gminy Łapsze Niżne. Całkowita wartość zadania to 

ok. 250 000,00 zł.

Projekt „Aktywna Tablica” realizowany w 4 szkołach

Dzięki wsparciu finansowemu z rządowego programu 

rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - 

komunikacyjnych na lata 2017-2019, cztery szkoły 
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Na początku roku 2015 zadłużenie gminy wyniosło ponad 15 150 000 zł. 

Do końca roku 2016 spłaciliśmy dług w wysokości ponad 5 150 000 zł. 

W roku 2017 spłacono zadłużenie w wysokości 1 500 000 zł (do dnia 12 grudnia 2017 r.)

Zmniejszenie 
zadłużenia gminy

podstawowe z terenu gminy: Frydman, Łapsze Wyżne, Trybsz 

i Kacwin, zostaną wyposażone w tablice interaktywne, 

projektory, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe. 

Wniosek został oceniony pozytywnie, w wyniku czego gminie 

przydzielono na realizacje tego zadania dotację w wysokości 

80%. Całkowita wartość zadania to ok. 70 000,00 zł.

Eksperci programowania w podregionie nowotarskim

Gmina Łapsze Niżne w 2016 r. otrzymała zaproszenie do 

projektu, którego liderem (wnioskodawcą) jest Wyższa Szkoła 

Humanitas (WSH) z Sosnowca. Szkoła współpracując 

 z wybranymi gminami złożyła wniosek w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa, działania 3.2 Innowacyjne 

rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Cel programu to 

zwiększenie kompetencji w zakresie nauczania 

programowania przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

oraz nabycia umiejętności podstaw programowania uczniów 

klas 1-3 szkoły podstawowej. W projekcie grupą docelową są 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-

3 publicznych szkół podstawowych. Gmina nie ponosi 

wkładu finansowego w tym projekcie. Wartość projektu 

WSH wynosi ponad 6 mln zł.

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w 

Małopolsce II”

Projekt jest realizowany w ramach PRP WM na lata 2014-

2020 współfinansowany z EFS. Całkowita wartość projektu 

to ponad 64 400,00. Wkład gminy to niecałe 6 500,00 zł. W 

projekcie biorą udział uczniowie gimnazjów ze szkół 

podstawowych we Frydmanie i Łapszach Niżnych. W ramach 

projektu, zostały utworzone dwa szkolne punkty informacji i 

kariery, wyposażone w laptop, projektor i drukarkę. Dwóch 

nauczycieli biorących udział w projekcie, zrealizuje studia 

podyplomowe z doradztwa zawodowego, dzięki czemu 

uczniowie będą mogli skorzystać z ich wsparcia w momencie 

podejmowania decyzji dotyczących wyborów szkół, 

zawodów i dalszego kształcenia.

Już pływam

Gmina Łapsze Niżne co roku od 2015 r. realizuje projekt "Już 

pływam", w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu 

wolnego dzieci i młodzieży", dofinansowanego  ze środków 

Województwa Małopolskiego. Z projektu korzystają 

uczniowie naszych szkół podstawowych. Również w edycji 

2017 r. wsparciem, została objęta kolejna grupa 180 uczniów, 

którzy w okresie od 13.03 do 21.06 2017r. uczestniczyli 

w zajęciach nauki pływania. Całkowita wartość projektu to 

56 400,00 zł, dotacja ze środków Województwa Małopol-

skiego wyniosła ok.30%, pozostała część to wkład rodziców 

i gminy.

Remont ogrodzenia oraz adaptacja tarasu 

pod plac zabaw w budynku żłobka w Niedzicy

Prace polegały na ogrodzeniu terenu wokół żłobka oraz 

montaż balustrad balkonowych z wypełnieniem szkłem 

bezpiecznym i wykonaniu na posadzce tarasu z płyt. 

Całkowita wartość zadania to ok. 74 000,00 zł.

Doposażenie hali sportowej w Niedzicy

Przez kilka kolejnych lat gmina doposażyła halę sportową dla 

zwiększenia jej funkcjonalności. W bieżącym roku zostało 

zakupione dodatkowe wyposażenie i nagłośnienie do hali. 

Wartość całkowitej inwestycji to kwota ok. 93 000,00 zł.

Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwość 

udzieliło dotacji Gminie Łapsze 

Niżne na zadanie mające na celu 

zakup sprzętu ratowniczego dla 

jednostek OSP. Gmina otrzy-

mała dofinansowanie na zakup 

dla wszystkich jednostek OSP 

toreb ratowniczych oraz dwóch defibrylatorów.

Międzynarodowy mikroprojket promocyjny

Gmina Łapsze Niżne bierze udział w mikroprojekcie LGD 

Spisz-Podhale pn.: „Transgraniczna promocja tras 

turystycznych Podhala i Spisza” dofinansowanego 

z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-

Słowacja 2014-2020. W ramach projektu są zrealizowane 

takie działania promocyjne jak m.in.: filmy promujące ścieżki 

rowerowe, mapy, zdjęcia plenerowe, strona internetowa 

i aplikacja mobilna, opracowanie znaku graficznego (logo) 

trasy rowerowej na Spiszu, wydanie paszportu 

turystycznego, zorganizowanie rajdów krajoznawczo-

turystycznych, zorganizowanie Study Tours dla dziennikarzy 

i przedstawicieli mediów oraz zakup gadżetów 

promocyjnych. W ramach projektu 15 października br. 

w Gminie Łapsze Niżne, odbył się rajd rowerowy. Partnerem 

słowackim w projekcie jest Obec Veľká Franková. Projekt jest 

realizowany od maja 2017r. do marca 2018r. Wartość 

całkowita mikroprojektu to 96 545,77 euro z wkładem 

własnym w wysokości 9 118,62 euro.

Wymiana kotłów na biomasę

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 gmina otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 918 805,92 zł. na realizację 

projektu „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne 

poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych 

gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)”. 

Projekt zakłada wymianę 64 kotłów oraz działania 

edukacyjne i promocyjne związane z ochroną zdrowia 

mieszkańców. 



Inwazyjny gatunek rozprzestrzeniający się w niekon-

trolowany sposób ze zdolnościami do szybkiej regeneracji. 

„Zemsta Stalina”, czyli Barszcz Sosnowskiego pochodzący 

z rejonu Kaukazu został wprowadzony do uprawy w latach 

50-70 XX wieku. Niosąc nadzieję jako pasza dla zwierząt, 

okazał się jednak silnie agresywną, toksyczną rośliną. Często 

mylony z innymi podobnymi roślinami. Charakteryzuje się 

zieloną łodygą pokrytą w dolnej części fioletowymi plamkami, 

bardzo dużymi rozłożystymi liśćmi z ostrymi końcówkami 

oraz gęsto ułożonymi białymi kwiatami. Wszystkie części 

rośliny zawierają olejki eteryczne, w których skład wchodzą 

furanokumaryny, toksyny wywołujące poparzenia skóry 

(podobne do oparzeń chemikaliami), podrażnienia układu 

oddechowego i reakcje alergiczne.(1) Ze względu na 

szkodliwe działanie na organizm ludzki, jak również 

degradację środowiska przyrodniczego, gdyż pozbawia 

pozostałe rośliny dostępu do światła, wody i składników 

odżywczych, barszcz Sosnowskiego objęty jest prawnym 

zakazem uprawy, rozmnażania oraz sprzedaży.(2)

Na terenie Gminy Łapsze Niżne barszcz Sosnowskiego 

występuje w licznych miejscach, szczególnie w pobliżu 

cieków wodnych. W okresie wiosenno-letnim możemy 

spotkać dorodnie prezentujące się okazy sięgające nawet 

3 metrów. Pojawia się również przy drogach, na łąkach, 

pastwiskach czy w ogrodach. Kłopotliwy gatunek ze względu 

na spontaniczność rozprzestrzeniania się oraz zdolności 

regeneracyjne sprawia, iż duża ilość nasion znajdujących się 

w glebie może kiełkować nawet przez 6 lat. W celu zwalczania 

inwazyjnego gatunku Gmina Łapsze Niżne od 2015 roku 

bierze udział w programie priorytetowym pod nazwą 

„Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa 

małopolskiego”. Program skierowany jest do jednostek 

samorządu terytorialnego mający na celu powstrzymanie 

procesu utraty biologicznej i krajobrazowej terenów objętych 

inwazyjną rośliną. Jest to „Zadanie finansowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie”. Likwidacja barszczu Sosnowskiego 

odbywa się w 3 etapach obejmując zabiegi chemiczne ręczne 

oraz ręczne strzykawkowe. W 2015 i 2016 roku  poddanych 

zabiegowi zostało 7,846 ha, natomiast w 2017 roku 

likwidacja obejmowała tereny 7,395 ha. Gmina Łapsze Niżne 

w latach 2015-2016 otrzymała łącznie dotację w wysokości 

47696,21 złotych. W obecnym roku 2017, kwota dotacji 

wynosi 26252,10 złotych.

Program likwidacji będzie nadal realizowany, dlatego 
prosimy właścicieli działek o zgłaszanie nowo 
zlokalizowanych siedlisk w celu jego likwidacji. 
Zgłoszenia będą przyjmowane do końca stycznia 
2018 roku. Formularz zgłoszeniowy można wypełnić 
w Zespole Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Gminy Łapsze Niżne, budynek B (za przewiązką) 
pokój nr 16. 

Ewelina Marusarz

Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
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Zmiana zasad gospodarowania odpadami

1. PAPIER – zbierany będzie w worku lub 

pojemniku w kolorze NIEBIESKIM, do którego 

będzie można wrzucać:

l opakowania z papieru i tektury, torebki i 

worki papierowe;
l gazety, czasopisma, katalogi i ulotki;
l papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, książki i 

zeszyty.

2. TWORZYWA SZTUCZNE, METALE, ODPADY 

WIELOMATERIAŁOWE - zbierany w worku lub 

pojemniku w kolorze ŻÓŁTYM, do którego będzie 

można wrzucać:

l butelki po napojach i żywności, środkach czystości;
l nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików;
l plas�kowe opakowania, torebki foliowe, reklamówki;
l kartony po mleku/sokach i inne tetrapaki;
l puszki po żywności, folia aluminiowa.

3.  SZKŁO- zbierany w worku lub pojemniku 

w kolorze ZIELONYM, do którego będzie można 

wrzucać:

l butelki po napojach i żywności;
l słoiki;
l szklane opakowania po kosmetykach.

4. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI - 

zbierany w worku lub pojemniku w kolorze 

BRĄZOWYM, do którego będzie można wrzucać:

l nienadające się do spożycia warzywa i 

owoce;
l obierki, skorupki z jaj;
l resztki roślinne z ogródków w tym liście, chwasty, 

gałęzie; 
l trawę, stare siano, korę, słomę, wióry, trociny; 
l resztki niespożytych potraw.

5. ODPADY NIEBEZPIECZNE POWSTAJĄCE 

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH  – 

zbieramy w worku w kolorze CZERWONYM, do 

którego będzie można wrzucać:

l żarówki, świetlówki;
l zużyte baterie i akumulatory;
l chemikalia.

6. POZOSTAŁE ODPADY W TYM POPIÓŁ WRZUCAMY DO 

POJEMNIKA LUB WORKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI.

Nowy system segregacji odpadów w pierwszych miesiącach 

jego wprowadzania, z pewnością będzie wymagał od 

mieszkańców większej inicjatywy w zakresie prawidłowego 

wypełnienie obowiązku segregacji. Niemniej jednak 

wierzymy, iż odpowiednie zaangażowanie Państwa jak 

i Gminy pozwoli sprostać nowym wymaganiom.

ODPADY 
NIEBEZPIECZNE 
POWSTAJĄCE 

W GOSPODARSTWACH 
DOMOWYCH

BIO

TWORZYWA
SZTUCZNE

METALE
I OPAKOWANIA

PAPIER

SZKŁO

Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie sposób segregacji odpadów komunalnych. Przepisy wprowadzone Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.19) ujednolicają zasady segregacji oraz kolorystykę pojemników w całym kraju.

Nowy sposób segregacji odpadów będzie wyglądał następująco:

Zmiana cen i sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od przedsiębiorców

Otwarcie ostatniego przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, jak również przeprowadzona analiza 

wpływów z naliczonych należności od osób prowadzących 

działalność gospodarczą, wskazała na konieczność 

podniesienia opłaty oraz wniesienia dodatkowej opłaty za 

każdy pojemnik/worek zebrany w sposób selektywny.

W związku z powyższym Rada Gminy podjęła uchwałę 

zmieniającą:

l stawki opłat za opróżnienie pojemnika o określonej 
pojemności,

l roczne ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno wypoczynkowe. 

Mając powyższe na uwadze, osoby prowadzące 
działalność gospodarczą i agroturystyczną 
zobowiązane są do złożenia nowych deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w biurze ZGKiM w Łapszach Niżnych 
przy ulicy Jana Pawła II 20, pok. nr 16 – w terminie do 
31 grudnia 2017 roku. 

Stawka opłat 
w przypadku 
SEGREGACJI

Stawka opłat 
w przypadku 

NIESEGREGACJI

Roczna ryczałtowa 
stawka od 
domku letniskowego

120,00 zł 360,00 zł

Jednorazowe opróżnienie pojemnika 
o określonej pojemności

120 l 10,00 zł 30,00 zł

240 l 20,00 zł 50,00 zł

1100 l 50,00 zł 100,00 zł

KP-7 400,00 zł 700,00 zł

KP-10 550,00 zł 1000,00 zł

Poniżej w tabeli przedstawiamy nowe stawki, które będą 

obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku: 
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Wojciech Magiera

Kierownik Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
w Gminie Łapsze Niżne na 2018 r.

LEGENDA

tworzywa sztuczne, 
metale, odpady 
wielomateriałowe

zmieszane odpady 
komunalne, popiół 

szkło

papier

odpady ulegające 
biodegradacji 

odpady budowlane 
i rozbiórkowe, 
wielkogabarytowe, 
zużyte opony, 
zużyty sprzęt elektryczny, 
elektroniczny, 
odpady niebezpieczne

DANE KONTAKTOWE

Zespół Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
Gminy Łapsze Niżne 

ul. Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne

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
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Uczestnicy skorzystali z licznych atrakcji min. badań 
spirometrycznych, sprawdzających wydolność układu 
oddechowego oraz ryzyko wystąpienia astmy, obturacyjnej 
choroby płuc, niebezpiecznych dla zdrowia zwłaszcza przy 
wystąpieniu wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza. 
Szczególnym zainteresowaniem kobiet cieszył się punkt 
porad kosmetologii pielęgnacyjnej dotyczący ochrony skóry, 
zwłaszcza w okresach zimowych, gdzie niskie temperatury 
oraz szkodliwe substancje znajdujące się w otoczeniu 
wywołują wszelkiego rodzaju alergie i podrażnienia skóry. Na 
tym stanowisku były wykonywane zabiegi pielęgnacyjne 
dłoni: peelingi, masaże z wykorzystaniem kosmetyków 
przygotowanych z naturalnych składników. Zainteresowani 
nowoczesnymi technologiami ogrzewania budynków mogli 
obejrzeć pokaz kotłów ekodesign, instalacje odnawialnych 
źródeł energii jak i uzyskać informacje o możliwości 
otrzymania dofinansowania na ekologiczne urządzenia 
grzewcze oraz zmian wynikających z wprowadzenia uchwały 
antysmogowej dla Małopolski. Obecni mogli liczyć na moc 
wrażeń biorąc udział w rodzinnych zabawach oraz wykazać 
się swoją ekologiczną wiedzą w quizach i konkursach 
z atrakcyjnymi nagrodami. Poza tradycyjną formą zabawy na 
dmuchanych zamkach i zjeżdżalniach dzieci korzystały 
z przygotowanych dla nich warsztatów artystycznych. 
Konstruowały powietrzne zabawki, latające maszyny jak 
również wykonywały doświadczenia w przygotowanym 
Laboratorium, poznając istotę troski o nasze wspólne 
powietrze.

14.10.2017 warsztaty 
pn. „W jakim powietrzu latają latawce?”

Dzieci uczestniczące w Pikniku z Latawcem wykonały prace, 
w których pokazały otaczające nas powietrze. Dziecięce 
dzieła sztuki zawisły na „latającej wystawie”, a najlepsze 
zostały nagrodzone drobnymi upominkami. Projekt LIFE-IP 
MALOPOLSKA/LIFE14 IPE PL 021 realizowany jest przy 
wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej.

14 listopada w GOK-u w Niedzicy, obchodziliśmy 
z najmłodszymi mieszkańcami Gminy Łapsze Niżne 

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA.

Na przygotowany z okazji tego 
dnia spektakl teatralny 
przybyli uczniowie szkół 
podstawowych z miejscowo-
ści Trybsz, Łapszanka, Łapsze 
Wyżne, Łapsze Niżne, 
Niedzica, Kacwin i Frydman. 
„Zielony Kopciuszek” to 
interaktywny spektakl ekolo-
giczny dla dzieci, który dzięki 
licznym piosenkom, konku-
rencjom i animacjom przeniósł 

dzieci w świat baśni o Kopciuszku, jakiej dotąd nie znały. 
Okrutny los skazał Kopciuszka na mieszkanie z macochą 
i dwójką brzydkich sióstr. Dobra bohaterka nie zrezygnowała 
z marzeń. Dzięki wsparciu swoich przyjaciół – Motylka Emilki 
i Szczurka Burka dotarła na bal, na którym spotkała 
wymarzonego księcia. Zgodnie z treścią bajki o Kopciuszku 
czar prysł o północy, gdy królewicz okazuje się Księciem von 
Bałaganem niedbającym o przyrodę, a Kopciuszek nie chce 

żyć w królestwie nad którym panuje smog. Książe aby 
odnaleźć drogę do serca Kopciuszka  rozkochanego w czystej 
naturze wraz z dziećmi wprowadza w swoim królestwie 
zmiany. Przedstawienie przypomniało najmłodszym jak 
ważny jest szacunek wobec przyrody, ochrona powietrza 
oraz walka z niską emisją. Pokazał negatywne skutki palenia 
śmieci w domowych paleniskach i dużej ilości spalin 
samochodowych. Spektakl, dzięki baśniowej atmosferze 
zapewnił niezapomniane przeżycia zachęcające do walki 
z problemem zanieczyszczenia powietrza. Dziękujemy 
naszym małym obywatelom za aktywne uczestnictwo 
i wprowadzenie koniecznych reform w królestwie KSIĘCIA 
VON BAŁAGANA. Projekt LIFE-IP MALOPOLSKA/LIFE14 
IPE PL 021 realizowany jest przy wsparciu programu LIFE Unii 
Europejskiej.

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 
i odczuwalnym pogorszeniem się stanu powietrza 
przypominamy o obowiązującej uchwale 
antysmogowej dla Małopolski i wynikającym z niej 
zakazie spalania mułów, flotów węglowych oraz 
mokrego drewna ( o wilgotności powyżej 20%). 
Należy pamiętać o obowiązującym zakazie spalaniu 
odpadów. Podczas spalania śmieci w zwykłych 
piecach emitowane są szkodliwe substancje: pyły 
powodujące zanieczyszczenie metalami ciężkimi, 
rakotwórczy benzo(a)piren, trujący tlenek węgla oraz 
tlenek azotu, który powoduje podrażnienia, a nawet 
uszkodzenia płuc. Osoby naruszające przepisy mogą 
być ukarane mandatem do 500 zł lub grzywną do 
5000 zł.

Małgorzata Olejarz
Ekodoradca w Gminie Łapsze Niżne
ekodoradca@lapszenizne.pl
tel: 18 26 28 927

Piknik pn. „W zdrowej atmosferze”
10 września przy GOK-u w Niedzicy odbył się 
ekologiczny piknik pn. „W zdrowej atmosferze”, 
poświęcony ochronie powietrza.

Projekt LIFE - IP MAOLOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021

realizowany przy wsparciu programu LIFE uNII eUROPEJSKIEJ
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W naszym urzędzie
zapłacisz 

kartą płatniczą

Oprócz płatności dokonywanych gotówką w kasie urzędu, 

opłacania należności poprzez Internet, przed mieszkańcami 

gminy pojawiła się jeszcze jedna możliwość dokonywania 

różnych wpłat na rzecz gminy. Od 20 października 2017 r. 

przy stanowisku kasowym pojawił się terminal płatniczy, 

z którego każdy mieszkaniec może skorzystać. Wpłacający 

kartą nie płaci prowizji. Wpłacić w kasie przy pomocy karty 

będzie można każdą kwotę – bez limitu minimalnego 

przeprowadzanej operacji. Płatności można dokonać 

również w formie zbliżeniowej. Każdy mieszkaniec przy 

pomocy kart płatniczej dokona następujących płatności:

l podatki: od nieruchomości, rolny, leśny,
l opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych,
l opłata skarbowa,
l opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
l opłaty za zajęcie pasa drogowego,
l czynsz za lokal,
l dzierżawy, opłaty za śmieci, inne.



RolnikuRolniku
sprzedawaj więcej

Jak sprzedawać

wyroby własne i płody rolne

bezpośrednio przez rolnika?

16 stycznia 2018r.

godz. 15.00

Miejsce: Dom Ludowy

w Łapszach Niżnych



Józef Iwanczak
Twórca niedzickiej Izby Regionalnej

Każdy człowiek pozostawia po sobie ślad… tworzy, buduje, pomnaża majątek. 

Pozostawiony dorobek jest wkładem w kolejne pokolenia, które z tych dóbr 

korzystają. Taką spuściznę pozostawił po sobie śp. Józef Iwanczak. Zgromadził 

przedmioty codziennego użytku, przyrządy do obróbki lnu, wełny, krosna oraz liczne 

narzędzia rolnicze i stolarskie. Stworzył w rodzinnej wsi w Niedzicy prywatne 

muzeum, jak sam mówił dla młodego pokolenia, żeby miało możliwość dowiedzieć się 

o życiu swoich przodków. Pan Józef cieszył się, kiedy odwiedzali go młodzi 

mieszkańcy regionu, chętnie dzielił się opowieściami o dawnym życiu, znał historię 

każdego eksponatu w swoim muzeum. Trudno uwierzyć, że kolejne odwiedziny 

z młodzieżą będą zupełnie inne… bez gospodarza. W dniu 16 września 2017 roku 

zmarł pan Józef Iwanczak. Wielka to strata dla regionu, wraz ze śmiercią odeszła ta 

dawna, często niezapisana historia wsi i jej mieszkańców. Należy jednak zaznaczyć, iż 

spotkania z panem Iwanczkiem były rejestrowane. W ostatnim wywiadzie -Natalia 

Niemiec – zapisała kilka cennych informacji:

Co spowodowało, że zaczął Pan gromadzić sprzęty?

Miłość moich rodziców, miłość mojej mamy i taty do tych rzeczy.

A ma Pan jakąś rzecz w swojej izbie, która jest dla Pana szczególnie droga?

Mam święte obrazki, do których się modliłem kiedy miałem 3-latka, a teraz mam 86. 

Odszedł od nas wielki człowiek, który za swojego życia ocalił od zapomnienia część 

historii tego regionu tworząc izbę regionalną w Niedzicy.
Elżbieta Łukuś

Doktor Stanisław Dziewoński urodził się 8 stycznia 1933 roku w Starym Sączu. 

W 1952 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 

w Krakowie, które ukończył w 1959 roku. Wkrótce po ukończeniu studiów, 

1 października 1959 roku podjął pracę w Ośrodku Zdrowia w Łapszach Niżnych. 

Z przychodnią w Łapszach Niżnych związał całe swoje życie zawodowe, pracował tu 

do przejścia na emeryturę w 2008 roku, spędzając tu blisko 50 lat. Na początku 

swojej pracy dr Dziewoński przyjmował chorych w ośrodku zdrowia, który mieścił się 

w obecnym budynku Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych. Przez blisko trzydzieści lat 

mieszkał u okolicznych mieszkańców. W latach 70-tych ubiegłego stulecia w PRL 

wprowadzono program ochrony zdrowia obowiązujący do 1990 roku: 

zorganizowano system podstawowej opieki zdrowotnej. W tym okresie Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Łapszach Niżnych należał do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Targu. Dr Dziewoński stał się 

pracownikiem ZOZ w Nowym Targu. W latach 1973-86 dr Dziewoński przyjmował pacjentów w ośrodku zdrowia w Łapszach 

Niżnych, który mieścił się w domu państwa Nowaków. W 1987 roku ośrodek w Łapszach Niżnych przeniósł się do budynku 

przy ul. Długiej 169. Na dole znajdowały się gabinety lekarskie oraz apteka, na górnych piętrach mieszkania dla pracowników. 

Jedno z nich zajął  dr Dziewoński. W 1993 roku Gmina Łapsze Niżne przejął ośrodki zdrowia w Łapszach oraz we Frydmanie. 

Kierownikiem ośrodka w Łapszach w latach 1993- 1998 jest dr Dziewoński. Pracował i mieszkał przy ul. Długiej 169 do 2008 

roku. W latach swojej pracy zawodowej odbył liczne kursy doskonalące w zakresie: chorób wewnętrznych, toksykologii, 

chorób płuc, neurologii, chorób zakaźnych, pediatrii, okulistyki, chirurgii, dermatologii i laryngologii a także reumatologii. 

Pacjenci zawsze mogli liczyć na jego pomoc, znał wielu z nich od dziecka, leczył całe rodziny. Do lat 90-tych ubiegłego stulecia 

nie było w Polsce specjalizacji z medycyny rodzinnej, ale dr Dziewoński spełniał taką właśnie rolę. Znał dobrze swoich chorych, 

leczył całe rodziny prze wiele lat. Koledzy z pracy wspominają go jako dobrego kolegę i fachowca, sprawiedliwego 

przełożonego, skromnego człowieka. Kiedy zmarł w listopadzie b.r na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzili go 

współpracownicy oraz pacjenci. Został pochowany obok swojej żony na cmentarzu parafialnym w Łapszach Niżnych.
dr Tomasz Jasiński

W tym roku, pożegnaliśmy dwóch wyjątkowych mieszkańców naszej gminy: Pana Józefa 

Iwańczaka, który przez lata ratował sprzęty i rekwizyty zakładając Izbę Regionalną w Niedzicy 

oraz dr Stanisława Dziewońskiego, który spędził w Gminie Łapsze Niżne ponad 50 lat lecząc 

i opiekując się mieszkańcami Spisza. Łącząc się w żałobie i smutku Wójt Jakub Jamróz wraz 

z pracownikami Urzedu Gminy w Łapszach Niżnych składa kondolencje i wyrazy 

najszczerszego współczucia rodzinom świętej pamięci Pana Iwańczaka i Pana Dziewońskiego.

Stanisław Dziewoński
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lekarz i kierownik ośrodka zdrowia w Łapszach Niżnych
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W czasie tegorocznej edycji mogliśmy posłuchać, jak 

muzykowano w epoce Baroku, zarówno na dworze 

królewskim, jak i w innych ośrodkach (Gdańsk, Żary), 

poznaliśmy przybywających tutaj kompozytorów, 

odwiedziliśmy dwór królowej Marii Leszczyńskiej w Wersalu, 

zajrzeliśmy za klauzurę benedyktyńskich klasztorów żeńskich, 

a także poznaliśmy ciekawą historię mody na kapele 

Janczarskie w czasach Jana III Sobieskiego. Każdy z koncertów 

był wydarzeniem samym w sobie, ale szczególnie zapisały się 

w pamięci występy zespołu muzyki dawnej Scepus Baroque, 

który rozpoczął i zamknął tegoroczny fes�wal dwoma 

występami w Niedzicy, na których usłyszeliśmy muzykę 

Telemanna i Włochów, którzy komponowali u króla Zygmunta 

III Wazy. Oba występy były hucznie oklaskiwane, a zagrany na 

finał potężny, dwunastogłosowy motet „Iubilate Deo” Luca 

Marenzia był wspaniałym ukoronowaniem nie tylko tego 

wieczoru, ale i całego fes�walu.

W czasie fes�walu do prezentowania wspaniałych wnętrz – 

ich historii i wyposażenia włączyli się spiszacy: Elżbieta Łukuś, 

Beata Magiera, Patrycja Uram, Dorota Kowalczyk i Natalia 

Budz. Oprowadzający po kościele we Frydmanie Piotr 

Wojtaszek przypomniał sentencję umieszczoną przy św. 

Cecylii, zdobiącej parapet chóru muzycznego: „sztuki umrą 

wraz z ginącym światem, w niebie pozostanie zaś tylko 

muzyka”. Słuchaczom szóstej edycji fes�walu, którzy licznie 

gościli na koncertach, pozostaną na pewno pięknie muzyczne 

wspomnienia, które mogłyby być odebrane jako przedsionek 

nieba… Po takie wartości warto przyjeżdżać na Spisz. Tutaj 

można zobaczyć i usłyszeć sztukę!

Fes�walowi towarzyszyła w tym roku również promocja 

książki Ludwiki Włodek „Cztery sztandary, jeden adres. 

Historie ze Spisza”, którą w zamku w Niedzicy poprowadził 

wraz z autorką Rafał Monita. Na spotkanie przybyła liczna 

grupa fascynatów Spisza. Ta ciekawa opowieść o nie zawsze 

znanych i oczywistych dziejach tego pięknego zakątka na 

pograniczu polsko-słowackim była uzupełnieniem 

fes�walowych wydarzeń.

Organizatorem fes�walu jest Fundacja Kulturalny Szlak, 

dyrektorem artystycznym Katarzyna Wiwer, nad całością 

czuwa Rafał Monita. Mecenasami są ZEW Niedzica SA 

i Pieniński Bank Spółdzielczy. Fes�wal był dofinansowany 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Województwo Małopolskie. Odbywał się także dzięki 

wsparciu gminy Łapsze Niżne i Bukowina Tatrzańska oraz 

partnerów: Jurgów Ski, Kotelnica Białczańska, SHS Muzeum 

Zamek w Niedzicy, Orle Gniazdo w Sromowcach Wyżnych. 

Patronat honorowy nad fes�walem objęli Ministerstwo 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, marszałek Małopolski 

Jacek Krupa, wójtowie gmin Łapsze Niżne Jakub Jamróz oraz 

Bukowina Tatrzańska Stanisław Łukaszczyk. 

Katarzyna Śmiałkowska

Organizator Fes�walu
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Barok na Spiszu podsumowanie VI Fes�walu
Tematem przewodnim tegorocznej odsłony fes�walu Barok na Spiszu była „Muzyka 

na dworach polskich”. W ciągu dwóch tygodni w otoczeniu wspaniałego barokowego 

wyposażenia Spiskich kościołów w Niedzicy, Łapszach Wyżnych, Kacwinie, 

Frydmanie, Krempachach i Jurgowie odbyło się siedem znakomitych koncertów. 

15

Wernisaż "II Międzynarodowego Pleneru 
Malarsko-Rzeźbiarskiego” na Zamku „Dunajec” w Niedzicy
We wrześniu artyści z Polski i zagranicy zjechali się do naszej gminy 

by uchwycić jesienne piękno polskiego Spisza.

W efekcie ich pracy powstały dzieła malarskie i rzeźbiarskie, które po raz 

pierwszy można było zobaczyć w jednej z komnat zamku dzięki gościnności Pani 

Dyrektor Ewy Jaworowskiej Mazur. Wójt Gminy Jakub Jamróz, podziękował 

artystom za poprowadzenie warsztatów z rysunku i rzeźby dla uzdolnionych 

uczniów z Gminy Łapsze Niżne w Szkole Podstawowej we Frydmanie. Powstałe 

prace podczas tegorocznego pleneru, będą promowały urok spiskiej ziemi 

podczas serii wystaw w Polsce w następnym roku. Organizatorem pleneru był 

Pan Jan Majczak - kustosz pleneru oraz Fundacja M-Art.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej



II Podhalański Puchar Sandacza 2017 

29 września – 1 października ponad 140 osób wzięło udział w zawodach 

wędkarskich na  Jeziorze Czorsztyńskim podczas "II Podhalańskiego 

Pucharu Sandacza 2017" zorganizowanego przez trzech miłośników 

spędzania czasu z wędką: Michała Jandury, Roberta Policha i Mateusza 

Kwiatkowskiego.

Tegoroczne zawody rozpoczęły się w piątek wieczorem na przystani 

żeglarskiej YKP w Mizernej. Przyjechało na nie ponad 60 zespołów z całej 

Polski i zagranicy. Wójtowie obu gmin Czorsztyna i Łapsz Niżnych, 

przywitali zawodników życząc im wspaniałej zabawy oraz udanych 

zawodów. Impreza się rozrasta i promuje nasz region wśród miłośników 

wędkarstwa.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

Podniebne loty latawcami na Przełęczy nad Łapszanką
14 października 2017r. w przepięknej scenerii słońca, świeżego powietrza, 

śmiechu i dobrej zabawy rodzin z dziećmi odbył się wyczekiwany Piknik z Latawcem.
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U "stóp" Tatr zebrało się ponad 100 osób, które przybyły by 

wziąć udział w konkursie latawców. W tym roku motywem 

przewodnim konkursu było ukazanie niezwykłych miejsc, 

bogactwa przyrodniczego i kulturowego, legend oraz 

ciekawych postaci związanych ze ścieżką rowerową „Pętla 

Spiska”. Piknik z Latawcem jest imprezą przechodnią, 

budującą współpracę między Gminą Łapsze Niżne a Gminą 

Czorsztyn. W tym roku do pikniku dołączył nasz słowacki 

sąsiad - Osturnia, przez teren, którego biegnie "Pętla Spiska". 

Zanim rozpoczął się konkurs, na który wszystkie dzieci 

czekały, przedstawione zostało jury: Akiko Miwa 

(niesamowita kobieta z Japonii, która ponad 30 lat temu 

zakochała się w górach i osiadła w Gorcach), Janina Schlegel 

(Radna Gminy Łapsze Niżne i Prezes LGD Spisz-Podhale) oraz 

Magdalena Dwornicka (Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Łapszach Wyżnych). Jury, oceniając latawce zwracało 

uwagę czy praca nawiązuje do tegorocznego tematu 

konkursu „Pętli Spiskiej”, czy została samodzielnie i starannie 

wykonana oraz czy latawiec lata. Wszyscy z niesamowitym 

entuzjazmem i cierpliwością czekali na swoje 5 minut. 

Z wielkim zaangażowaniem dzieci próbowały pomóc 

podmuchowi wiatru, starając się, by ich latawce poleciały 

jeszcze wyżej…. Po ekscytującym konkursie, jury postanowiło 

przyznać główne nagrody:

w kategorii dzieci przedszkolne:

I miejsce – Sebas�an Pacyga z Kacwina

II miejsce – Michał Nowak z Niedzicy

III miejsce – Karina, Viktoria, Ruzewa z Osturnii

w kategorii dzieci w klasie I-III:

I miejsce ex aequo zajęli: Bartek Trzop z Łapszanki oraz Łukasz 

Nowak z Niedzicy

II miejsce ex aequo zajęli: Kuba Dzioboń z Frydmana oraz 

Zosia Sołtys z Kacwina

w kategorii dzieci w klasie IV-VII:

I miejsce: Gabrysia Kurczak 

II miejsce: Alicja Gryglak

III miejsce: Julia Regiec i Ula Borzęcka

w kategorii rodziny i zespoły:

I miejsce: rodzina Giełczyńskich

II miejsce: Świetlica w ZPO Kacwin

III miejsce ex aequo zajęli: Świetlica GOK w Łapszach Niżnych, 

Świetlica w Trybszu, Świetlica GOK w Niedzicy, rodzina: Ania, 

Madzia, Asia Jamróz i Madzia Wójcik.

Wójt Gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz i Starościna Osturni 

Kris�na Gregoričková wręczyli zwycięzcom dyplomy oraz 

główne nagrody, w których nie zabrakło hulajnogi, kamizelek 

odblaskowych, kasków rowerowych i gier planszowych. 

Wszystkie dzieci za udział w konkursie zostały nagrodzone 

dzwonkami na rower, biletami na statek „Biała Dama”, mapami 

z „Pętlą Spiską” oraz dyplomami. Na koniec przy wystrzale 

konfe� wszystkim obecnym dzieciom zostało zrobione 

pamiątkowe zdjęcie. 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie przy organizacji: Panu 

Franciszkowi Swoczyk sołtysowi Łapszanki, Panu Henrykowi 

Janeczek radnemu gminy, strażakom OSP z Łapszanki oraz 

mieszkańcom Gminy Łapsze Niżne za tak liczny udział. 

Dziękujemy również: szkołom, dyrektorom, nauczycielom, 

pracownikom świetlic, rodzicom, darczyńcom a są nimi: 
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Pieniński Park Narodowy, Crea�v, Ciasteczka z Łapsz, Wolski 

Żegluga i Turystyka, ZEW Niedzica, Pizza Ferajna, Czorsztyn-

Ski, za ufundowanie nagród rzeczowych i voucherów, 

ekodoradcy z Gminy Łapsze Niżne za poprowadzenie 

konkursu i wręczenie nagród oraz jury w osobach: Akiko 

Miwa, Janina Schlegel i Magdalena Dwornicka za pomoc w 

docenieniu pięknych latawców.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

KULTURA I WYDARZENIA
Wieści 

z DziedzinNr 4 – 2017

Rajd rowerowy i piknik z rowerem

Niedziela okazała się idealnym dniem, by wybrać się na rower. 

Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale w partnerstwie 

z Wielką Frankową zorganizowały rajd rowerowy w ramach 

realizacji mikroprojektu „Transgranicznej promocji tras 

turystycznych Podhala i Spisza”. Impreza jest 

współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 

2014 – 2020. 

O godzinie 10.00 w Kacwinie przy budynku świetlicy, ponad 

50 dzieci z uśmiechem na twarzach wraz z rodzicami 

przyjechało na rowerach w pełnej gotowości, by wziąć udział 

w rajdzie. Gospodarze obydwu gmin: Wójt Gminy Łapsze 

Niżne Jakub Jamróz i Starosta Wielkiej Frankowej Pavol 

Solava również wzięli udział w rajdzie ze swoimi rodzinami. 

Najmłodszy uczestnik rajdu dopiero co skończył roczek. Nad 

bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwały OSP Kacwin 

i Niedzica. Na mecie na Polanie Sosny, po wspaniałej 

przejażdżce rowerowej wzdłuż Jeziora Sromowieckiego, na 

uczestników rajdu czekał grill i słodki deser. Piknik rowerowy 

został oficjalnie rozpoczęty przez koordynatora 

mikroprojektu Pana Wiesława Parzygnata, Wójta Gminy 

Łapsze Niżne Jakuba Jamroza i Starostę Wielkiej Frankowej 

Pavola Solavę. Głos zabrała również Prezes LGD Spisz-

Podhale Pani Janina Schlegel, witając zebranych gości 

a szczególnie dzieci - uczestników tej imprezy. Dzieci 

otrzymały pamiątkowe medale. Ucztą dla najmłodszych były 

warsztaty plastyczno-techniczne, podczas których dzieci 

z Polski i Słowacji mogły dowiedzieć się trochę więcej 

o atrakcjach Spisza. „Wybraliśmy się” do 4 miejscowości: 

w Dursztynie poznaliśmy legendę „O Czerteziu, Czerteziku 

i Sokolicy” malując do niej ilustracje; w Niedzicy dzieci po 

wysłuchaniu legendy o  królu Tupacu Amaru zrobiły własne 

amulety;  w Osturnii budowaliśmy piękne domy z drewna, a w 

Łapszach Niżnych wykonywaliśmy strój spiski dla kukiełek. 

Dziękujemy, że byliście z nami podczas rajdu i pikniku, który 

został przygotowany ze szczególną myślą o dzieciach, aby 

mogły nie tylko świetnie się bawić na świeżym powietrzu, ale 

również lepiej poznać atrakcje i kulturę Spisza.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

15 października w Gminie Łapsze Niżne odbył się rajd rowerowy i piknik z rowerem.
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w tym roku w Gminie 

Łapsze Niżne świętowały następujące pary:

 1. Brynczka Maria i Karol
 2. Brzyżek Teresa i Andrzej
 3. Dudas Maria i Józef
 4. Findura Maria i Andrzej
 5. Frączek Anna i Józef
 6. Horoba Zofia i Antoni
 7. Kuchta Maria i Antoni
 8. Majerczak Stanisława i Józef
 9. Markowscy Maria i Dominik
 10. Milaniak Małgorzata i Emil
 11. Milaniak Helena i Jan
 12. Mondel Anna i Jan
 13. Mondel Małgorzata i Józef
 14. Pawlik Agnieszka i Józef
 15. Piątek Michalina i Jan
 16. Sowa Zofia i Andrzej
 17. Szczechowicz Maria i Wincenty
 18. Wnęczak Irena i Stefan
 19. Wnętrzak Anna i Andrzej
 20. Żołądek Elżbieta i Karol

Z tej okazji w dniu 4 października 2017 r. w Restauracji 

„Nowak” w Łapszach Niżnych odbyło się uroczyste spotkanie 

z dostojnymi Jubilatami, gdzie zostali przywitani przez 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego słowami „mija 50 lat od 

chwili kiedy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając 

sobie nawzajem dozgonną miłość, wiarę szacunek i przyjaźń. 

Składaliście sobie z ufnością przyrzeczenie, że będziecie 

dzielić razem chwile dobre i złe, decydując się pójść razem 

przez życie, wspomagać się wzajemnie w chwilach ciężkich 

i cieszyć się wspólną radością, budować wspólne życie na 

mocnym fundamencie miłości, przyjaźni i zaufaniu. Te 

wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to 

dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku 

małżeńskiego, to piękny wzór i przykład dla młodych pokoleń, 

wstępujących w związek małżeński. Za zgodność pożycia 

małżeńskiego, za ofiarną miłość, przykład życia, za cierpienia, 

łzy i radości, za każdy siwy włos na Waszej skroni Szanowni 

Jubilaci Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Was 

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Niech 

nadchodzące dni, miesiące, lata będą dla Państwa pełne 

optymizmu i radości. Niech upływają Wam w spokoju, 

w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Niech 

zdrowie zawsze Wam dopisuje, a błogosławieństwo Boże 

dodaje Wam siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, 

przyjaźni i zaufaniu. Bądźcie dla siebie ziarnem pieprzu 

i szczyptą soli, tym co cieszy i tym co boli. Trwajcie razem gdy 

miłość w rozkwicie i gdy ku jesieni swe kroki skieruje życie. 

Szczęść Wam Boże.”

Wójt Gminy Jakub Jamróz wyraził swoje wielkie uznanie 

i podziw dla Jubilatów z okazji doczekania tak wspaniałego 

jubileuszu oraz życzył im długich i pogodnych lat w zdrowiu 

wszelkiej pomyślności, radości, życzliwości i ciepła 

rodzinnego na dalsze lata oraz pogratulował zebranym tak 

długiego stażu małżeńskiego. W imieniu Rady Gminy Łapsze 

Niżne życzenia Jubilatom złożył pan Przewodniczący 

Zdzisław Majerczak. Ta podniosła chwila uczczona została 

toastem - symboliczną lampką szampana a „100 lat” 

odśpiewano przy dźwiękach kapeli. Dekoracji w imieniu 

Prezydenta RP medalami za „Długoletnie pożycie małżeńskie” 

dokonał Wójt Gminy Jakub Jamróz wspólnie 

z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Zdzisławem 

Majerczakiem i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią 

Ludmiłą Wojtas. Jubilatom wręczono pamiątkowe dyplomy 

i kwiaty oraz upominki. Wszystkim Dostojnym Jubilatom Wójt 

Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i wszyscy mieszkańcy 

naszej gminy życzą jak najlepszego zdrowia, pogody ducha 

oraz życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele 

następnych lat .

Ludomiła Wojtas

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO



Pomysł powstał podczas rozmów z jubilatami, którzy 

świętowali 50-lecie małżeństwa. Dodatkową inspiracją była 

wizyta studyjna w Wojkowicach (mieście partnerskim) 

przedstawicieli naszej gminy, którzy byli pod wrażeniem 

działań Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior.

Wójt Gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz, wraz 

z Przewodniczącym Rady Zdzisławem Majerczakiem 

i Burmistrzem Miasta Wojkowice Tomaszem Szczerbą 

przywitali serdecznie przybyłych gości, po czym nastąpił toast 

na cześć seniorów i odśpiewano ‘sto lat’. Burmistrzowi 

Wojkowic towarzyszyli seniorzy ze Stowarzyszenia Aktywny 

Wojkowicki Senior na czele z Panią Teresą Jaskułą. Seniorzy ze 

stowarzyszenia przedstawiali swoje projekty i inicjatywy, 

które pomagają im cieszyć się jesienią swojego życia i dodają 

na co dzień wiele radości, ale też łączą aktywnie pokolenia. 

Dla przybyłych gości wystąpił zespół regionalny "Hajduki" 

z Łapsz Wyżnych, a zespół regionalny „Frydmanianie” 

z Frydmana rozbawił do łez swoim przedstawieniem "Odpust 

we Frydmanie". Nawet "ksiądz proboszcz", który nie jednego 

nabrał swoim przebraniem, prawie zdemaskował się 

śmiechem, a cała sala mu wtórowała. Jednak to nie był koniec 

występów artystycznych. Grupa teatralna z Niedzicy 

zaprosiła nas do izby Babki i Dziadka, do których przyjechała 

wnuczka z Ameryki z tajemniczym boyfriendem. 

Przedstawienie teatralne w żartobliwy sposób ukazało 

„spiską gościnność”. Kiedy przygasło światło i zabrzmiała 

muzyka w ślad za odważną Panią Genowefą Wójt Jamróz, 

Burmistrz Szczerba wraz z pozostałymi seniorami dali się 

porwać do tańca. Na miły koniec biesiady włodarze 

przygotowali dla gości „niespodziankę” - gentelmeński 

pojedynek na dowcip.

Pierwszy „Dzień Seniora” był wyjątkowym wydarzeniem 

w naszej gminie. Organizatorzy długo przygotowywali się do 

niego.  Impreza przebiegła w fantastycznej atmosferze. Okazji 

do takiego rodzaju spotkań nigdy wcześniej na terenie gminy 

nie było. Do sukcesu tej inicjatywy przyczyniło się bardzo 

wiele osób. Chcielibyśmy  podziękować naszym drogim 

gościom: Burmistrzowi Wojkowic Panu Tomaszowi Szczerbie, 

seniorom ze Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior za 

ich obecność, energię i entuzjazm, Pani Magdalenie 

Dwornickiej za poprowadzenie imprezy, Zespołom 

Regionalnym: "Hajduki" z Łapsz Wyżnych, "Frydmanianie" 

z Frydmana, grupie teatralnej z Niedzicy za uświetnienie 

swoimi występami tego wydarzenia, Radnym za miłe słowo 

i wsparcie, właścicielowi obiektu Panu Józefowi i całej 

obsłudze, Sołtysom za pomoc przy organizacji, Księżom za 

zaproszenie seniorów, ale przede wszystkim mieszkańcom, 

którzy odpowiedzieli pozytywnie na zaproszenie.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

ULTRAJANOSIK 2017
Za nami już II edycja największych w regionie 

górskich zawodów biegowych pn. Ultrajanosik.

Letnia edycja zgromadziła blisko tysiąc 
biegaczek i biegaczy z całego kraju, którzy 
tłumnie odwiedzili i przemierzali wzdłuż 
i wszerz jeden z najpię-kniejszych regionów 
Polski. Dodatkowo formuła zawodów 
powiększyła się o dwa nowe dystanse, w tym 
„Ledwo dycha” - całe dziesięć kilometrów 
z centrum Gminy Łapsze Niżne przez Niedzicę 
na Polanę Sosny, w ramach której mieszkańcy 
gminy walczyli o specjalną nagrodę i puchar 
Wójta Gminy dla najszybszej i najszybszego 
mieszkańca Gminy Łapsze Niżne. Przez 

najbliższy rok tytuły przypadły Pani Justynie 
Jachera oraz Panu Łukaszowi Malec. 
Gratulujemy! Tegoroczne zawody zimowe 
i letnie skupiły blisko dwa tysiące zawodników 
na stale wpisując się w kalendarz wydarzeń 
sportowych na ziemi spiskiej. Już dzisiaj 
zapraszamy na zawody w przyszłym roku:  16 - 
18.02. na Zimowego Janosika oraz 31.08 - 
02.09. na Ultrajanosika, podczas których 
tysiące miłośników biegania, turystów przyjadą 
i zakochają się w Spiszu.

Sławek Konopka
„Fundacja na Ratunek”

KULTURA I WYDARZENIA
Wieści 

z DziedzinNr 4 – 2017
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Dzień Seniora
21 października w Gminie Łapsze Niżne została zorganizowana 

pierwsza biesiada z okazji "Dnia Seniora". 
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Konkurs Pieśni Patriotycznych

KULTURA I WYDARZENIA

9 listopada 2017r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kacwinie odbyła się II edycja 

Konkursu Pieśni Patriotycznych pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Łapsze Niżne.

Komisja w składzie: Małgorzata Babiarz, Józefa Kolbrecka, 

Krystyna Witek wysłuchała 36 występów, w kategorii: 

przedszkole, klasy 0-III, klasy IV-VII, gimnazjum. Jury 

postanowiło przyznać następujące miejsca:

w kategorii przedszkole:

I miejsce - Wojciech Malec z przedszkola w Kacwinie

II miejsce - grupa „Małe Jeżyki” w składzie: Martyna 

Rychtarczyk, Kamila Gelata, Roksana Dewera z Łapszanki

III miejsce - Chórek Chłopięcy z Niedzicy w składzie: Jan 

Janos, Jakub Janos, Michał Kaszycki, Michał Majerczak, Jakub 

Milaniak, Łukasz Milaniak, Jeremiasz Milaniak, Mateusz 

Regiec, Marcin Święty, Dominik Wida, Rafał Kordecki

w kategorii klas 0-III :

I miejsce - Zespół Wokalny w składzie: Amelia Gałowicz, 

Klaudia Pacyga, Maria Celuszak Mateusz Kierkowski, Jakub 

Gorczowski, Dariusz Kubaszek z Kacwina

II miejsce - Justyna Molitorys z Kacwina,

III miejsce - Martyna Zubek z Niedzicy

Wyróżnienie dla Leny Sarna i Rafała Bizuba z Trybsza

w kategorii klas IV – VII:

I miejsce - Julia Milaniak z Frydmana

Dwa równorzędne II miejsca - Anna Szpernoga z Kacwina 

oraz Alicja i Aleksandra Rak z Kacwina

Dwa równorzędne III miejsca - Marta Sołtys z Łapsz Wyżnych 

oraz Jan Radecki i Julia Setlak z Kacwina

Wyróżnienie dla: Pauliny Głodek z Frydmana, grupy 

„Śpiewajace TRIO” w składzie: Martyna Holowa, Amelia 

Sołtys, Grzegorz Swoczyk z Łapszanki

w kategorii gimnazjum:

I miejsce - Wiktoria Radecka, Izabela Kowalczyk, Marcin 

Budziszowski z Gimnazjum w Łapszach Niżnych

II miejsce - Joanna Krygowska i Anna Krzysik z Gimnazjum 

w Łapszach Niżnych,

III miejsce - Patrycja Iglar z Gimnazjum we Frydmanie,

Wyróżnienie dla Kingi Krzysik, Julii Cieślik i Marioli Pierwoły 

z Gimnazjum w Łapszach Niżnych

Na gminnych obchodach Święta Niepodległości 11 listopada 

w Łapszach Niżnych wystąpili laureaci pierwszych miejsc:

l zespół wokalny w składzie: Amelia Gałowicz, Klaudia 

Pacyga, Maria Celuszak, Mateusz Kierkowski, Jakub 

Gorczowski, Dariusz Kubaszek z Kacwina, 
l Julia Milaniak z Frydmana, 
l Wiktoria Radecka, Izabela Kowalczyk, Marcin 

Budziszowski z Gimnazjum w Łapszach Niżnych.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do 

przygotowania konkursowych występów, wykonawcom 

i uczestnikom konkursu. Organizatorami konkursu byli: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kacwinie, Gminny Ośrodek 

Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy, Gmina 

Łapsze Niżne.

Krystyna Milaniak

Dyrektor GOK z/s w Niedzicy

IV Rodzinny piknik sportowy KS Niedzica
W dniu 3 grudnia odbył się IV Rodzinny Piknik Sportowy KS 

Niedzica w hali sportowej ZPO w Niedzicy. Podczas pikniku 

miały miejsce drużynowe rozgrywki między dziećmi. Również 

rodzice mogli wykazać się sportową kondycją podczas 

rozgrywek dla dorosłych. Najbardziej oczekiwanym gościem 

tego wydarzenia był Święty Mikołaj, który pojawił się 

niespodziewanie w butach sportowych i z piłką nożną, 

przynosząc worek pełen prezentów.

Piknik odbył się dzięki zaangażowaniu członków zarządu 

i rodziców, którzy zaopatrzyli nas w przepyszny poczęstunek. 

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Jakubowi Jamrozowi, 

dyrektorom szkół w: Niedzicy Piotrowi Góreckiemu, 

Kacwinie Magdalenie Wenit, Łapszach Niżnych Mariuszowi 

Wojtasowi za wsparcie i życzliwość dla małych sportowców.

Szkółka Piłkarska Klub Sportowy Niedzica
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Cecyliada to wspólna inicjatywa Gminnego Ośrodka Kultury 

w Łapszach Niżnych z/s w Niedzicy oraz Parafii św. 

Bartłomieja Apostoła w Niedzicy. Pomysł na to, by uczcić 

patronkę muzyki kościelnej – św. Cecylię. Ponadto przy 

odrobinie zdrowej rywalizacji swoje umiejętności mogą 

zaprezentować okoliczne schole. I tak 19 listopada 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy już po raz piąty odbył 

się Dekanalny Przegląd piosenki religijnej. Tematem 

tegorocznego konkursu były słowa św. Brata Alberta „Być 

dobrym jak chleb”.

Każdy zespół prezentował dwa utwory. Pierwszy o tematyce 

eucharys�i, drugi o dowolnej tematyce religijnej. Podczas 

konkursu jury wysłuchało 9 występów i postanowiło 

przyznać następujące miejsca oraz wyróżnienia: 

I miejsce: Schola KATARZYNKI z parafii pw. Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej z Nowej Białej, 

II miejsce: Schola przy parafii Wniebowzięcia N.M.P. 

w Niegowici,

III miejsce: Schola SBN z parafii pw. Św. Bartłomieja 

Apostoła w Niedzicy. 

Dwa wyróżnienia dla: Scholi LUX z parafii pw. Narodzenia 

Najświętszej Maryi Panny z Harklowej oraz Scholi BOSKIE 

KARMELKI z parafii Matki Bożej Częstochowskiej 

w Kluszkowcach.

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim wykonawcom za 

radosne i pełne pozytywnej energii występy. Dziękujemy 

także opiekunom za trud pracy włożony w przygotowanie 

podopiecznych. Mamy nadzieję, że św. Cecylia pozwoli nam 

spotkać się za rok, na kolejnej Cecyliadzie.

Krystyna Milaniak

Dyrektor GOK z/s w Niedzicy

Wieści 
z DziedzinNr 4 – 2017 KULTURA I WYDARZENIA

Cecyliada 2017

Obchody Święta Niepodległości
11 listopada w całym kraju świętowaliśmy 99 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Obchody w Gminie Łapsze Niżne rozpoczęły się od uroczystej 

mszy św. w kościele Św. Kwiryna w Łapszach Niżnych. Ksiądz 

Proboszcz Mariusz Skotnicki, do przybyłych przedstawicieli 

i pracowników gminy, na czele z Wójtem Jakubem Jamrozem, 

radnych z Przewodniczącym Rady Gminy Zdzisławem 

Majerczakiem, delegacji Związku Polskiego Spisza na czele 

z Prezesem Janem Budzem, dyrektorów szkół z uczniami 

i pocztami sztandarowymi, przedstawicieli OSP z pocztami 

sztandarowymi wraz z Gminnym Komendantem OSP Józefem 

Prelichem, zaproszonych gości i mieszkańców gminy, 

powiedział, że wolna Polska jest przywilejem, ale również 

odpowiedzialnością za jej teraźniejszość i przyszłość.

Po Mszy Świętej wystąpili laureaci tegorocznego II Gminnego 

Konkursu Pieśni Patriotycznych: zespół wokalny z Kacwina 

w składzie: Amelia Gałowicz, Klaudia Pacyga, Maria 

Celuszak, Mateusz Kierkowski, Jakub Gorczowski i Dariusz 

Kubaszek z pieśnią "Leguny do nieba"; Julia Milaniak 

z Frydmana z pieśnią "Modlitwa" oraz Wiktoria Radecka, 

Izabela Kowalczyk, Marcin Budziszowski z pieśnią "Orzeł 

Biały".

Na koniec obchodów uroczystości Święta Niepodległości 

odśpiewany został hymn Polski z akompaniamentem 

orkiestry dętej z Kacwina i złożone zostały kwiaty przez 

delegacje:Gminy Łapsze Niżne na czele z Wójtem Jakubem 

Jamrozem na grobie Józefa Wiśmierskiego, Rady Gminy na 

czele z Przewodniczącym Rady Zdzisławem Majerczakiem 

pod tablicą błogosławionego ks. Józefa Stanka oraz Związku 

Polskiego Spisza na czele z Prezesem Janem Budzem pod 

tablicą Wojciecha Halczyna. Dziękujemy wszystkim 

przybyłym za obecność.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej
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W Niedzicy Zamek, znajduje się jedna z największych atrakcji 

nie tylko Małopolski ale i Polski – Zamek „Dunajec”. „Niedzicki 

zamek i otaczająca go kraina to jedno z najpiękniejszych 

miejsc w Polsce. Zamek położony jest na terenie polskiego 

Spisza – granicznego regionu, którego wielokulturowy 

charakter tworzyli przez wieki Polacy, Węgrzy, Niemcy, Żydzi, 

Rusini i Słowacy. Usytuowany został na wysokiej skale nad 

Dunajcem, skąd na południe rozpościera się widok na rozległą 

panoramę Tatr, na zachód Pienin, ku północy – na pasmo 

Gorców. Wzniesiony w średniowieczu, przez wieki zamek 

górował nad doliną Dunajca. Dopiero ostatnie dziesięciolecia 

XX wieku przyniosły wielkie zmiany w jego otoczeniu. (…) 

Średniowieczna warownia, nowożytna obronna siedziba 

magnacka, arystokratyczna letnia rezydencja – wszystkie 

etapy dziejów zamku pozostawiły swój ślad na jego kształcie. 

Ostatnim prywatnym właścicielem zamku niedzickiego była 

węgierska rodzina Salamonow. W 1945 roku, po wkroczeniu 

Armii Czerwonej, zamek całkowicie zdewastowano 

i splądrowano. Obiekt stał się własnością skarbu państwa. 

W 1950 roku został przekazany w użytkowanie 

Stowarzyszeniu Historyków Sztuki, które zarządza nim do 

dziś. (…) Na zamku wysokim i średnim mieści się muzeum (…). 

Do potrzeb wystawowych przystosowano też położony 

nieopodal stary spichlerz, sam będący cennym zabytkiem 

architektury drewnianej. Urządzono w nim wystawę sztuki 

ludowej Spisza. W komnatach zamku dolnego mieszczą się 

zabytkowo wyposażone pokoje gościnne, pełniące funkcje 

hotelowe.” 

prof. dr hab. Maria Poprzęcka z książki "Zamek Dunajec 

w Niedzicy" autorów: Stanisław Kostka Michalczuk, Piotr M. 

Stępień, Tadeusz M. Trajdos wydanie Niedzica 2006r.

Wieści 
z Dziedzin

Kwartalnik 
Gminy Łapsze Niżne
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NIEDZICA ZAMEK
Niedzica Zamek jedna z najbardziej malowniczych miejscowości w Polsce

zdj. Jarosław jarky Haber

KULTURA I WYDARZENIA

3 marca 2018r. w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu odbędzie się 
WIECZÓR SPISKI w ramach cyklu spotkań TRADYCJA PRZEZ POKOLENIA.
Zainicjowany w  2013 roku  cykl spotkań w formie uroczystych koncertów, podczas 
których swój dorobek artystyczno-kulturalny prezentują poszczególne gminy 
województwa małopolskiego. Celem spotkań jest promocja znaczących dla regionu 
wydarzeń artystycznych realizowanych w środowiskach lokalnych oraz uhonorowanie 
najwybitniejszych animatorów i twórców kultury. Niezwykle ważnym elementem 
wieczorów jest ukazanie żywotności tradycji oraz postaci, które w sposób szczególny 
zasłużyły się w dziedzinie ochrony rodzimej kultury i w procesie przekazu 
międzypokoleniowego.

ZAPRASZAMY

WIECZÓR

SPISKI
3 marca 2018r.

Nowy Sącz

Termin i miejsce Wydarzenie Organizator

24 stycznia
Zamek „Dunajec”

Gala „Spiżowe Serca”
Gmina Łapsze Niżne, 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Łapszach Niżnych z/s w Niedzicy

3 lutego – Zamek „Dunajec” 
4 lutego – Niedzica - GOK

„Śpiskie Zwyki”
Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z/s w 
Niedzicy, SHA Muzeum - Zespół Zamkowy w Niedzicy

16-17 lutego - Niedzica Zimowy Janosik Fundacja „Na Ratunek”

3 marca - MCK „Sokół” 
w Nowym Sączu

Tradycja przez pokolenia
Wieczór Spiski

MCK „Sokół” w Nowym Sączu
Gminny Ośrodek Kultury 
w Łapszach Niżnych z/s w Niedzicy

marzec
Niedzica – remiza OSP

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”

Oddział Gminny Związku OSP RP 
w Łapszach Niżnych,

marzec
Niedzica – Hala Sportowa

Halowy Puchar Wójta
Gminne Zrzeszenie LZS,
Gmina Łapsze Niżne

Krystyna Milaniak

Dyrektor GOK z/s w Niedzicy

KALENDARZ IMPREZ
styczeń-marzec  2018 r.



Regulamin i wniosek dostępne są na stronie internetowej:
www.lapszenizne.pl i        facebook.com/LapszeNizne.Gmina

Wójt Gminy Łapsze Niżne
wraz z Kapitułą 

osób i instytucji 

statuetką „Spiżowe Serce”

za ich działalność, twórczość, aktywność 
i zrealizowane inicjatywy,

które w 2017 roku w sposób znaczący 
wpłynęły na rozwój i promocję Gminy Łapsze Niżne



W spotkaniu wzięło udział pięciu zaproszonych gości, którzy 

mieli swoje krótkie prelekcje:

l Wójt Gminy Łapsze Niżne - Jakub Jamróz: Rola i istota 

młodzieży w Gminie Łapsze Niżne
l Przewodniczący Rady Gminy - Zdzisław Majerczak: 

Funkcjonowanie Rady Gminy w Gminie Łapsze Niżne
l Vice prezes Fundacji LIS – Ewa Krupnik: Dlaczego mogę 

być zainteresowany udziałem w Młodzieżowej Radzie 

Gminy?
l Przewodniczący MGR z Kościeliska - Bartłomiej 

Węglarz: Początki Młodzieżowej Rady Gminy 

w Kościelisku. Jak działa rada, trudności i sukcesy?
l Opiekun MGR z Kościeliska pierwszej kadencji - 

Mateusz Łękawski: Rola opiekuna Młodzieżowej Rady 

Gminy

Akcja została przygotowana przy współpracy Urzędu Gminy 

w Łapszach Niżnych z lokalnymi liderami uczestniczącymi 

w tym roku w Akademii Lokalnego Lidera, zorganizowanej 

przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom za włączenie się 

do akcji informacyjnej, a w szczególności Panu Dyrektorowi 

Mariuszowi Wojtasowi, który nie tylko gościł całe wydarzenie 

w Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych, ale je również 

moderował.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

Od sierpnia do listopada w Szkole Podstawowej w Kacwinie 

realizowany był projekt społeczny „Nasza świetlica – miejsce 

spotkań, nauki i zabawy” dofinansowanych ze środków 

otrzymanych z Programu FIO, Gminy Miejskiej Kraków oraz 

Województwa Małopolskiego za pośrednictwem 

Babiogórskiego Stowarzyszenia ZIELONA LINIA. Projekt 

skierowany był do uczniów wszystkich klas szkoły. Autorkami 

i koordynatorkami projektu byli nauczyciele i rodzice. 

Realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 

Gospodyń Wiejskich w Niedzicy. Głównymi celami projektu 

było: zainteresowanie młodych ludzi czytaniem, rozwijanie 

ich zainteresowań przez promocję czytelnictwa oraz 

motywowanie uczniów do kulturalnego spędzania wolnego 

czasu z książką. Rozpoczęliśmy od wyboru ciekawych 

opowiadań. Były to książki Andrzeja Maleszki, Lewis Carroll, 

Charles Dickens, James Ma�hew Barrie, Roald Dahl, Ludwika 

Jerzego Kern, Anny Kamieńska, Michel Piquemal. Na 

podstawie przeczytanych książek, na zajęciach świetlicowych 

pod okiem wychowawcy, powstały piękne plakaty do 

konkursu plastycznego „Książka – mój przyjaciel”. Wszystkie 

prace trafiły na wystawę i stanowią piękną dekorację 

świetlicy. Spotkania z książką, nie mogło odbyć się bez 

głośnego czytania. Dla zgromadzonych na świetlicy uczniów, 

na głos czytali zaproszeni goście, prezentując historię 

„Księżniczki na ziarnku grochu”, „Piotrusia Pana”, „Alicji 

w krainie czarów”,  „Bajki wierszem” i wiele innych. Na koniec 

w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z uczestnikami 

konkursu. Dla gości część artystyczną przygotowały dzieci 

z klas I-II, recytując utwory 

poetyckie oraz bawiąc ich 

śpiewem i tańcem. Ogłoszenie 

wyników konkursu połączone z 

wystawą prac konkursowych, 

zakończyło projekt edukacyjny 

„Nasza świetlica – miejsce 

spotkań, nauki i zabawy”

Jolanta Kałafut

Koordynator projektu

Młodzieżowa Rada Gminy
– akcja informacyjna w Gminie Łapsze Niżne

20 listopada w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Józefa Stanka w Łapszach 

Niżnych, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące idei Młodzieżowych Rad Gminy 

(MRG) na które zostali zaproszeni uczniowie klas VII szkół podstawowych i II gimnazjów. 

Zakończył się projekt „Ale Robot – Lego robotyka od teorii do 

praktyki” realizowany przez grupę nieformalną Mamy dla 

Dzieci w ramach Programu FIO – Małopolska Lokalnie. 

Pomysłodawczyniami i koordynatorkami projektu były 

Jolanta Kałafut, Barbara Celuszak i Katarzyna Szewczyk. 

Celem projektu było przedstawienie nowatorskich metod 

nauczania poprzez zabawę klockami Lego oraz 

zaprezentowanie dzięki nim niekonwencjonalnych sposobów 

edukacji. Wykorzystanie w procesie nauczania klocków Lego 

sprawiło, że przyswajanie wiedzy było ciekawsze, 

efektywniejsze i stanowiło przy tym atrakcyjną formę 

spędzania czasu. Inicjatywa odpowiada na potrzeby 

wyrównywania szans w poziomie wiedzy i dostępu 

do bezpłatnych zajęć mających istotny wpływ na rozwój 

dzieci. Projekt miał pokazać jak wygląda nauka poza 

książkami, jak realnie wpływa na codzienne otoczenie. 

Chcemy aby to Nasze dzieci były kreatorami zajęć i były 

budowniczymi nowego nieznanego im jeszcze świata.

Robotyka w szkołach podstawowych

Projekt społeczny „Nasza świetlica – miejsce spotkań, nauki i zabawy”

Wieści 
z Dziedzin

Kwartalnik 
Gminy Łapsze Niżne
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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY WE FRYDMANIE

Wieści 
z DziedzinNr 4 – 2017 DODATEK SPECJALNY - WIEŚCI ZA SZKÓŁ

ul. Szkolna 4, 34-435 Frydman
tel/fax 1828511815
e-mail: szkolafrydman@op.pl
www.zespolfrydman.lapszenizne.pl
Dyrektor szkoły: mgr Piotr Wojtaszek

Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydmanie funkcjonuje na 

bazie dotychczasowego Zespołu Szkół we Frydmanie. W jego 

skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. B. Czecha 

z wygaszanymi oddziałami gimnazjalnymi oraz przedszkole. 

Odremontowany budynek szkoły posiada bardzo dobre 

zaplecze w postaci boisk sportowych, sali gimnastycznej, 

teatralnej, mul�medialnej. Jest także wyposażony 

w nowoczesne środki dydaktyczne, takie jak tablice 

mul�medialne, projektory, rzutniki oraz laptopy w każdej 

klasie. Od tego roku z powodzeniem funkcjonuje w szkole 

również dziennik elektroniczny.

Szkoła od lat może poszczycić się sukcesami w konkursach 

przedmiotowych (prawie co roku finaliści etapu 

wojewódzkiego), osiągnięciami w zawodach sportowych 

(imię patrona szkoły wszak zobowiązuje!) oraz laurami 

w dziedzinie artystycznej. Odnotować tu należy zwłaszcza 

działalność zespołu teatralnego oraz indywidualne sukcesy 

uczniów w konkursach wokalnych. Również wyniki 

egzaminów przede wszystkim gimnazjalnych lokują naszą 

szkołę w czołówce szkół w powiecie. To częściowo zasługa 

kadry pedagogicznej, która składa się zarówno z nauczycieli 

doświadczonych jak i młodych, którym od lat „dyrektoruje” 

mgr Piotr Wojtaszek.

Szkoła pełni również ważną rolę kulturotwórczą w lokalnej 

społeczności. Uczniowie i nauczyciele biorą udział 

w lokalnych uroczystościach oraz inicjują wiele 

przedsięwzięć. Warto tu przypomnieć spektakularne 

obchody 700-lecia lokacji Frydmana, wydawnictwa im 

towarzyszące (monografie wsi i kościoła), oraz prowadzenie 

strony internetowej miejscowości, udział w lokalnych 

projektach edukacyjnych (np. warsztaty z artystami 

uczestniczącymi w „II Międzynarodowym Plenerze Malarsko-

Rzeźbiarskim)   i organizację cyklu koncertów z okazji Święta 

Niepodległości (w tym roku koncert A. Rosiewicza), itp.

W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły poza 

normalnym trybem pracy związanym z egzaminami 

zewnętrznymi, udziałem w konkursach przedmiotowych, 

sportowych i artystycznych (konkursy teatralne, plastyczne 

i wokalne np. Międzyszkolny Konkurs Wokalny „Prosto z pola 

na idola”), wycieczkach (planowane nad morze i do 

Wielkopolski) wezmą udział w projektach edukacyjnych: 

„Malarskie rewolucje. Twórczość plastyczna inspirowana 

sztuką XX wieku”, „Jakiej muzyki słuchasz? Preferencje 

muzyczne uczniów i nauczycieli naszej szkoły”, lokalnych 

działaniach związanych z promocją regionu („Konkurs Wiedzy 

o Spiszu) oraz licznych inicjatywach samorządu szkolnego. 

I tak w tym roku odbyły się już w szkole obchody Dnia Języków 

Obcych, Dnia Spódnicy, Dnia Tabliczki Mnożenia, Dnia 

Zdrowego Odżywiania. Z założenia mają one formę zabawy, 

ale ich cel jest jak najbardziej kształcący. Przykładowo 

zainicjowane przez Samorząd Uczniowski szkolne obchody 

Dnia Zdrowego Odżywiania w dn. 8 listopada polegały na 

przygotowaniu oryginalnych potraw pod kierunkiem 

wychowawców. Uczniowie losowali kolory, które miały 

określać wygląd przygotowywanych dań, przynosili 

odpowiednie produkty i razem pracowali. Jedni kroili, 

mieszali, przyprawiali, inni wymyślali oryginalne nazwy 

potraw, oraz hasła je promujące, jeszcze inni zajęli się 

przygotowywaniem zastawy i wizualnej prezentacji efektu 

finalnego. Komisja konkursowa oceniała nie tylko inwencję, 

kreatywność i jakość potraw, ale także sposób prezentacji. 

Poza nagrodami dla zwycięzców formą docenienia 

pozostałych była wspólna klasowa uczta. Zajęcia mimo że 

miały formę zabawy to w oczywisty sposób kształciły, poza 

biegłością kulinarną, tak dziś cenione kompetencje jak 

umiejętność współpracy w grupie, pomysłowość oraz 

dyscyplinę pracy.

Między innymi tego typu interdyscyplinarne projekty wpisują 

się w zaczerpnięte z Seneki Młodszego mo�o naszej szkoły – 

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”.

Krzysztof Mikołajczyk
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ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W NIEDZICY
ul. 3 Maja 97
34-441 Niedzica
tel.: 18 262 94 15
e_mail: zponiedzica@hot.pl
Dyrektor szkoły: mgr inż. Piotr Górecki

Międzynarodowy projekt 

„Edukacja (szkoła)/ekonomia/ręka 

w rękę”.

Program „Erasmus+” sektor 

„Edukacja szkolna - partnerstwa 

strategiczne”, daje możliwość 

współpracy szkół na szczeblu 

międzynarodowym. Nasza szkoła 

podjęła taką współpracę z kilkoma krajami, której efektem 

jest projekt  pt. ”Edukacja (szkoła) /ekonomia/ręka w rękę.” 

Projekt realizowany będzie przez dwa lata. Począwszy od 

września 2017 do sierpnia 2019. Projekt kierowany jest do 

uczniów wszystkich klas a w szczególności uczniów 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Celem projektu jest 

opracowanie koncepcji poprawy sytuacji młodych ludzi na 

rynku pracy poprzez ciągłe uświadamianie ich o potrzebie 

kształcenia się w danym zawodzie. A także wdrażania 

w szkołach programu doradczego orientacji zawodowej od 

najmłodszych lat. Istotna jest współpraca szkół 

z instytucjami, wiedza o zapotrzebowaniu ludzi na rynku 

pracy w danym regionie oraz wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów. W projekcie będzie brało udział 6 

szkół: szkoła z Niemiec jest szkołą koordynującą cały projekt 

natomiast szkoły z Bułgarii, Rumunii, Włoch, Polski, i Austrii 

są szkołami partnerskimi. Jednym z głównych  zadań naszej 

szkoły we współpracy z Włochami będzie stworzenie 

pla�ormy internetowej dla wszystkich partnerów oraz 

gromadzenie i aktualizacja wszelkiej dokumentacji 

wypracowanej w czasie trwania projektu. 

Zadania będą podejmowane w szkołach ale także na 

wyjazdach do szkół partnerskich. W wyjazdach będą brali 

udział nauczyciele i uczniowie. Pierwsze spotkanie 

organizacyjne odbyło się w naszej w listopadzie a kolejne pięć  

to wyjazdy zagraniczne.

Witaj Święty Mikołaju

W dniu 6 grudnia br. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole 

niezwykłego Gościa – ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. Uczniowie 

postarali się i godnie Go przywitali. Młodsze dzieci (Patrycja 

Lenart, Melania Grońska, Jakub Milaniak, Ewelina Grońska, 

Nadia Jamińska) zaprezentowały krótkie przedstawienie, 

które ubogacił śpiew uczniów klasy III Szkoły Podstawowej. 

Ponadto dwie dziewczynki, również z klasy III, wyrecytowały 

wierszyk w języku słowackim (Emilia Święty, Dominika 

Strączek). Aby umilić ten czas, dzieci odpowiedziały na apel 

Samorządu Uczniowskiego i ubrały się w tym szczególnym 

dniu w kolorze czerwonym, przywdziewając czapeczki 

mikołajkowe. Nastrój świąteczny udzielił się wszystkim. Nasz 

Gość był zachwycony postawą uczniów, którzy godnie Go 

przywitali. ŚWIĘTY MIKOŁAJ uznał, że nasze dzieci są 

grzeczne, dlatego też wszystkich obdarzył podarkami. 

Uczniowie ze swoimi wychowawcami kolejno podchodzili do 

miesiąc uroczystości i imprezy

wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 
Wybory samorządów klasowych
Wybory samorządu uczniowskiego
Europejski Tydzień Sportu
Akcja "Sprzątanie Świata"

październik
Dzień Edukacji Narodowej /dzień galowy/
Uroczyste ślubowanie kl. I SP I SBI

listopad

Akademia z okazji Narodowego Święto 
Niepodległości 
Andrzejki szkolne "Magia wróżb" -SP - zabawa 
andrzejkowa kl.0-VI 

listopad
/grudzień

Szlachetna Paczka 
Charytatywny Jarmark Świąteczny

grudzień

Mikołajki:
- oddział przedszkolny oraz kl. I-III- spotkanie z 
Mikołajem w klasach
-kl. IV-VI oraz ZSZ-spotkanie z Mikołajem w klasach
Udział uczniów kl. I-III w gminnym mikołajkowym 
turnieju "Baw się razem z nami"
Wigilia ogólnoszkolna-Jasełka Wigilie klasowe

styczeń
/luty

Zabawa Karnawałowa
bal przebierańców

marzec Rekolekcje Wielkopostne

kwiecień
Światowy Dzień Zdrowia i Sportu
Światowy Dzień Ziemi

maj

Majowe rocznice( 1 maja- Święto Pracy, 
2 maja- Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 
3 maj- Uchwalenie Konstytucji ) 
Dzień Europejski

czerwiec

Dzień Dziecka – SP, ZSZ 
- impreza promująca zdrowy styl życia
Okolicznościowe przedstawienia teatralne
- lektury szkolne
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Pożegnanie absolwentów kl. III ZSZ

Kalendarium najważniejszych wydarzeń szkolnych 
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MIKOŁAJA, który z pomocą ANIOŁKA I DIABEŁKA, wręczył im 

paczki świąteczne. Obdarowane dzieci, radosne i z uśmiechem 

na twarzach, wracały do swych klas w towarzystwie 

RENIFERÓW. Dzień 6 grudnia na długo zapisze się w sercach 

i w pamięci naszych uczniów. Dziękuję wszystkim, którzy 

wsparli organizację MIKOŁAJEK w naszej szkole, a mianowicie: 

ŚWIĘTEMU MIKOŁAJOWI i Jego pomocnikom, Radzie 

Rodziców, Pani Beacie Grońskiej – wychowawcy klasy III, Pani 

Barbarze Celuszak. Ogromne podziękowania kieruję do 

Uczniów, którzy zadbali w ostatnim czasie, aby ten dzień był dla 

nas wszystkich wyjątkowy.

ZPO w Niedzicy



Szkoła bierze udział w różnych projektach, akcjach 

i przedsięwzięciach m. in.:

„Czyste powietrze wokół nas”, „Mamo wolę wodę”, „Mleko 

z klasą”,  „Trzymaj formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, 

„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Owoce i warzywa w szkole”, 

„Książki naszych marzeń”, „Śniadanie daje moc”, Projekt-Logo 

Robotyka, ”Świetlica miejscem spotkań i zabaw”, „Maj– 

miesiącem ortografii, „Marzec- miesiącem matematyki, "The 

Beatles - nauka angielskiego przez piosenki", "Języki obce na 

Świecie – tydzień języka angielskiego i języka niemieckiego, 

Sprzątanie Świata, Pierwsza pomoc przed-medyczna, „ Bądź 

Bezpieczny” „Uśmiech na wigilię”, „Plecak pełen uśmiechu”, 

Wolontariat im.  A. Worwy, „Odblaskowa szkoła”, 

„Bezpieczeństwo w sieci”. 

W szkole działa: Samorząd Uczniowski, Szkolna Kasa 

Oszczędności, Koła przedmiotowe, Świetlica, Biblioteka, 

Szkolny Klub Wolontariatu, Klub Bezpieczeństwa.

II Pochód Wszystkich Świętych

W piątek 28 października 2017 roku uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II, już po raz drugi 

uczestniczyli w Pochodzie Wszystkich Świętych ulicami 

Kacwina. Wydarzenie to wpisało się w tradycję naszej szkoły. 

W Polsce od kilku lat cieszy się taka akcja dużym 

zainteresowaniem. Głównym celem tego wydarzenia jest 

pielęgnowanie polskich i chrześcijańskich tradycji 

obchodzenia Uroczystości Wszystkich Świętych.  Ma ono  na 

celu ukazywanie dzieciom autorytetów, poprzez przykłady 

świętych i błogosławionych. W naszej szkole 

przeprowadzone zostało w przeddzień odpustu na 

Wszystkich Świętych. W tym roku Korowód Świętych 

rozpoczęliśmy od przedstawienia wybranych przez uczniów 

świętych. Po kolei od najmłodszych przedszkolaków aż do 

klasy VII uczniowie prezentowali imiona oraz atrybuty 

swojego Świętego. Po części oficjalnej uczniowie oraz 

nauczyciele całej szkoły wyruszyli w pochodzie Wszystkich 

Świętych ulicami Kacwina, który zakończył się w Kościele pw. 

Wszystkich Świętych. Proboszcz ks. Marian Błaszczyk 

wymienił i pokazał figur wszystkich Świętych znajdujących się 

w kościele. Następnie klasa VI zaprezentowała krótki program 

słowno – muzyczny przybliżając postać Naszego 

Największego Polaka, a Patrona Naszej Szkoły – Świętego 

Jana Pawła II.  

Magdalena Wenit

Apele Papieskie 16 dnia każdego miesiąca na pamiątkę wyboru 
Księdza Kardynała na Stolicę Piotrowa – 16 październik 1978r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
Ślubowanie pierwszej klasy

Dzień Przedszkolaka

Dzień Edukacji Narodowej

Pochód „Wszystkich świętych”

Narodowe Święto Niepodległości 
– uroczystość dla mieszkańców Kacwina

Zabawa - „Andrzejkowa”
i „ Choinkowa”

Spotkanie z Mikołajem

Spotkanie przy opłatku całej społeczności  szkolno- przedszkolnej

Koncert na „Trzech Króli” – dla całej społeczności Kacwina

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Ziemi

Dzień Książki – wspólne czytanie - Dzień postaci z książek

Ustalenie Konstytucji 3 Maja

II Gminny Konkurs Ortograficzny – „RODEO ORTOGRAFICZNE”

Dzień Matki

Dzień Rodziny i Dzień Dziecka

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KACWINIE
ul. Jana Pawła II 41
Kacwin, 34-441 Niedzica
tel. szkoły: 18 262 71 71
tel. przedszkola: 18 262 72 50
email : spkacwin@poczta.onet.pl
www.zpokacwin.szkolnastrona.pl
Dyrektor szkoły: mgr Magdalena Wenit

Wieści 
z DziedzinNr 4 – 2017

DODATEK SPECJALNY
„WIEŚCI ZE SZKÓŁ”
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. KS. JÓZEFA STANKA W ŁAPSZACH NIŻNYCH

W POSZUKIWANIU SKARBÓW …
… NA ARCHIPELAGU SKARBÓW

Naucz się upadać by potem umieć się podnieść, goń marzenia, 
szanuj innych, ucz się mówić "nie" - bądź uparty, dąż do celu, 
pracuj nad swoim charakterem, miej obowiązki, kochaj życie, 
trenuj, ćwicz, miej pasje, spełniaj swoje marzenia, oswajaj 
swoje tygrysy, nigdy się nie poddawaj, bądź gwiazdą, trening 
czyni mistrza …

To tylko niektóre wskazówki jakie mogli odnaleźć uczniowie 
łapszańskiego gimnazjum wędrujący miedzy wyspami 
ARCHIPELAGU SKARBÓW - programu profilaktyki 
zintegrowanej. Te oryginalne lekcje, których tematem było 
życie młodego człowieka w dżungli współczesnego świata 
okazały się nie tylko niezwykle ciekawe, ale skłaniały uczniów 
do wielu przemyśleń, zastanowienia się nad tym, co dzieje się 
wokół nas i pokazaniem w tym otaczającym nas świecie 
konkretnych drogowskazów. Oto co pisali sami uczniowie:

Udział w programie był dla mnie: bardzo ciekawy, inspirujący, 
pokazał mi jak traktować siebie, jak traktować swoje ciało, jak 
ważny w życiu jest szacunek; dowiedziałam się wielu ciekawych 
rzeczy; dla mnie było to bardzo potrzebne; to były wyjątkowe 
zajęcia, bardzo przydatne doświadczenie, chętnie wzięłabym 
udział w podobnych zajęciach; nigdy ich nie zapomnę, 
z poczuciem humoru mówiono o poważnych sprawach; zajęcia 
były super, dawały dużo do myślenia; było to dla mnie ważne 
wydarzenie, wiadomości z tego programu na pewno przydadzą mi 
się w życiu.

Podobało mi się: forma zajęć, atmosfera, szczególnie prezentacje, 
muzyka, pokazanie różnych wydarzeń z różnego punktu widzenia, 
prowadzący nie bali się mówić o trudnych życiowych sprawach, 
dzielili się z nami swoimi przeżyciami, byli bardzo otwarci, 
niezwykły był pobyt na wyspie dżungli gdzie poznaliśmy jak 
oswoić swojego tygrysa, podobało mi się tłumaczenie wielu 
spraw, to były bardzo ciekawe lekcje.

Uczniowie.

Dziękujemy Urzędowi Gminy w Łapszach Niżnych za 
sfinansowanie zajęć dla naszych gimnazjalistów 
Polecamy stronę: www.program.archipelagskarbow.eu

Nauczyciele

ul. Długa 12
34-442 Łapsze Niżne
tel./fax: 18 265 93 41
e-mail: zpo@lapszenizne.pl
www.zpo@lapszenizne.pl
Dyrektor szkoły: mgr inż. Mariusz Wojtas

miesiąc wydarzenie

4 września
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – 
msza św. i apel przy tablicy pamiątkowej Patrona szkoły

4-8 
wrzesień

Spotkanie z Pallotynami z Ołtarzewa
IV Rajd im Bł. ks. Józefa Stanka 

wrzesień/ 
czerwiec 

Uroczystości religijne związane z Patronem Szkoły 
Podstawowej bł. ks. Józefem Stankiem

październik

Akcja „Sprzątanie świata”
Dzień Pieczonego Ziemniaka
Dzień Edukacji Narodowej
Pasowanie na ucznia klasy I SP
Święto Zmarłych – dekoracja grobów zasłużonych osób
Małopolskie Dyktando Niepodległościowe
Wycieczka na Słowację 

październik
/listopad

Parada postaci bajkowych

listopad
Święto Odzyskania Niepodległości
Andrzejki
Regionalny konkurs Wiedzy o Spiszu i Podhalu

grudzień
Mikołajki
Opłatek szkolny

styczeń
Dzień Babci i Dziadka
Zabawa choinkowa
Śpiskie Zwyki

Luty
Jasełka
Walentynki

styczeń
/luty

Konkurs Mały Inżynier

luty
/marzec

Dzień sportów zimowych

marzec

Dzień liczby π
Pierwszy Dzień Wiosny
Dzień Świętości Życia
Dzień Teatru

marzec
/kwiecień

Dzień Zdrowia

kwiecień
Dzień Ziemi
Wspomnienie „Katyń”
Europejski Dzień Języków

kwiecień 
/maj

Dzień strażaka /konkurs pożarniczy Gminny
Konkurs wiedzy o Słowacji

maj

Konkurs Gwarowy „Spiska Czytanka”
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja
Podsumowanie projektów edukacyjnych w gimnazjum
Dzień Matki i Ojca
Konkurs recytacji liczby π
Konkurs SUDOKU

maj
/czerwiec

Dzień poezji i prozy słowackiej

czerwiec

Dzień Dziecka i Dzień Sportu. 
Dzień Sportów Letnich
Wycieczka „Śladami Patrona Szkoły”
Zakończenie klas III gim -komers
Bicie rekordu czytania
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Kalendarium najważniejszych wydarzeń szkolnych:



SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BŁ. JANA PAWŁA II W ŁAPSZACH WYŻNYCH
ul. Świętego Floriana 51
34-442 Łapsze Niżne
tel./fax 18 265 97 66
e-mail: spwyzne@lapszenizne.pl
www.spwyzne.lapszenizne.pl
Dyrektor szkoły: mgr Magdalena Dwornicka

miesiąc wydarzenie

listopad Andrzejki - zabawa taneczna z wróżbami

grudzień

Mikołajki
Kiermasz świąteczny
Wigilia szkolna
Jasełka

styczeń

Choinka noworoczna
Bal Przebierańców
Dzień Europejski
Dzień Babci i Dziadka

luty IV Dzień Wyjątkowej Uprzejmości

marzec
Pierwszy Dzień Wiosny- „Wiosenna pobudka”
Misterium Męki Pańskiej
Wielkanocne Jajeczko

kwiecień
Dzień Ziemi
IX Dzień Zdrowia
Kodeks walki z rakiem

maj Konkurs Talentów

czerwiec

Dzień Dziecka i Dzień Matki
Gminny Turniej Logicznego Myślenia
Dni otwarte w oddziale przedszkolnym
Piknik Rodzinny

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 
w roku szkolnym 2017/2018
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Łapsze Wyżne to niewielka, górska wioska leżąca pomiędzy 

Kurasówką a Grandeusem, przecięta wpół rzeką Łapszanką. 

W centralnym miejscu wsi, naprzeciw kościoła znajduje się  

Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Jana Pawła II. 

Ponad stuletni budynek jest naszą perełką, o którą wszyscy 

dbamy. W roku szkolnym 2017/2018 uczęszcza do niej 111 

dzieci. Funkcjonuje 7 klas szkoły podstawowej i prowadzone 

są 2 oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

Wszystkie dzieci uczą się na jedną zmianę, mają też możliwość 

uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych oraz próbach 

zespołu regionalnego. 

W naszej szkole prężnie działają różne organizacje 

uczniowskie, między innymi Samorząd Uczniowski, który 

poprzez szereg swoich działań uczy samodzielnego 

podejmowania decyzji, gospodarowania wypracowanymi 

środkami i krzewi ideę wolontariatu. Dużym wsparciem 

w naszych działaniach jest prężnie działająca Rada Rodziców. 

Przy Jej współpracy zostało zorganizowanych wiele imprez 

i uroczystości szkolnych i lokalnych.

Żyj zdrowo!

W bieżącym roku kontynuujemy Szkolny Program Zdrowotny 

„Kolorowe wyzwanie - nasze drugie śniadanie”. W każdy 

ostatni czwartek miesiąca zasiadamy z wychowawcą do 

wspólnego śniadanka. Co miesiąc obowiązuje inne hasło- 

kolor związany z produktami, z których należy przygotować 

drugie śniadanie. Liczy się pomysłowość w przygotowaniu 

zdrowych przekąsek. Ciekawie jest, jeżeli w tym dniu 

pamiętamy również o kolorze ubrania lub jakimś dodatku do 

stroju. Pierwsze śniadanko odbyło się 28 września. Następne 

odbędzie się zgodnie z harmonogramem: 

WRZESIEŃ (28.09.)-  POMARAŃCZOWY

PAŹDZIERNIK (26.10.)-  FIOLETOWY

LISTOPAD (30.11.)-  CZERWONY

GRUDZIEŃ (21.12.)-  BIAŁY

STYCZEŃ (25.01.)-  KREMOWY

LUTY (01.03.)-  RÓŻOWY

MARZEC (22.03.)-  ZIELONY

KWIECIEŃ (26.04.)-  ORZECHOWY

MAJ (24.05.)-  ŻÓŁTY

CZERWIEC (14.06.)-  KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY

Zachęcamy Was do obejrzenia fotorelacji z naszych 

kolorowych śniadanek www.spwyzne.lapszenizne.pl

Nasza aktywność prozdrowotna przyniosła efekty, 

zdobyliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej 

Zdrowie. Życzymy „kolorowego” smacznego!!!

mgr Magdalena Dwornicka, mgr Aniela Gryglak-Bigos



miesiąc wydarzenie

wrzesień
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
Jesienna akcja sprzątania świata
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

październik

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej
Pasowanie na przedszkolaka
Ślubowanie pierwoszoklasistów
Warsztaty regionalne Spisz- moja mała Ojczyzna
Żywa lekcja historii: Wikingowie
Spotkanie z przedstawicielami Policji
Spotkanie z przedstawicielami Straży Pożarnej przy 
OSP w Łapszance

listopad
Udział w akcji Śniadanie daje moc!
Uroczyste obchody Święta Niepodległości
Wieczorek andrzejkowy

grudzień
Mikołajki
Opłatek szkolny; jasełka
Rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe

styczeń
Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka
Bal karnawałowy

luty

Szkolny Dzień Sportów Zimowych
Szkolny konkurs ortograficzny 
Z ortografią za pan brat!
Walentynki szkolne

marzec

Gminny konkurs ortograficzny Matmix
Powitanie Wiosny
Konkurs wielkanocny
Śniadanko wielkanocne

kwiecień

Szkolny konkurs czytelniczy Czytam dla 
przyjemności!
Światowy Dzień Ziemi
Światowy Dzień Książki
Kiermasz książki w ramach współpracy z 
wydawnictwami wysyłkowymi
Wiosenna akcja sprzątania świata

maj
Uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja
Dzień Europy

czerwiec
Dzień Rodziny
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁAPSZANCE
Łapszanka 32
34-442 Łapsze Niżne
tel.: 18 2659950
e-mail: lapszankasp@interia.pl
www.splapszanka.lapszenizne.pl
Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Krzysztofiak

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 
w roku szkolnym 2017/2018

Strażacy OSP w Łapszance – zawsze gotowi, by przyjść 
z pomocą!

Dnia 26 X br. spotkaliśmy się ze strażakami z miejscowej OSP. 
Byli wśród nich: doświadczony strażak, pan Henryk Janeczek, 
oraz trzej absolwenci naszej szkoły – Daniel Jendrusiak, 
Michał Jędrusiak i Dawid Dudas. Na wstępie opowiedzieli 
nam o trudach swojej pracy, która wynika z chęci niesienia 
pomocy potrzebującym w sytuacji zagrożenia. Potem pan 
Henryk przeprowadził krótkie szkolenie ppoż., które 
łapszańscy uczniowie uzupełniali własną wiedzą.

Gwóźdź programu stanowił pokaz udzielania pierwszej 
pomocy poszkodowanym w wypadkach. Nasi młodzi 
strażacy, korzystając z pomocy jednego z najodważniejszych 
uczniów – Szymona, zademonstrowali spragnionym wrażeń 
widzom, w jaki sposób należy postępować w przypadku osoby 
nieprzytomnej. Wybrali więc jednego z uczniów, Mariusza, 
który poprawnie zdiagnozował brak zagrożeń zewnętrznych, 
po czym niezwłocznie sprawdził funkcje życiowe 
poszkodowanego. Następnie Ola ułożyła go w pozycji 
bezpiecznej. Podczas udzielania tej pomocy wykazali się 
sporymi umiejętnościami i wiedzą. Potem nasz dzielny 
strażak, Daniel, zademonstrował, jak należy poprawnie 
przeprowadzić masaż serca i dokładnie poinstruował 
o sposobie prowadzenia sztucznego oddychania. Na 

szczęście nie próbował tego robić na naszym żywym 
„fantomie”… - cóż by to było, gdyby podczas takiego 
postępowania (skąd inąd ratującego życie) jego 
poszkodowany nagle oprzytomniał i zwiał gdzie pieprz 
rośnie?! I dobrze, gdyż Szymon został w bezpieczny sposób 
przeniesiony na nosze i (skutecznie!) unieruchomiony, aby 
w czasie transportu nie uległ dodatkowemu urazowi.

Potem strażacy zaprezentowali zawartość profesjonalnej 
torby medycznej. Na zakończenie zaś przeprowadzili mini-
quiz, po którym wyrazili swoje zadowolenie z zasobu 
informacji posiadanych przez łapszańskie dzieci. W ramach 
niespodzianki najmłodsi uczniowie udali się do remizy 
strażackiej, by obejrzeć wóz strażacki. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za przyjęcie zaroszenia i przeprowadzenie tych 
niesamowitych warsztatów. Dzięki temu spotkaniu wiemy, że 
możemy czuć się w Łapszance naprawdę bezpiecznie, skoro 
czuwają nad nami niesamowici ludzie, którzy zawsze są 
gotowi, by przyjść nam z fachową pomocą!

mgr Małgorzata Krzysztofiak
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W TRYBSZU
ul. św. Elżbiety 175
Trybsz, 34 – 442 Łapsze Niżne
tel.: 18 265 61 04
e-mail: sptrybsz@interia.pl
Dyrektor szkoły: mgr Anna Stronczek

Końcem września szkoła w Trybszu otrzymała tytuł  

„ZACZYTANEJ SZKOŁY” uczestnicząc w konkursie 

organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego 

w Warszawie. Certyfikat był uwieńczeniem ubiegłorocznej 

pracy, związanej z rozwijaniem i promowaniem czytelnictwa. 

W ramach konkursu zostało  zrealizowanych wiele działań, 

mających zachęcać do czytania książek. Wśród nich była akcja 

„Znani i mniej znani czytają nam książki”. W ramach akcji 

została przeprowadzona debata wśród uczniów na temat 

„Książka naszym przyjacielem”. Celem dyskusji było uzyskanie 

odpowiedzi na pytanie: warto czy nie warto czytać? Przy 

realizacji programu został przeprowadzony konkurs na 

najlepsze zakończenie, recenzję wybranej książki, oraz 

konkurs plastyczny. Wiele radości przyniósł dzieciom Dzień 

Postaci Bajkowych. Uczniowie zostali również zapoznani 

z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza „na 

żywo” podczas warsztatów wyjazdowych do drukarni 

i zwiedzania  wnętrza oficyny drukarskiej z XIX wieku 

w Muzeum Podhalańskim. Efektem było wytworzenie 

odbitek własnego imienia, uczestnicy mogli zobaczyć 

również, jak współcześnie  powstaje gazeta. Podjęto też 

szereg działań w ramach współpracy z Biblioteką 

Pedagogiczną w Nowym Targu.

Szkoła była organizatorem gminnego konkursu literackiego 

i plastycznego „BOHATER LITERACKI-WZOREM DO 

NAŚLADOWANIA”. Czas realizacji programu upłynął 

niepostrzeżenie. Starania społeczności szkolnej zostały 

uwieńczone sukcesem w postaci uzyskanego certyfikatu 

„Zaczytanej Szkoły”. To osiągnięcie motywuje do tego, by stale 

podejmować działania w kierunku promowania czytelnictwa 

i mobilizowania do czytania. Trzeba mieć nadzieję, że 

uczniowie odpowiedzą pozytywnie na te zachęty i każdy 

z nich, także jako dorosły człowiek będzie przekonany, że 

warto czytać. 

17 listopada obchodziliśmy Święto Szkoły. W dniu naszej 

patronki zakończyliśmy pracę nad hymnem szkoły, który 

został uroczyście odśpiewany na podsumowaniu projektu 

„Być dobrym jak chleb”. Od sześciu lat w tym dniu 

organizujemy Korowód Wszystkich Świętych - tak też i w tym 

roku przybyli do nas święci.

Tegoroczne plany to praca nad  wychowaniem do wartości, 

rozpoczęliśmy szereg działań w ramach przygotowań do 

setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, nadal  będą  

prowadzone akcje Klubu Wolontariatu - wszak tytuł Szkoły 

Wolontariatu zobowiązuje. Zbieramy nakrętki, makulaturę, 

zużyte telefony i baterie - zarobione pieniądze zostaną 

przekazane potrzebującym. Liczymy, że udział w projekcie 

Aktywna Tablica, programowanie i dodatkowe zajęcia 

komputerowe przyczynią się do kształtowania kompetencji 

informatycznych i myślenia komputacyjnego. W ramach pracy 

szkoły zaplanowane zostały Andrzejki, Dzień Pluszowego 

Misia, pieczenie i ozdabianie pierników na szkolne choinki, 

Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Skakanki,  

Zimowa i Letnia Olimpiada Sportowa, Fes�wal Nauki, Dzień 

Ziemi, Dzień Spiski, Dzień Języka Ojczystego, śniadanie 

wielkanocne, wiosenna wycieczka. Wspólne z Radą Rodziców 

zorganizowane zostaną  imprezy integrujące społeczność 

trybską, tj. Jasełka dla wsi, Walentynki, zabawa karnawałowa, 

oraz  konkursy rodzinne. Ważnym wydarzeniem będzie 

również udział zespołu Trybskie Dzieci w Międzynarodowym 

Święcie Dzieci Gór, do którego rozpoczęliśmy już 

przygotowania. Uczniowie mogą również otrzymać wsparcie 

na zajęciach wyrównawczych. Dzieci będą uczestniczyć 

w akcjach, konkursach gminnych, sanepidowskich 

i kuratoryjnych, oraz programach profilaktycznych. 

Codziennie doświadczamy opieki naszej patronki Świętej 

Elżbiety Węgierskiej, liczymy iż w tym roku będzie również 

nad nami czuwać w czasie realizacji wyżej wymienionych 

planów.

mgr Anna Stronczek
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„Korowód Wszystkich Świętych” w dniu święta patronki



Dzień tygodnia Przyjmuje

Lek. med. Tomasz Jasiński
specjalista chorób wewnętrznych

poniedziałek
wtorek

środa
czwartek

piątek

14.00 - 18.00
14.00 - 18.00 

8.00 - 12.00
14.00 - 18.00
14.00 – 18.00

Lek. med. Stanisław Grela
specjalista chorób wewnętrznych

wtorek
piątek

8.00 – 13.00
8.00 – 13.00

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. Jan Bernakiewicz
sp. chorób wewnętrznych, diabetolog

poniedziałek
czwartek

15.00 - 18.00
8.00 - 13.00

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

wtorek 15.30 - 18.00

Poradnia ginekologiczno – położnicza:
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

SŁUŻBA ZDROWIA
w Gminie Łapsze Niżne

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 działania 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. 18 263 35 07 
l USG piersi rejestracja tel. 18 263 35 05

Dzień tygodnia Przyjmuje 

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

poniedziałek
wtorek

środa
czwartek

piątek

8.00 - 15.35
8.00 - 13.00

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

Nocną i świąteczną ambulatoryjną opiekę lekarską i pielęgniarską dla naszych Pacjentów zapewnia:

l Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 

w dni powszechne od 18.00 do 8.00 oraz w soboty, niedzielę i święta przez całą dobę tel. 18 263 37 64

l Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, Jabłonka, ul. 3 Maja 7, tel. 18 265 29 76

l Pielęgniarskie i lekarskie wizyty domowe - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, 

Krościenko Nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, tel. 18 262 32 21

Godziny przyjęć pacjentów 
w Ośrodku Zdrowia 
w Łapszach Niżnych:

Rejestracja:

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

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ 

PACJENTÓW MOŻE ULEC ZMIANIE!

Godziny przyjęć pacjentów
w Ośrodku Zdrowia
we Frydmanie:

Rejestracja:

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

HARMONOGRAM PRZYJĘĆ 

PACJENTÓW MOŻE ULEC ZMIANIE!

UWAGA!
Zmiany w harmonogramie 
godzin przyjęć pacjentów 

w ośrodkach zdrowia 
na terenie 

Gminy Łapsze Niżne


