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Szanowni Państwo
Kolejny rok intensywnej pracy na 
rzecz naszej gminy już za nami.

Głęboko wierzę, że w minionych 
kilku latach udało nam się zrobić 
wiele dobrego dla gminy i jej 
mieszkańców. Na progu nowego 
2018 roku zapewniam, że kolejne 
działania i inwestycje zostały 
dokładnie zaplanowane i zrobimy 
wszystko, żeby były zrealizowane 
w całości. A planów mamy wiele: 

wybudujemy 5 kolejnych boisk wielofunkcyjnych oraz 
zostanie dokończona inwestycja w ramach historyczno – 
kulturowo – przyrodniczego szlaku wokół Tatr. 
Rozpoczęliśmy wymianę kotłów w gospodarstwach 
domowych oraz przystąpiliśmy do kolejnego programu 
usuwania wyrobów azbestowych, do udziału w którym 
gorąco Państwa zachęcam. Planujemy również wykonać 
głęboką termomodernizację kolejnych czterech budynków 
użyteczności publicznej z terenu gminy, co pozwoli na 
zmniejszenie zapotrzebowania tych obiektów na ciepło, 
a w konsekwencji przełoży się na oszczędności. Złożony 
został duży wniosek na montaż instalacji OZE (fotowoltaika, 
solary, pompy ciepła) w gospodarstwach domowych 
mieszkańców przy współpracy z dziewięcioma ościennymi 
gminami i z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie 
konkursu.

Tymczasem osobiście bardzo się cieszę, że początkiem 
bieżącego roku otrzymaliśmy radosną informację, że Gmina 
Łapsze Niżne pozyskała dofinansowanie w wysokości ponad 

6,5 mln złotych na budowę ścieżek wokół Zbiornika 
Czorsztyńskiego. Ta inwestycja w bardzo istotny sposób 
wpłynie na atrakcyjność turystyczną regionu, tym bardziej, że 
nasz odcinek jest uzupełnieniem kilku inwestycji 
realizowanych przez sąsiednie gminy i łączy się z dużym 
projektem wojewódzkim, który ma na celu połączenie 
szlakiem rowerowym najpiękniejszych miejsc w Małopolsce. 
Jest też znaczącym uzupełnieniem dotychczasowych działań 
w dziedzinie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
w naszej gminie.

Rok 2018 zapowiada się bardzo pracowicie. Stawiamy na 
turystykę, stawiamy na ekologię, myśląc nie tylko o tym co 
ważne dziś, ale także o tym, jak nasze działania wpłyną na 
jakość życia mieszkańców w przyszłości.

Ale będzie to rok szczególny jeszcze z jednego względu. To 
właśnie w tym roku przypada 100 rocznica odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Pomimo tego, że rocznica ta 
wiąże się z pamięcią o trudnych dla naszego narodu chwilach, 
należy się cieszyć, że nam dane jest świętowanie tego 
wyjątkowego czasu w pięknym, wolnym kraju, który rozwija 
się i zmienia również dzięki dobrej współpracy tu „na dole”, 
czyli miedzy sąsiednimi gminami, w ramach powiatu oraz 
w samej gminie.

Zapraszam do lektury kolejnego numeru kwartalnika Wieści 
z Dziedzin, w którym staramy się przekazać Państwu 
informacje o najważniejszych działaniach gminy.

Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze Niżne

Miejscowość Data Godzina

NIEDZICA
Dom Strażaka

13.04.2018r. (piątek) 19:00

ŁAPSZANKA
Remiza OSP

14.04.2018r. (sobota) 19:00

FALSZTYN
Remiza OSP

15.04.2018r. (niedziela) 10:15

FRYDMAN
Remiza OSP

15.04.2018r. (niedziela) 15:00

ŁAPSZE NIŻNE
Dom Ludowy

20.04.2018r. (piątek) 19:00

NIEDZICA-ZAMEK
Remiza OSP

22.04.2018r. (niedziela) 11:30

TRYBSZ
Remiza OSP

22.04.2018r. (niedziela) 18:00

KACWIN
Remiza OSP

28.04.2018r. (sobota) 19:00

ŁAPSZE WYŻNE
Świetlica

29.04.2018r. (niedziela) 17:00

Pragnę zaprosić Państwa na kolejne spotkania informacyjne 

połączone z zebraniami wiejskimi w Państwa 

miejscowościach. Chcę podzielić się z Państwem 

informacjami na temat przedsięwzięć, które zamierzamy 

w najbliższym czasie realizować oraz przybliżyć Państwu 

działania gminy, które zostały zrealizowane w minionym roku.

Na spotkaniach zostaną poruszone między innymi 
następujące sprawy:

 1. Wykonanie budżetu 2017.

 2. Planowane przedsięwzięcia w roku 2018.

 3. Informacja na temat wniosków o dofinansowanie 

złożonych przez gminę. (solary, fotowoltaika, pompy 

ciepła, wymiana kotłów, utylizacja azbestu, rozwój 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, itp.).

 4. Zmiany w prawie wodnym.

 5. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami 

komunalnymi.

 6. Działania gminy ukierunkowane na rozwój turystyki.

 7. Gazyfikacja – plany – potencjał – zapotrzebowanie. 

 8. Inne sprawy informacyjno – organizacyjne. 

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie w jednym 

z poniższych terminów. Chętnie odpowiem na wszystkie 

Państwa pytania i wątpliwości.

Zebrania wiejskie w kwietniu
Spotkania odbędą się w terminach jak w poniższej tabeli.
Liczę na niezawodne Państwa przybycie. Do zobaczenia!

Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze Niżne
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II Gala „Spiżowe Serce”
24 stycznia 2018r. na Zamku "Dunajec" w Niedzicy Zamek
odbyła się II Gala "Spiżowe Serce".

Jest to wyjątkowe wydarzenie uhonorowania osób i instytucji 

szczególnie zasłużonych dla Gminy Łapsze Niżne za ich 

działalność, twórczość, aktywność i zrealizowane inicjatywy, 

które w sposób znaczący wpłynęły i wpływają na rozwój 

i promocję gminy. II Gala została rozpoczęta przez Wójta od 

posumowania dokonań gminy w ubiegłym roku. 

Zaprezentowano film, w którym można było zobaczyć, jak 

wiele działań zostało zrealizowanych w roku 2017r.

W tegorocznej edycji gali za szczególną działalność, pracę 

i okazane serce na rzecz gminy w roku 2017, Kapituła 

postanowiła uhonorować statuetką "Spiżowe Serce":

l Panią Elżbietę Łukuś
l Panią Katarzynę Wiwer i Pana Rafała Monitę
l Pana Piotra Wojtaszka
l Pana Sławomira Konopkę
l Pana Marcina Pająka

Dodatkowo, Kapituła uhonorowała za całokształt pracy 

świętej pamięci Pana Józefa Iwańczaka - twórcę niedzickiej 

izby regionalnej oraz doktora Stanisława Dziewońskiego, 

który przez długie lata leczył mieszkańców Gminy Łapsze 

Niżne.

Tego wieczoru prawdziwą ucztą był występ zespołu 

Holeviaters, który nie tylko przygotował dla zaproszonych 

gości rytmy karpacko-bałkańskie, ale również porwał do 

tańca.

Serdecznie dziękujemy laureatom tegorocznej gali, jak 

również wszystkim mieszkańcom, którzy na co dzień 

wspierają i dbają o rozwój Gminy Łapsze Niżne.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. Informacji i Komunikacji Społecznej
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Z	okazji	zbliżających	się	S�wiąt	

Zmartwychwstania	Bożego

składamy	serdeczne	życzenia

zdrowia,	pogody	ducha,	wiary	i	miłości.

Niech	te	S�więta	będą	pełne	pokoju,

a	w	sercach	zagości	

nadzieja	odradzającego	się	życia.

Przewodniczący	Rady	Gminy

Zdzisław	Majerczak

Wójt	Gminy

Jakub	Jamróz
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ŚCIEŻKA PIESZO - ROWEROWA 
WOKÓŁ JEZIORA CZORSZTYŃSKIEGO

Gmina Łapsze Niżne otrzymała ponad 6,5 miliona złotych unijnej dotacji 
na dwa projekty planowane do realizacji wokół Zbiornika Czorsztyńskiego.

W dniu 26 lutego 2017r. zostały złożone dwa projekty na budowę ścieżki rowerowej wokół Zbiornika 

Czorsztyńskiego w ramach ogłoszonego konkursu o dofinansowanie projektów 6 Osi Priorytetowej 

Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

W ramach realizacji projektów powstanie dwukierunkowa ścieżka pieszo - rowerowa wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Zimą ścieżka będzie służyć jako trasa narciarstwa biegowego.

Pierwszy projekt pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek IV: 

Biała Dama – trasa rowerowa we Frydmanie ( od mostu w Dębnie do Falsztyna )”, obejmuje:

 1. budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,5 m oraz 3,0 m, o długości 4600 m 

w miejscowościach Frydman i Falsztyn,

 2. budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów z wiatą,

 3. wykonanie oznakowania i zabezpieczenie wysokich skarp poręczami ochronnymi.

 Całkowite koszty projektu 6 897 497,21 zł

 Dofinansowanie: 5 173 122,82 zł 75%

 Wkład własny: 1 724 374,39 zł 25%

Drugi projekt pn.; „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek V: 

Polana Sosny – trasa rowerowa w Niedzicy (od Zatoki Kosarzyska do Niedzicy)”, obejmuje:

 1. budowę trasy rowerowej, dwukierunkowej o szerokości 2,5 m oraz 3,0 m , o długości 2029 m. 

 2. budowę Miejsc Obsługi Rowerzystów z wiatą,

 3. wykonanie oznakowania i zabezpieczenie wysokich skarp poręczami ochronnymi.

 Całkowite koszty projektu 1 772 705, 01 zł

 Dofinansowanie: 1 329 528,71 zł 75%

 Wkład własny: 443 176,30 zł 25%

W otoczeniu Zbiornika Czorsztyńskiego, na terenach pełnych naturalnych bogactw przyrodniczych 

i kulturowych przebiegać będzie ścieżka pieszo- rowerowa. Powstanie tej ścieżki przyczyni się do rozwoju 

przemysłu czasu wolnego, przyciągnie turystów i zachęci mieszkańców gminy do korzystania z nowopowstałej 

infrastruktury rekreacyjnej.

Ponadto otworzy również perspektywy dla przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy.

Halina Karkoszka

Referat Inwestycji i Rozwoju
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Dbamy o Seniorów
„Pieniński Dom Dziennego Pobytu” w Niedzicy
Kilka miesięcy temu informowaliśmy mieszkańców gminy o podpisanej umowie na dofinansowanie 
projektu „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
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Jest to efekt współpracy władz samorządowych Czorsztyna, 

Łapsz Niżnych i Szczawnicy z Krajowym Instytutem 

Gospodarki Senioralnej w Warszawie, specjalizującym się 

w doradzaniu samorządom w organizowaniu gospodarki 

senioralnej.  Już w lecie 2017 r. rozpoczęliśmy bezpłatne 

szkolenie dla 22 osób z terenu gminy Łapsze Niżne.  

Spotkania weekendowe, trwające prawie cztery miesiące, 

zakończyły się dla uczestników egzaminem. Po jego zdaniu 

grupa mieszkańców uzyskała nowy zawód – opiekun osoby 

starszej, niesamodzielnej. Certyfikat zawodowy panie 

biorące udział w zajęciach otrzymały od znanej w Europie 

firmy TÜV Rheinland. Część z nich została zatrudniona 

w tworzonym domu dziennego pobytu dla osób starszych 

w Niedzicy. Pozostałe mają szansę znalezienia pracy na rynku 

usług prywatnych jako wykwalifikowane opiekunki dla osób 

wymagających wsparcia.

Równolegle do prowadzonych szkoleń rozpoczęte zostały 

prace remontowe w budynku przeznaczonym na działalność 

placówki senioralnej. Pomieszczenia w Niedzicy, 

wykorzystywane wcześniej jako m.in. budynek poczty, 

przeszły gruntowną zmianę funkcjonalną. Od stworzenia 

nowoczesnej kuchni poprzez przygotowanie sal do opieki 

i pracy z seniorami, do dostosowania łazienek i ubikacji dla 

osób niesamodzielnych. Pomieszczenia wypełnione zostały 

sprzętem rehabilitacyjnym, nowymi meblami, nowoczesną 

kuchnią. Zadanie adaptacji lokalu na potrzeby działań 

opiekuńczo-aktywizujących wymagało doświadczenia 

i wiedzy na temat rodzaju usług dla osób starszych, ich 

potrzeb i ograniczeń jakich doświadczają. Wymagania takie 

spełniała pracownia architektoniczna Laboratorium 

Architektury 60+ (LAB 60+) z siedzibą w Bytomiu. Architekci 

pracowni LAB 60+ przygotowali zakres adaptacji 

z wykorzystaniem najnowszych trendów w projektowaniu 

infrastruktury domów dziennego pobytu. Dzięki 

zaangażowaniu architekt Iwony Benek przygotowana została 

wstępna wersja aranżacji pomieszczeń, cenne były również 

wskazówki dotyczące wyboru mebli i wyposażenia 

dostosowanego do ograniczeń i potrzeb osób starszych. 

Ofertą domu dziennego będą usługi opiekuńczo-

pielęgnacyjne i aktywizacyjne dla osób starszych, 

niesamodzielnych. Ma to ogromne znaczenie dla 

samodzielnego funkcjonowania seniorów. Celem pracy 

opiekunów zatrudnionych w ośrodku, będzie utrzymanie 

seniorów w jak najlepszym stanie psychofizycznym oraz 

pomoc w samodzielnym wykonywaniu czynności dnia 

codziennego. Jednocześnie naszą ambicją jest, aby seniorzy 

poczuli, że są dla nas wciąż bardzo ważni. Dom gwarantować 

będzie codzienne wsparcie przez 9 godzin od poniedziałku do 

piątku. Seniorzy w tym czasie otrzymają wyżywienie, a ci, 

którzy nie będą mogli dotrzeć samodzielnie do placówki, 

zostaną do niej przywiezieni, a po zajęciach odwiezieni do 

domu. 

Pobyt w Domu Dziennym w Niedzicy nie będzie bezczynną 

sielanką, wypełnioną wielogodzinnym serialem telewi-

zyjnym. Seniorzy włączeni zostaną do wielu zajęć, które 

dadzą im szansę na odbudowanie poczucia przydatności, 

samodzielności i ponowną aktywność. Wsparciem 

w osiąganiu tego celu będą urządzenia do rehabilitacji, do 

ćwiczeń w poruszaniu się, przywracaniu sprawnych rąk itd. 
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Co pewien czas do Domu 

Dziennego przyjeżdżać będzie 

lekarz rodzinny lub specjalista 

rehabilitant bądź geriatra, którzy 

seniorom pomogą w leczeniu. 

Do placówki w Niedzicy 

przyjętych zostało 22 seniorów. 

Tyle miejsc gwarantują 

pomieszczenia lokalu 

przeznaczonego na działalność 

Domu. Zapisy chętnych do 

uczestniczenia w zajęciach 

prowadził Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Warun-kiem 

przyjęcia jest zamieszki-wanie 

na terenie gminy Łapsze Niżne 

oraz ukończenie 60 roku życia. 

Szczególnie preferowane będą 

osoby, u których stwierdzony 

będzie przynaj-mniej jeden 

problem w wykonywaniu czynności dnia codziennego. Dla 

potwierdzenia tego problemu potrzebne będzie 

zaświadczenie lekarza rodzinnego. Preferowane będą 

również osoby o najniższych emeryturach, mieszkające 

samotnie. Oczywiście nie ogranicza to udziału w zajęciach 

pozostałym chętnym seniorom. Jedynym ograniczeniem jest 

liczba miejsc w placówce. Przez cały okres działania Domu 

będzie można składać formularze zgłoszeniowe. Wtedy 

istnieje szansa na zastąpienie seniora, który przestał 

korzystać z usług Domu Dziennego Pobytu. Korzystający 

może w każdej chwili samodzielnie zrezygnować z usług. 

Gwarantować to będzie umowa podpisana pomiędzy 

seniorem a Domem Dziennym. Umowa gwarantować będzie 

również bezpłatny dostęp do wszystkich proponowanych 

zajęć. Począwszy od darmowego pobytu, konsultacji 

lekarskich, poprzez opiekę higieniczną i pomoc 

w podstawowych czynnościach życiowych, aż do zajęć 

z muzykoterapii, arteterapii, ergoterapii, socjoterapii, 

biblioterapii, choreoterapii, terapii kulinarnej, 

reminiscencyjnej, rozrywkowej i nauki korzystania 

z Internetu.

Pierwsze spotkania i zajęcia rozpoczęły się w marcu 2018 r. 

Przez dwa lata finansowanie zajęć gwarantowane jest 

z funduszy unijnych pozyskanych dzięki współpracy gminy 

z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej.

Krzysztof Początek

Koordynator Projektu

Podpisanie porozumienia z PPWSZ
Porozumienie o współpracy z Podhalańską Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Targu

25 stycznia w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 

miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między 

Ks. rektorem dr hab. Stanisławem Gulakiem a Wójtem Gminy Łapsze 

Niżne Jakubem Jamrozem. Porozumienie ma na celu rozwój współpracy 

w dziedzinie wsparcia badań naukowych studentów, jak również 

wymianę doświadczeń partnerów w dziedzinie turystyki i zaangażowanie 

studentów uczelni, szczególnie z kierunków turystyczno-rekreacyjnych 

w aktywne współtworzenie oferty turystycznej Gminy Łapsze Niżne.

 "Ludzie, którzy znają swoje miejsce na ziemi, to miejsce powinni 

promować jak najbardziej". Powyższe słowa Rektora stanowią dobre 

podsumowanie założonej współpracy. Mamy nadzieję, że połączenie sił 

Gminy Łapsze Niżne oraz PPWSZ będzie stanowić kolejny krok 

w kierunku rozwoju oferty turystycznej na naszym terenie i przyniesie 

wymierne korzyści zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Katarzyna Burak-Pearce w zastępstwie

Podinspektora ds. Informacji i Komunikacji Społecznej
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MINI GRANTY dla aktywnych 
w Gminie Łapsze Niżne
W ramach działań wspomagających rozwój lokalnych organizacji 

pozarządowych, również i w tym roku, podobnie jak w ubiegłym zaplanowano 

w budżecie gminy środki na realizację inicjatyw oddolnych. Wnioski o dotacje 

będą mogły składać organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy. 

W celu ubiegania się o uzyskanie dofinansowania, należy wziąść udział 

w konkursie, który zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja. 

Informacje na ten temat będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej 

gminy:  www.lapszenizne.pl

Katarzyna Burak-Pearce w zastępstwie

Podinspektora ds. Informacji i Komunikacji Społecznej

MINI GRANTY
DLA AKTYWNYCH

W GMINIE 
ŁAPSZE NIŻNE

Począwszy od pięknych krajobrazów, wciąż jeszcze dzikiej 

przyrody, bliskości zarówno gór, jak i jeziora, Spisz obfituje 

w ciekawe zabytki  oraz stanowi obszar, gdzie wciąż żywe są 

wyjątkowa tradycja oraz folklor. Jednak w turystyce nie 

wystarczy mieć bogactwa, trzeba je jeszcze odpowiednio 

pokazać, aby turysta szukając miejsca na wyjazd, wybrał 

naszą ofertę spośród setek innych. W tym celu potrzeba 

wspólnych sił, aby stworzyć wyjątkowy i konkurencyjny 

produkt turystyczny. Urząd Gminy podjął działania, których 

celem jest pomoc w budowaniu takiego produktu. 

Do tej pory odbyły się trzy spotkania sieciujące 

z mieszkańcami, którym temat rozwoju turystyki jest bliski. 

Podczas tych spotkań skorzystać można było 

z doświadczenia i pomocy ze strony Fundacji Miejsc i Ludzi 

Aktywnych z Krakowa. Spotkania poprowadziła prezes 

fundacji, pani Barbara Kazior. Wszystkim osobom, które 

uczestniczyły w spotkaniach serdecznie dziękujemy za 

otwartość oraz chęć współtworzenia infrastruktury 

informacyjno-promocyjnej naszej gminy, na której wszyscy 

możemy skorzystać. Podczas ostatniego spotkania pojawiła 

się potrzeba zainspirowania się tym, jak inne gminy 

z powodzeniem tworzyły swoje marki turystyczne. 

W odpowiedzi na tę potrzebę początkiem kwietnia 

zorganizowana zostanie wizyta studyjna w „Dolinie Karpia” 

w Zatorze. „Dolina Karpia” to świetny przykład miejsca, gdzie 

mieszkańcy postanowili wspólnie działać . Angażując 

społeczność lokalną oraz partnerów samorządowych, udało 

się im zbudować wyjątkową ofertę, rozpoznawalną w całym 

kraju. Mamy nadzieję, że wizyta w tym miejscu, gdzie dla ludzi 

w dziedzinie promocji oraz rozwoju turystyki nie ma rzeczy 

niemożliwych, stanie się i dla nas inspiracją do wspólnego 

działania. 

Katarzyna Burak-Pearce w zastępstwie

Podinspektora ds. Informacji i Komunikacji Społecznej

Budowa oferty turystycznej Gminy Łapsze Niżne
Teren Gminy Łapsze Niżne jest wyjątkowo bogaty 
pod względem przyrodniczym, kulturowym oraz historycznym.
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Wakacje dla dzieci z gminy nad morzem 

W ubiegłym roku 80 spiskich dzieci spędziło 2 tygodnie wakacji nad morzem 

dzięki współpracy między gminami. Mamy nadzieję, że podobnie i w tym roku 

kolejna grupa dzieciaków skorzysta z gościnności Gniewina, gdzie będą miały 

zapewniony bezpłatny nocleg w szkole oraz możliwość poznania lokalnych 

atrakcji. Po stronie naszej gminy pozostaje zorganizowanie i opłacenie transportu 

oraz całodniowego wyżywienia, tak aby zminimalizować koszty do pokrycia przez 

rodziców. Osoby zainteresowane wyjazdem swoich dzieci z klas VI prosimy 

o kontakt z dyrektorami szkół.

Katarzyna Burak-Pearce w zastępstwie

Podinspektora ds. Informacji i Komunikacji Społecznej

Również i w tym roku Gmina Łapsze Niżne podejmie starania, 
aby zorganizować wakacyjny wyjazd dla dzieci do partnerskiej Gminy Gniewino. 

Wieści 
z DziedzinNr 5 – 2018 DZIAŁANIA URZĘDU GMINY



Sołectwo Nr zadania Nazwa zadania KWOTA WYDATKI

Frydman 31082,20 30998,61

 1 Remonty dróg polowych 14000,00 13799,96

 2 Powiększenie parkingu koło domu pogrzebowego - działka gminna 4000,00 4000,00

 3 Wykonanie mostków  w kierunku kościoła od ul. Tysiąclecia - działka gminna 6000,00 6000,00

 4 Utrzymanie porządku we wsi 5082,20 5198,65

 5 Dofinansowanie instruktora gry na instrumentach regionalnych 2000,00 2000,00

Falsztyn 15820,84 15753,15

 1 Remonty dróg polowych 11820,84 11817,15

 2 Bieżące utrzymanie porządku 4000,00 3936,00

Niedzica 31082,20 31051,21

 1 Renowacja ogrodzenia w centrum wsi wokół m.in. parku i placu zabaw,  5000,00 5000,00

obejmująca czyszczenie całego ogrodzenia i jego pomalowanie

 2 Remont kolejnego odcinka drogi polowej "Nad SAJBĄ" polegający m.in.  10000,00 9999,90

na jej wyżwirowaniu z wykorzystaniem z jednej strony rowu odwadniającego

 3 Odwodnienie drogi polowej na przedłużeniu  7000,00 7000,00

ul. Krótkiej w stronę uroczyska"Upołdzisko"

 4 Remont kładki za kościołem przy ul. 3 Maja 1000,00 1000,00

 5 Dofinansowanie imprez i uroczystości wiejskich 1500,00 1469,90

 6 Bieżące potrzeby dotyczące utrzymania dróg polowych  6582,20 6581,41

w nagłych wypadkach np. podtopień, powstania osuwisk.

Kacwin 31082,20 31181,46

 1 Naprawa drogi polnej o nazwie lokalnej "Halscyno Góra" 10000,00 10002,71

 2 Naprawy bieżące pozostałych dróg polnych 16082,20 16178,80

 3 Utrzymanie czystości na terenie sołectwa 5000,00 4999,95

Łapsze Niżne 31082,20 31081,33

 1 Remonty dróg polowych i gminnych Sołectwa Łapsze Niżne 28582,20 28581,33

 2 Wydatki na promocję miejscowości 500,00 500,00

 3 Dofinansowanie naprawy samochodu OSP Łapsze Niżne - samochód mały 2000,00 2000,00

Łapsze Wyżne 31082,20 30996,33

 1 Dofinansowanie renowacji instrumentów muzycznych  1000,00 1000,00

Orkiestry Dętej w Łapszach Wyżnych

 2 Dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego OSP Łapsze Wyżne 1500,00 1500,00

 3 Dofinansowanie Klubu Piłkarskiego "Huzar" z Łapsz Wyżnych  2000,00 1999,90

- zakup akcesoriów piłkarskich - w związku z budową boiska 

sportowego na działkach gminnych

 4 Remonty dróg polowych 26582,20 26496,43

Łapszanka 20110,18 20026,01

 1 Remont drogi gminnej - droga Górzańska 12000,00 11936,30

 2 Bieżące utrzymianie miejscowości - pozostale drogi 8110,18 8089,71

Trybsz 31082,20 31082,21

 1 Doposażenie OSP Trybsz w sprzęt ratowniczo-gaśniczy 25000,00 25000,00

 2 Remonty dróg w miejscowości Trybsz 6082,20 6082,21

Niedzica Zamek 14515,39 14491,49

 1 Wykonanie zabezpieczeń przed nieprawidłowo parkującymi samochodami  10000,00 10004,45

na ul. Nad Zalewem od skrzyżowania z drogą powiatową do posesji E.Kiedziucha

 2 Remonty dróg dojazdowych do pól 4515,39 4487,04

   236939,61 236661,80

FUNDUSZ SOŁECKI*
INWESTYCJE I DZIAŁANIA zrealizowane w roku 2017

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

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

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

poprzedzającego rok budżetowy, którego wniosek dotyczy). Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo reguluje ustawa.
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Sołectwo Nr zadania Nazwa zadania Fundusz Sołecki Uchwała Rady

Frydman 38 814,56 20 000,00
 1 Remonty dróg polowych 24 314,56 
 2 Utrzymanie porządku we wsi 7 000,00 
 3 Zakup mundurów dla orkiestry dętej 3 000,00 
 4 Dofinansowanie nauki gry na skrzypcach 3 000,00 
 5 Dofinanowanie zakupów na boisko we Frydmanie (siatki, piłki, chorągiewki) 1 500,00 
Środki dodatkowe na Fundusz Sołecki wg Uchwały Rady XXX-270/17
 6 Budowa chodnika na ul. Zastodolnej 10 000,00
 7 Zakup strojów dla zespołu regionalnego 5 000,00
 8 Dofinansowanie budowy parkingu koło domu pogrzebowego,  5 000,00

na działce gminnej

Falsztyn 19 756,61 0,00
 1 Remonty drogi polowej o nazwie "Widokowa" 15 756,61 
 2 Bieżące utrzymanie porządku 4 000,00 

Niedzica 38 814,56 20 000,00
 1 Remont kolejnego odcinka drogi polowej "Nad SAJBĄ" polegający m.in.  25 000,00

na jej wyżwirowaniu z wykorzystaniem z jednej strony rowu odwadniającego 
 2 Dofinansowanie poszerzenia drogi polnej "Pod Byndykiem" 1 500,00 
 3 Dofinansowanie imprez i uroczystości wiejskich 2 000,00 
 4 Bieżące potrzeby dotyczące utrzymania dróg polowych  10 314,56

w nagłych wypadkach np. podtopień, powstania osuwisk.
Środki dodatkowe na Fundusz Sołecki wg Uchwały Rady XXX-270/17
 5 Wykonanie pomiaru geodezyjnego oraz rozpoczęcie prac remontowych,  20 000,00

drogi na przedłużeniu ul. Św. Bartłomieja

Kacwin 38 814,56 10 000,00
 1 Zakup kamer na boisko sportowe w Kacwinie 3 000,00 
 2 Naprawy bieżące pozostałych dróg polnych 16 000,00 
 3 Naprawa drogi polnej o nazwie lokalnej "Pod Polanei" i "Hardyne" 10 000,00 
 4 Utrzymanie czystości na terenie sołectwa 3 000,00 
 5 Naprawa drogi polnej o nazwie lokalnej "Pod Upłoz" i "Hawiaszkiego Potoka" 3 000,00 
 6 Naprawa drogi polnej o nazwie lokalnej "Od glinika na jartaki" 3 814,56 
Środki dodatkowe na Fundusz Sołecki wg Uchwały Rady  XXX-270/17 
 7 Naprawa drogi polnej o nazwie lokalnej "Na Tylkę" 10 000,00

Łapsze Niżne 38 814,56 15 000,00
 1 Remonty dróg polowych i gminnych Sołectwa Łapsze Niżne 36 814,56 
 2 Wydatki na promocję miejscowości 2 000,00 
Środki dodatkowe na Fundusz Sołecki wg Uchwały Rady  XXX-270/17 
 3 Dofinansowanie zakupów dla OSP Łapsze Niżne  15 000,00

w sprzęt i umundurowanie - dotacja dla OSP

Łapsze Wyżne 38 814,56 0,00
 1 Dofinansowanie renowacji instrumentów muzycznych  1 000,00

Orkiestry Dętej w Łapszach Wyżnych
 2 Dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego OSP Łapsze Wyżne  1 500,00 
 3 Dofinansowanie Klubu Piłkarskiego "Huzar" z Łapsz Wyżnych  2 000,00

- zakup akcesoriów piłkarskich - w związku z budową boiska 
sportowego na działkach gminnych 

 4 Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Łapszach Wyżnych  1 000,00
- zakupy na plac zabaw 

 5 Remonty dróg polowych 33 314,56 

Łapszanka 25 345,91 0,00
 1 Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Łapszanka  12 000,00

- dotacja dla OSP 
 2 Remont drogi gminnej - przy Ciptakach 4 000,00 
 3 Bieżące utrzymianie miejscowości - pozostale drogi 9 345,91 

Trybsz 38 814,56 0,00
 1 Remont drogi dojazdowej do pól 30 000,00 
 2 Bieżące remonty dróg w miejscowości Trybsz  8 814,56

oraz inne wydatki na funkcjonowanie wsi. 

Niedzica Zamek 17 932,33 0,00
 1 Wykonanie chodnika oraz zabezpieczenia przed nieprawidłowo  13 000,00

parkującymi samochodami wzdłuż drogi Nad Zalewem do skrzyżowania 
z drogą powatową do remizy. 

 2 Prace porządkowe na terenie miejscowości Niedzica-Zamek 4 932,33 

 295 922,21 65 000,00

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI*
INWESTYCJE I DZIAŁANIA planowane w roku 2018
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Wykaz INWESTYCJI i DZIAŁAŃ planowanych na rok 2018
 DROGI WEWNĘTRZNE   

Pomoc finansowa dla Powiatu Nowotarskiego 
Budowa chodnika w miejscowości Łapsze Wyżne, około 500 m 
w ciągu drogi Łapsze Wyżne - Jurgów

Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Łapsze Niżne
Planowane jest wykonanie drogi do Karkocin

Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Frydman

Budowa chodnika na ul. Zastodolniej we Frydmanie - Środki 
z Funduszu Sołeckiego wg Uchwały XXX-270/17

Dofinansowanie budowy parkingu koło domu pogrzebowego 
na działce gminnej we Frydmanie 
- Środki z Funduszu Sołeckiego wg Uchwały XXX-270/17

Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Niedzica
Planowana do wykonania ul. Ogrodowa

Rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Niedzica-Zamek
Planowana do wykonania ul. Nad Zalewem

Usuwanie skutków powodzi

 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI   

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
w Gminie Łapsze Niżne
Budowa boisk wielofunkcyjnych Niedzica, Kacwin, 
Falsztyn, Łapsze Wyżne, Trybsz. 

Projekt Człowiek w kulturze i przyrodzie 
polsko-słowakiego Spisza

Projekt Historyczno-kulturowo-przyrodniczy 
Rowerowy szlak wokół Tatr-etap II:
- odcinek III (ul. Potok)
- odcinek IV (na Bałyzę i na Ospysek)

Ścieżka pieszo-rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego

 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   

Termomodernizacja budynków gminnych. 
Przewiduje się termomodernizację następujących budynków:
- Kacwin szkoła podstawowa
- Remiza OSP Kacwin
- Łapsze Niżne remiza OSP
- Trybsz remiza OSP

Zakup działek na potrzeby realizacji zadań ustawowych

 URZĄD GMINY   

Zakup wyposażenia biurowo-sieciowego dla Urzędu Gminy
Planowane do kupna:
- program do naliczania zwrotów akcyzy dla rolników
- program do prowadzenia postępowań przetargowych w formie 
elektronicznej
- zakup serwerów i wdrożenie elektronicznego obiegu 
dokumentów

 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE   

Modernizacja remiz OSP w ramach Programu 
"Małopolskie remizy”

Dotacja dla OSP Łapszanka na dofinansowanie 
zakupu samochodu strażackiego ze środków
Funduszu Sołeckiego wsi Łapszanka

Dotacje dla jednostek OSP Gminy Łapsze Niżne na zakup 
samochodu strażackiego
Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Łapszanka

Dotacja dla OSP Łapsze Niżne na zakup sprzętu 
i umundurowania ze środków Funduszu Sołeckiego
Łapsze Niżne wg Uchwały XXX-270/17

 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: 
Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne Brzesko, 
Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia

We wniosku ujęte kolektory słoneczne 251 szt., 
pompy ciepła c.w.u 75szt., panele fotowoltaiczne 252 szt., 
kotły biomasowe 37 szt.

 RPO 4.1.1 RPO 4.1.1 RPO 4.1.1 RPO 4.1.1
Miejscowość solary fotoogniwa pompa ciepła kotły na biomase

Łapsze Niżne 35 59 15 13

Łapsze Wyżne 26 20 14 4

Niedzica 40 41 16 7

Kacwin 67 71 13 3

Niedzica-Zamek 16 10 2 1

Falsztyn 7 9 7 2

Frydman 29 21 4 6

Trybsz 22 17 1 0

Łapszanka 9 4 3 1

Suma 251 252 75 37

Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy

Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez wymianę 
źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych.

W budżecie gminnym zabezpieczono kwotę w wysokości ok. 

2 167 550,00 zł., która stanowi wkład własny gminy w realizację 

ścieżki pieszo-rowerowej wokół Jeziora Czorsztyńskiego. 

W momencie podpisania umowy o dofinansowanie z Urzędem 

Marszałkowskim, do budżetu gminy wpłynie dodatkowo ponad 

6 500 000,00 zł.

suma inwestycji ok: 10 289 205,00 zł.

Wieści 
z Dziedzin

Bezpłatny Kwartalnik „Wieści z Dziedzin” Gminy Łapsze Niżne 

Wydawca:
Urząd Gminy w Łapszach Niżnych
ul. Jana Pałwa II 20
34-442 Łapsze Niżne
tel: 18 265 93 10
e_mail: gmina@lapszenizne.pl
www.lapszenizne.pl

Opracowanie kwartalnika:
Katarzyna Burak-Pearce w zastępstwie
Podinspektora ds. Informacji i Komunikacji Społecznej
e_mail:  n.niemiec@lapszenizne.pl
tel: 18 262 89 27

Zastrzegamy sobie prawo adjustacji, skracania artykułów, korespondencji oraz nadawania im własnych tytułów. 
Nie bierzemy odpowiedzialności za treść ogłoszeń.

godz. pracy urzędu:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30
wtorek: 10.00-18.00
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Dotacja dla Jednostek OSP z Gminy Łapsze Niżne 
z Funduszu Sprawiedliwości 
Uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego 
dla gminnych Jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych

13 stycznia w budynku remizy OSP w Łapszach Wyżnych zebrali 

się przedstawiciele 9 jednostek OSP z Gminy Łapsze Niżne. 

Obecni Poseł Edward Siarka, Wójt Gminy Jakub Jamróz, 

Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Majerczak oraz Zastępca 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Nowym Targu st. kpt. mgr inż. Piotr Domalewski i Prezes 

Powiatowego Zarządu OSP RP w Nowym Targu Jan Kuczkowicz 

przekazali reprezentantom jednostek OSP sprzęt ratowniczy 

(torby medyczne i defibrylatory), który będzie wsparciem 

w niesieniu pierwszej pomocy, tak często udzielanej 

poszkodowanym przez naszych strażaków.

Sprzęt został przekazany w ramach dotacji z Funduszu 

Sprawiedliwości, w którym zapisano na województwo 

małopolskie 10 mln złotych.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. Informacji i Komunikacji Społecznej

Podziękowanie za atrakcyjną ofertę dla dzieci
Wójt Gminy Łapsze Niżne składa serdeczne podziękowania na ręce pana 

Leszka Bajorka-Fijałkowskiego, Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych S.A. 

w Niedzicy za przygotowanie zimowej niespodzianki dla dzieci z naszego 

regionu. W ramach tej atrakcyjnej oferty na Wyciągu Narciarskim Polana 

Sosny w Niedzicy można było zakupić karnety w specjalnej cenie 10zł. 

Karnety te uprawniały do zjazdów na dowolnych wyciągach tego ośrodka 

i były dostępne przez cały okres sezonu zimowego 2017/2018. Mamy 

nadzieję, że propozycja ta umożliwiła wielu 

dzieciom z terenu naszej gminy skorzystanie 

z zasobów lokalnego wyciągu narciarskiego.

Katarzyna Burak-Pearce w zastępstwie

Podinspektora ds. Informacji 

i Komunikacji Społecznej

Dotacja na gabinety profilaktyki zdrowotnej 
w Gminie Łapsze Niżne
Gmina Łapsze Niżne otrzymała 19 333,49 złotych dotacji na 
realizację projektu „Dofinansowanie wyposażenia gabinetów 
profilaktyki zdrowotnej w szkołach w 2017 roku”. Celem 
projektu jest poprawa dostępności i jakości świadczeń 
udzielanych w gabinetach profilaktyki zdrowotnej 
w szkołach. Zadanie to dofinansowane jest ze środków 
otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

W projekcie uczestniczyły trzy szkoły:

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Niedzicy

 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kacwinie 

 3. Szkoła Podstawowa im Błogosławionego 

  Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych 

Gabinety pielęgniarskie w szkołach wyposażono w kozetki, 
parawany, biurka, sza�i kartoteczne przeznaczone do 
przechowywania dokumentacji medycznej, stoliki 
zabiegowe, sza�i przeznaczone do przechowywania leków, 
wagi medyczne, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, 

tablice Ishihary do badania widzenia barw, siatki centylowe 
wzrostu masy i ciała, apteczki pierwszej pomocy, wyroby 
medyczne i środki pomocnicze, a także aparaty do pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi i stetoskopy.

Jolanta Błachut

Kierownik ZEAS’u
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Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Łapsze Niżne

Informujemy, iż złożony w dniu 5 maja 2017r. projekt pn. 

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Łapsze Niżne” zakwalifikował się do dofinansowania 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 5. Osi 

priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie 

systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 

Gospodarka odpadami – SPR. Całkowita wartość projektu 

wynosi 454 094,00 zł. Dofinansowanie projektu w wysokości 

385 979,89 zł stanowi 85% całej kwoty, wkład własny gminy 

wynosi 68 114, 11 zł.

Zadanie obejmuje koszty demontażu, odbioru, transportu 

i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. Koszty zakupu 

i montażu nowych pokryć dachowych ponosi właściciel 

nieruchomości. Wykonawcą zadania na terenie gminy będzie 

firma wybrana przez Urząd Gminy w drodze przetargu. 

Realizacja zadania umożliwi usunięcie i utylizację wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Łapsze Niżne, 

eliminując w ten sposób skutki negatywnego oddziaływania 

azbestu na mieszkańców oraz środowisko. 

Realizacja projektu odbywać się będzie na podstawie 

złożonych przez mieszkańców deklaracji. Osoby fizyczne, nie 

prowadzące działalności gospodarczej, które zamierzają 

usunąć azbest zalegający na posesjach lub budynkach 

i dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji, 

muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku 

mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanej na 

terenie gminy Łapsze Niżne. 

Wszystkich zainteresowanych, którzy jeszcze nie złożyli 

deklaracji, a zamierzają w latach 2018-2020 usunąć azbest ze 

swojej nieruchomości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy 

Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne, 

pokój 21, tel.: 18 262 89 29.

Halina Karkoszka

Referat Inwestycji i Rozwoju
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W pierwszy dzień na Zamku Dunajec w Niedzicy odbył się 
konkurs gawędziarzy, skrzypków i śpiewaków. Można było 
obejrzeć 65 występów, w tym 23 instrumentalistów 
skrzypków, 17 śpiewaków, 10 grup śpiewaczych oraz 15 
gawędziarzy. 

Drugiego dnia, na deskach sceny w Gminnym Ośrodku 
Kultury zaprezentowało się 20 zespołów z terenu Polskiego 
Spisza, w tym 9 dziecięcych, 4 młodzieżowe i 7 w kategorii 

osób dorosłych. Powołana komisja w składzie: 

l Aleksandra Szurmiak Bogucka – etnomuzykolog,

l Michalina Wojtas – choreograf,

l Jadwiga Adamczyk – muzyk, 
przedstawiciel MCK „Sokół” w Nowym Sączu,

l Benedykt Kafel – etnograf, 
przedstawiciel MCK „Sokół” w Nowym Sączu 

obejrzała, omówiła i oceniła występy zespołów, biorąc pod 
uwagę najlepsze walory artystyczne zawarte 
w przedstawionych programach. Dzięki zaprezentowanym 
scenkom publiczność miała okazję przypomnieć sobie spiskie 
zwyczaje i tradycje, jak choćby: „Kondzielno izba”, „Przy robocie 
o urodzie”, „Ucyme sie kwiotki suć”, „Ry�uwanie na potańcowke”, 
„Kied weselnicy som w kościele”, „Asynterka”, „Wilijo”, 
„Polywacka”, „Idom kolyndnicy”, „Wkupuwanie do babof”, 
„Ojcowskie przezegnanie”.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom 
konkursu, opiekunom i instruktorom za zaangażowanie 
i ogromny wkład pracy w kultywowanie naszych tradycji. 
Miejmy nadzieję, że z roku na rok chęć propagowania naszej 
spiskiej, rodzimej tradycji będzie coraz bardziej powszechna 
i trwała.

Krystyna Milaniak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Niedzicy

XXVIII „Śpiskie Zwyki”
Weekend 3-4 lutego 2018r. bogaty był w spiskie melodie, tańce i śpiewy, 

gdyż już po raz XXVIII w Niedzicy miał miejsce przegląd spiskiej kultury.

KULTURA I WYDARZENIA 
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KALENDARZ IMPREZ w Gminie

kwiecień - czerwiec  2018 r.

Termin i miejsce Wydarzenie

27 kwietnia
Niedzica - GOK

Gminne Eliminacje Konkursu Talentów

5 maja
Fundacja 2 Koła
Gmina Łapsze Niżne

Rodzinny Rajd Rowerowy

20 maj
Niedzica - GOK

Piknik Sportowo-Muzyczny

26 maj
Niedzica-Zamek

Mocarny Zbój

3 czerwca
Niedzica - GOK

Dzień dziecka – festyn rodzinny 
(finał „Konkursu Talentów”)

24 czerwca
Fundacja Frydman Triathlon

IX Frydman Thriatlon

Krystyna Milaniak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Niedzicy

Mury nowosądeckiego SOKOŁA po raz kolejny doświadczyły 

spotkania z prawdziwym, tętniącym życiem folklorem.

3 marca mogliśmy być uczestnikami wydarzenia „Tradycja 

przez Pokolenia”, w tym roku poświęconemu kulturze 

ludowej Spisza. Inicjatywa owego spotkania zdała się być nie 

lada przedsięwzięciem – współpracą trzech gmin: Łapsze 

Niżne, Bukowina Tatrzańska oraz Nowy Targ. Spiszacy 

pokazali z jak ogromnych różnorodności utkany jest ich 

region. Wieczór spiski otworzył dobosz, zwany na Spiszu 

bołgorzem, którego funkcja związana jest z obwieszczaniem 

ważnych dla wsi informacji. Gry i zabawy dziecięce 

zaprezentował zebranym zespół „Trybskie Dzieci”. Stary 

zwyczaj „chodzynia z kóniym” pokazał zespół „Czardasz” 

z Niedzicy. Ponadto na scenie zagościły zespoły regionalne: 

„Honaj” z Dursztyna oraz „PODHALE – grupa spiska” 

z Jurgowa. Całości uczty muzycznej dopełnił popis wokalny 

Marii Wnęk wraz z córkami. Ważną częścią imprezy były także 

prowadzone rozmowy „przy skrzyni” przez gospodynię 

programu Małgorzatę 

Brodę ze spiskimi 

p r z e d s t a w i c i e l a m i 

kultury, miejscowych 

władz oraz lokalnych 

aktywistów. Chwilę 

poetyckiej zadumy 

między cyklami 

konwersacji zapewniła 

Maria Waniczek, z kolei 

prawdziwą spiską 

gadkę przybliżyła 

publiczności Maria 

Milaniak. Prezentację dorobku artystycznego Spisza 

umożliwiła także wystawa prac ludowych artystów, zaś 

wszyscy miłośnicy nowości książkowych mieli okazję 

zapoznać się z promocją wydawnictw regionalnych. Trwamy 

w nadziei, iż tak ubogacające wydarzenie będzie jeszcze miało 

szansę powtórzyć się w przyszłości.

Krystyna Milaniak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

kwiecień - czerwiec 2018 r.

Tradycja przez pokolenia: Na Spiszu
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Wydarzenia kulturalne w Gminie Łapsze Niżne

„Konkurs talentów” – już 27 kwietnia 2018 r. zapraszamy na 

kolejne X Gminne Eliminacje „Konkursu Talentów” do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy. Konkurs ma za 

zadanie wyłonić osoby z ponadprzeciętnymi umiejętnościami 

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

akrobatyce oraz w innych formach artystycznych. Istnieje 

możliwość zaprezentowania się indywidualnie, jak również 

w grupach. Organizatorami konkursu jest GOK w Łapszach 

Niżnych z siedzibą w Niedzicy oraz Stowarzyszenie „Dzieci 

i Młodzież Spisza”.

Piknik Sportowo – Muzyczny - 20 maja 2018 r. po raz 

pierwszy przy Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się Piknik 

Sportowo-Muzyczny, podczas którego młode zespoły 

muzyczne i sportowe będą miały możliwość zaprezentowania 

swoich umiejętności. W trakcie pikniku planowane jest 

otwarcie boiska sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury 

w Niedzicy.

Festyn rodzinny „Dzień Dziecka” - 3 czerwca 2018 r. przy 

Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się Festyn Rodzinny 

z okazji Dnia Dziecka. Podczas tej imprezy zaprezentują się 

dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Dla najmłodszych 

uczestników przewidziano różne atrakcje i konkursy 

z nagrodami. Podczas festynu zaprezentowani zostaną 

finaliści Konkursu Talentów.

Krystyna Milaniak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Niedzicy

kwiecień – czerwiec 2018 r.

W ramach tego projektu do Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Józefa Stanka 

w Łapszach Niżnych dotarł niezwykły kufer. Wzbudzał on spore 

zainteresowanie wśród młodzieży, zwłaszcza interesowała jego 

zawartość. Uczniowie trafnie ocenili, że kufer pochodzi z Francji i ma jak 

nic ze sto lat. W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia 

dydaktyczne, dotyczące dziedzictwa kulturowego w kl. IV, V i VI. Kufer 

wypełniony był przedmiotami, będącymi pamiątkami przeszłości. 

Uczniowie poznali czym jest dziedzictwo i jakie korzyści z niego płyną. 

Wykazywali spore zainteresowanie przedmiotami, które stały się 

obiektem ich badań. Występowali w roli „pracowników z muzeum” 

opisując i interpretując wybrane eksponaty, w oparciu o kartę 

inwentaryzacyjną. Ta metoda pracy pozwoliła im na dokładne 

zastanowienie się, jaką rolę oraz znaczenie miał dany przedmiot 

w przeszłości. Uczniowie sami też odkrywali, że są posiadaczami 

podobnych przedmiotów w domu. Wielkim plusem tych zajęć była 

możliwość ich zorganizowania w klasie, która z sali lekcyjnej zamieniała 

się w muzeum. Kufer pełen dziedzictwa będzie w marcu odwiedzał 

kolejne szkoły na terenie gminy Łapsze Niżne.

Elżbieta Łukuś

Kufer pełen dziedzictwa
Stowarzyszenie Historyków Sztuki oddział w Krakowie 

realizuje projekt - Sztuka na kółkach.

O mieszkańcach Spisza można powiedzieć, że czują się związani ze swoim 

regionem i noszą w sobie poczucie przynależności do dziedzictwa 

kulturowego górali spiskich. Jednak wielu starszych mieszkańców nie 

nazwie się góralami, tylko użyje określenia Spiszak. Słowo góral zazwyczaj 

kojarzy się z mieszkańcami Skalnego Podhala. Czas to zmienić 

i uświadomić sobie, że my Spiszacy również jesteśmy góralami.

Bogactwo kulturowe i różnorodność góralskich grup: Orawskich, 

Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan, Spiskich, Białych, Czarnych 

i Pienińskich jest głównym tematem w projekcie „Odkrywanie skarbów 

dziedzictwa południowej Małopolski”. Młodzież ze szkoły podstawowej 

w Niedzicy i Łapszach Niżnych uczestniczy w tym projekcie w roku 

szkolnym 2017/2018. Celem projektu jest wzmocnienie lokalnej 

tożsamości kulturowej mieszkańców ośmiu mikroregionów południowej 

części Małopolski oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej tych 

„Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”



15

Wieści 
z DziedzinNr 5 – 2018 KULTURA I WYDARZENIA 

terenów. Wielkim atutem tego projektu jest możliwość 

poznania rówieśników, a zarazem przedstawicieli innych grup 

górali wraz z charakterystycznymi cechami ich kultury 

ludowej. Jak do tej pory w czterodniowych warsztatach 

w Toporzysku koło Jordanowa, pod kierunkiem pani Anny 

Jarzębskiej młodzież ze Spisza poznawała przedstawicieli 

górali Pienińskich, Białych (Łącko) i Czarnych (Piwniczna). 

Uczniowie biorą udział w sekcjach: dziennikarskiej i foto – 

video. W ramach tych zajęć młodzież zapoznawała się 

z metodami przeprowadzania wywiadów oraz redagowania 

reportaży i esejów. Poznawała również tajniki kadrowania 

i tworzenia filmów oraz uczyła się metod wykonywania 

odpowiednich fotografii. Zdobyte umiejętności pozwolą 

młodzieży do wykonania samodzielnej pracy, dotyczącej 

niematerialnego dziedzictwa Spisza. Powstałe prace z ośmiu 

regionów górskich będą oceniane przez specjalnie do tego 

powołaną komisję. Kolejnym ważnym działaniem w projekcie 

jest wykonanie questu zgodnie z metodyką Valley Quest, 

tj. nieznakowanych w terenie tras, po których prowadzi 

wiersz, opowiadający o danym miejscu i zawierający 

różnorodne zagadki. Ostatecznym celem jest doprowadzenie 

uczestnika questu do hasła oraz skarbu. Młodzież 

z gimnazjum na bazie wiedzy zebranej o życiu bł. ks. Józefa 

Stanka i przy pomocy trenera – pana Krzysztofa Florysa, 

opracowała quest pod tytułem „Spacer z Błogosławionym po 

Łapszach”. W ramach projektu odbyły się też zajęcia teatralne, 

które przygotowały uczniów do zaprezentowania 

zapomnianego w Niedzicy zwyczaju związanego z okresem 

Bożonarodzeniowym - „Chodzenie z Betlejymkiem”. 

Dodatkowo dzięki powstałemu w ramach projektu portalowi 

www.skarbygorali.pl jest możliwość zaprezentowania 

szerokiemu gronu odbiorców dziedzictwa kulturowego ośmiu 

grup etnograficznych. Projekt rozpoczął się w ubiegłoroczne 

wakacje i potrwa do połowy 2020 r. Jego liderem jest 

Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bór” w Toporzysku. Przebieg 

projektu można śledzić na stronach: www.skarbygorali.pl, 

www.mapapasji.pl oraz na Facebooku.

Elżbieta Łukuś

„Gra w Spisz”

Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie nowego 

produktu turystycznego - gry planszowej "Gra 

w Spisz" i wpierającej jej usługi warsztatów 

edukacyjnych. Podjęte przez nas działania są 

innowacyjne na skalę polsko-słowackiego Spisza. 

Nowy produkt ma szansę nie tylko wypromować 

turystycznie region, ale też spowodować, że 

przybywający turyści, dowiadują się przy okazji 

zabawy i rozrywki o atrakcjach do odkrycia na 

międzynarodowej ścieżce rowerowej "Pętli Spiskiej". 

Mamy nadzieję, że świadomość bogactwa, jakie 

Spisz ma do zaoferowania sprawi, że goście 

pozostaną na naszym terenie dłużej, co przełoży się 

na rozwój ekonomiczny usług i wzrost 

konkurencyjności w regionie. Dzięki realizacji tego 

projektu powstanie unikatowy produkt turystyczny - 

gra planszowa, wzbogacony o usługę warsztatów dla 

dzieci i dorosłych mieszkańców oraz turystów. Do 

współtworzenia projektu gry zaprosiliśmy dzieci ze 

spiskich szkół, które poprzez zabawę zapoznawały 

się z lokalnymi walorami i mogły brać czynny udział w wyborze 

atrakcji, które pojawią się w grze. W warsztatach, które odbyły 

się 16.01.18 r. w GOK w Niedzicy dzieci wspólnie z trenerką – 

Anną Machacz z Krakowa, współtworzyły scenariusz gry, 

planowały, jakie atrakcje znajdą się na planszy, tworzyły 

ilustracje oraz projekty graficzne, a także brały udział 

w kreowaniu treści gry oraz w konkursie na najlepszą nazwę 

dla naszej gry. Wszystkim młodym artystom i projektantom, 

którzy reprezentowali szkoły podstawowe w Łapszach 

Wyżnych, Łapszach Niżnych oraz we Frydmanie bardzo 

dziękujemy za udział w warsztatach oraz za cenną pomoc.

Katarzyna Burak-Pearce w zastępstwie

Podinspektora ds. Informacji i Komunikacji Społecznej

Inicjatywa jest współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii 

Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej w partnerstwie 

z Gminą Łapsze Niżne realizuje projekt pn. „Rowerem po Pętli Spiskiej”.
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Elżbieta Radecka – Kierownik GBP

Gminna Biblioteka 
Publiczna

w Łapszach Niżnych

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

Wt. 11.00 - 19.00

Śr. 11.00 - 19.00

Czw. 11.00 - 19.00

Pt. 11.00 - 16.30

Sob. 11.00 - 19.00

Filia we Frydmanie

Pon. 11.00 - 18.00

Wt. 14.30 - 17.30

Śr. 14.30 - 17.30

Czw. 14.00 - 17.30

Pt. 14.00 - 17.30

Filia w Niedzicy

Pon. 15.00 - 19.00

Wt. 15.00 - 19.00

Czw. 15.00 - 19.00

Pt. 17.00 - 19.00

Filia w Łapszach 
Wyżnych

Pon. 14.00 - 19.00

Wt. 10.00 - 15.00

Śr. ----------------

Czw. 14.00 - 19.00

Pt. 14.00 - 19.00

Punkt Biblioteczny 
w Kacwinie

Pt. 17.00 - 19.00

Czytelnia Internetowa w Łapszach Niżnych czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.
W pozostałych filiach również istnieje możliwość skorzystania z komputerów oraz internetu.

Świetlice w Gminie Łapsze Niżne
Na terenie gminy Łapsze Niżne w każdej z dziewięciu miejscowości prowadzona jest świetlica. 

Zajęcia w świetlicach podzielone są na następujące bloki tematyczne:

- zajęcia artystyczno-manualne – dzieci i młodzież wykonują 

prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik 

plastycznych. Zajęcia mają na celu rozwijać wyobraźnię, 

umiejętności manualne, zachęcać do kreatywnego myślenia.

- gry i zabawy edukacyjno-logiczne – to sposób na połączenie 

nauki z przyjemnością. W ramach tych zajęć uczestnicy 

świetlicy mają możliwość integracji w grupie, poszerzają 

swoją wiedzę w różnych dziedzinach.

- gry i zabawy integracyjno-ruchowe – dają możliwość 

udziału w swobodnych zabawach, zgodnie z zainte-

resowaniami. Przy sprzyjających warunkach pogodowych 

w ramach zajęć często organizowane są zajęcia na świeżym 

powietrzu.

Od połowy lutego uruchomiona została nowa świetlica 

w Łapszance, prowadzona w ramach działalności GOK. Dzięki 

przeprowadzeniu remontu w budynku remizy OSP pozyskano 

nowe, funkcjonalne pomieszczenie, z którego dzieci 

i młodzież mogą korzystać podczas wspólnych zajęć po 

szkole.

Każda z świetlic zaprasza na Facebook, gdzie umieszczany jest 

szczegółowy plan zajęć oraz zdjęcia z działalności świetlicy. 

Poniżej przedstawiamy nazwy kont poszczególnych świetlic:

Niedzica: Świetlica GOK Niedzica, Niedzica-Zamek: Świetlica 

Niedzica Zamek, Kacwin: Świetlica i Punkt Informacji 

Turystycznej w Kacwinie, Łapsze Niżne: ŁAPSZAŃSKA 

ŚWIETLCA, Łapsze Wyżne: Świetlica Łapsze Wyżne, Trybsz: 

Świetlica w Trybszu, Łapszanka: Świetlica Łapszanka, 

Falsztyn: Świetlica Falsztyn, Frydman: Świetlica Frydman

Harmonogram otwarcia świetlic w poszczególnych 

miejscowościach:

Biblioteki

Niedzica
GOK

Niedzica-Zamek
Remiza OSP

Falsztyn
Remiza OSP

Frydman
Remiza OSP

Trybsz
Szkoła Podstawowa

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

15.00-18.00

15.00-18.00

16.00-19.00

nieczynne

15.00-18.00

15.00-18.00

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

nieczynne

15.00-18.00

15.00-18.00

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

16.00-19.00

nieczynne

16.00-19.00

nieczynne

15.00-18.00

15.00-18.00

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

nieczynne

15.00-18.00

15.00-18.00

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

nieczynne

15.00-18.00

15.00-18.00

nieczynne

Łapsze Wyżne
budynek Świetlicy i Biblioteki

Kacwin
budynek Starej Szkoły

Łapszanka
Remiza OSP

Łapsze Niżne
Dom Ludowy

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

nieczynne

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

15.00-18.00

15.00-18.00

15.00-18.00

nieczynne

15.00-18.00

15.00-18.00

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

14.00-18.00

14.00-18.00

14.00-18.00

14.00-18.00

16.00-20.00

nieczynne

nieczynne

Pon

Wt

Śr

Czw

Pt

Sob

Nd

nieczynne

nieczynne

15.00-18.00

nieczynne

15.00-18.00

15.00-18.00

nieczynne

GOK

Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi godzinami otwarcia bibliotek gminnych.
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Rok 2018 to rok wyborów samorządowych
Na stronie internetowej gminy www.lapszenizne.pl pojawiła się zakładka 

pn. „Wybory samorządowe 2018”. Zapraszamy do zapoznawania się 

z bieżącymi informacjami w tym temacie. 

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze 

swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres 

zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś 

wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz. 

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie 

będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach 

samorządowych. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do 

głosowania w danej gminie. Jeżeli masz stałe zameldowanie, 

to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców 

w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać 

głos. Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo 

w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze 

wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach. Co masz 

zrobić? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców 

w gminie, w której mieszkasz.

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na 

kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura 

Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś 

w rejestrze wyborców!

Joanna Słowik

Sekretarz Gminy Łapsze Niżne

Wyborco! 
Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Nowe zasady opłat za przedszkola
Od 01.01.2018 r. obowiązują nowe przepisy
o finansowaniu zadań oświatowych.

Przedszkolaki z Łapsz Niżnych w budynku szkoły
Z dniem 1 marca 2018 roku oddziały przedszkolne, mieszczące się 

w budynku przy ul. Jana Pawła II 68 w Łapszach Niżnych zostały 

przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych na 

ul. Długą 12. W szkole przeprowadzono remont w kwocie 137 675,78 zł. 

Dostosowanie starego budynku przedszkola do nowych wymagań ochrony 

przeciwpożarowej, zgodnie z rozporządzeniem z sierpnia 2017 r. 

wymagałoby poniesienia znacznie większych nakładów finansowych.

Jolanta Błachut

Kierownik ZEAS’u
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W Dzienniku Ustaw z dnia 29 listopada 2017 r. (poz. 2203) 
opublikowano ustawę z dnia 27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych. W toku prac 
legislacyjnych wprowadzono niezwykle istotną - z punktu 
widzenia jednostek samorządu terytorialnego i rodziców 
zmianę. W związku z powyższym rada gminy ustala wysokość 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie 
zajęć ponad godziny nieodpłatnej realizacji podstawy 
programowej uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Wysokość opłat za 
korzystanie z wyżywienia w publicznych placówkach 
wychowania przedszkolnego ustala dyrektor szkoły/zespołu 
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 

Wysokość odpłatności reguluje Uchwała Nr XXXVII-341/18 
Rady Gminy w Łapszach Niżnych z dnia 27 lutego 2018r. 

W praktyce oznacza to tyle, że:

 1.  Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych prowadzone przez Gminę Łapsze 
Niżne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie 
i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 
określonych przez dyrektora,

 2. Rodzice ponoszą odpłatność za: 

 1) korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania 
i opieki powyżej 5 godzin dziennie w wysokości 1zł 
za każdą rozpoczętą godzinę zajęć do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 
6 lat, 

 2) wyżywienie dziecka, w wysokości kosztów 
ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych 
przeznaczonych do przygotowania posiłków tzw. 
(wsad do kotła) lub koszt dostarczanych posiłków 
w formie cateringu,

 3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu i oddziale 
przedszkolnym w szkołach podstawowych, zasady 
korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń 
udzielanych, wysokość oraz sposób pobierania opłat, 
regulować będzie umowa zawarta pomiędzy rodzicami 
a dyrektorem.

Jolanta Błachut
Kierownik ZEAS’u
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Spotkanie z przedstawicielami kół i obwodów łowieckich
W dniu 17 stycznia 2018 r. w Domu Ludowym w Łapszach Niżnych odbyło się spotkanie 

mieszkańców oraz przedstawicieli kół i obwodów łowieckich.

Na spotkaniu przedstawione zostały następujące tematy:

 1.  zakres działania koła/obwodu łowieckiego,

 2. plany polowań – tworzenie i realizacja, statystyka 
szkód za 2017 rok – ilość zgłaszanych szkód oraz 
wypłaconych odszkodowań,

 3. zasady i przepisy dotyczące zgłaszania, szacowania 
i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez 
zwierzynę łowną.

Zgodnie z obowiązującym przepisami prawa właściciel lub 
posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zgłasza szkodę 
w formie pisemnej dzierżawcy lub zarządcy obwodu 
łowieckiego, w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia. 
W przypadku szkód wyrządzonych w sadach termin 
zgłoszenia wynosi 14 dni od dnia powstania szkody.  
Szacowanie szkód odbywa się w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia szkody. Wstępnego, ostatecznego oraz 
ponownego szacowania szkody dokonują upoważnieni 
przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu 
łowieckiego, przy udziale poszkodowanego lub jego 
pełnomocnika oraz, na żądanie jednej ze stron, 
przedstawiciela właściwej terytorialnie izby rolniczej. 
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia 
poszkodowanego o terminie oględzin, ostatecznego 
szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody nie 
później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, a za 
porozumieniem stron – w terminie krótszym. Z powyższych 

czynności szacujący sporządzają protokół. Przy każdorazowej 
szkodzie należy dokonać zgłoszenia. Ostateczne szacowanie 
szkody oraz ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje się 
najpóźniej na dzień przed zbiorem uszkodzonej lub 
zniszczonej uprawy, a w przypadku uszkodzonego lub 
zniszczonego płodu rolnego – w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia szkody. Wypłaty odszkodowań dokonują 
dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie 30 
dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania 
szkody. Jako podsumowanie spotkania jego uczestnicy 
zaproponowali zorganizowanie wspólnej komisji mającej na 
celu wiosenne szacowanie szkód wyrządzonych głównie 
przez dziki na łąkach i pastwiskach. Wnioski zgłaszania szkód 
dostępne będą u sołtysów wsi, w Urzędzie Gminy oraz na 
stronie internetowej gminy pod adresem www.lapszenizne.pl.  
Podczas spotkania ustalono również, aby informacje 
o szkodach wyrządzonych zimą i wiosną na łąkach 
i pastwiskach przekazywać sołtysom wsi, którzy w takich 
przypadkach poinstruują o dalszym postępowaniu.

Podsumowując należy zwrócić uwagę na: 

l termin zgłaszania szkody – 3 dni od jej stwierdzenia,
l konieczność ponownego i ostatecznego zgłaszania do 

szacowania (przy każdorazowej szkodzie należy 
dokonać zgłoszenia), w przypadku szkód wyrządzonych 
na łąkach i pastwiskach należy kontaktować się 
z sołtysami wsi, którzy poinstruują o dalszym 
postępowaniu,

l zgłoszenia szkód należy dokonywać pisemnie do 3 dni 
od jej stwierdzenia (a w przypadku szkód wyrządzonych 
w sadach – do 14 dni) w zależności od położenia gruntu, 
na poniższe adresy:

 1) Koło Łowieckie „ROSOMAK” 
Stasikówka 68B, 34-520 Poronin
– zasięg działania: Łapsze Wyżne, Trybsz, 
Łapszanka

 2) Koło Łowieckie „PONOWA”
ul. Podhalańska 6c, 34-432 Łopuszna
– zasięg działania: Frydman

 3) Nadleśnictwo Krościenko
obwód Łowiecki nr 253 Niedzica
ul. Trzech Koron 4, 
34-450 Krościenko , tel. 18 2623120
– zasięg działania: Kacwin, Niedzica, Łapsze Niżne, 
Łapsze Wyżne, Łapszanka, Falsztyn, Frydman.

Marta Bednarczyk
Stanowisko ds. ochrony środowiska

Wniosek o dopłaty bezpośrednie dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadza od tego roku zmiany w zasadach ubiegania się 

o dopłaty bezpośrednie. Wnioski będą składane jak zawsze od 15 marca, ale wyłącznie przez Internet, przy 

użyciu aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta będzie dostępna od połowy marca na stronie www.arimr.gov.pl. 

Zmiany te związane są z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. 

goeprzestrzennego formularza wniosku.

Od roku 2018 rolnicy będą zobowiązani do składania wniosków 

o dopłaty drogą elektroniczną, przez Internet.

Wieści 
z Dziedzin

Kwartalnik 
Gminy Łapsze Niżne
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Rajd Biegowy w Obidowej
26 stycznia w przepięknej scenerii lasów i górskich widoków odbył się Rajd Biegowy 

w Obidowej w ramach realizacji mikroprojektu "Transgraniczna promocja tras turystycznych 

Podhala i Spisza" organizowany przez LGD Spisz - Podhale w partnerstwie z Wielką Frankową.

Gminę Łapsze Niżne dzielnie reprezentowali uczniowie ze szkół 

podstawowych, którzy mieli szansę się przekonać jak wielką 

frajdę sprawia jazda na nartach biegowych. Gratulujemy medali!

Celem projektu jest stworzenie bogatszej oferty turystycznej 

i podniesienie atrakcyjności terenów pogranicza polsko-

słowackiego. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu 

i zaangażowaniu się trzech gmin: Bukowiny Tatrzańskiej, Łapsz 

Niżnych i Nowego Targu. Rajd w Obidowej jest częścią 

zaplanowanych działań, które mogą być zrealizowane dzięki 

dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za 

pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 

2014-2020. Wartość całkowita mikroprojektu to 96 545,77 euro.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. Informacji i Komunikacji Społecznej

Zimowy ultramaraton jakiego jeszcze nie było
Zastanawialiście się kiedyś, co jest najtrudniejsze w organizacji zimowego biegu? 

Punkty żywieniowe? Pakiety startowe? Zabezpieczenie medyczne? 

Organizator zapowiedział, że tegoroczna edycja 

Zimowego Ultramaratonu będzie wyjątkowa i tak też było. 
Trzeba przyznać, że to 

odważna deklaracja tym 

bardziej, iż co jak co, ale 

dogadać się z matką naturą 

jest nie lada wyzwaniem. 

W najbardziej malowniczym 

rejonie Polski biegacze poznali 

potęgę, moc i piękno polskich 

gór zimą. Sama Niedzica 

położona jest u podnóży 

Pienin Spiskich, nad dumnie 

rozciągającym się Zalewem Czorsztyńskim i bez względu na 

porę roku panuje tu niezwykle urokliwy klimat. Nic więc 

dziwnego, że zmierzyć się z niepowtarzalnymi trasami na 

terenie Spisza przyjechało zacne grono biegaczy z różnych 

zakątków Polski. Wśród nich byli zarówno debiutanci, jak 

również znajome twarze, nie tylko z poprzedniej edycji, ale 

i z innych imprez biegowych Fundacji Na Ratunek. W sobotni 

poranek mróz nie oszczędzał ultrasów, a mimo to atmosfera 

panująca na starcie była rozgrzana do czerwoności. Śnieg i lód 

na trasie za moment miał być przeżuty przez przeszło 400 

husarzy – biegaczy i ich ciężkie 

oręże na stopach nieraz 

podkute stalowymi kolcami. 

Magiczne …3…2…1 i ruszyli do 

boju wprost z bramy 

średniowiecznej warowni 

Zamku w Niedzicy. Pogoda 

tego dnia była wymarzona, 

dosłownie jak na zamówienie. 

Pod stopami biała pierzynka, 

na niebie ogrzewające słońce. Przed oczami w oddali piękne 

monumentalne tatrzańskie szczyty pokryte śnieżnym 

puchem. Nic tylko biec. Wielu zawodników przystawało na 

moment żeby móc nacieszyć wzrok i ten obraz zabrać ze sobą 

do domu. Metę ulokowano oczywiście w Niedzicy, tym razem 

w elektrowni, gdzie powitano wszystkich biegaczy. Dekoracja 

przy akompaniamencie góralskiej kapeli, gratulacje i oklaski… 

a później już tylko wielka feta. Trzeba przyznać, że sama 

lokalizacja mety to strzał w dziesiątkę. Z pewnością wszyscy 

uczestnicy biegu zgodnie stwierdzą, że kochają śnieg i rześkie, 

górskie powietrze, ale czekające mięciutkie siedziska, gdzie 

spokojnie można było zjeść posiłek regeneracyjny to było to, 

na co zapracowały nogi każdego biegacza. A�er party – 

stające się powoli tradycją, to czas kiedy można poznać bliżej 

kogoś pozornie nieznajomego, kto ramię w ramię pokonywał 

z Tobą wyzwanie. Jego i jego emocje.

Janosik w liczbach:

l Długość biegu głównego: 48 km / 58 km
l Przewyższenia: + 1511m, – 1532m / + 1800m, – 

1800m
l Liczba punktów odżywczych: 6
l Liczba uczestników: 375/29

Janosiki i Maryny do zobaczenia! W maju na Ultra Roztoczu, 

w lipcu podczas Bojko Trail, a we wrześniu znów w Niedzicy na 

letniej edycji Ultra Janosika, a kto czyta ulotki ten wie, że to 

nie koniec, wielki znak zapytania (?) my już wiemy co to 

będzie, a wy szykujcie się na odkrywanie tego, co piękne 

w naszej polskiej ziemi.

Sławomir Konopka

Fundacja Na Ratunek
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Smog – cichy zabójca
Smog to jeden z najskuteczniejszych zabójców w naszym kraju.

W samej tylko Małopolsce z powodu chorób wywołanych 

smogiem przedwcześnie umiera ponad cztery tysiące osób 

rocznie. Skutki oddychania smogiem najbardziej odczuwają 

dzieci, osoby cierpiące z powodu chorób układu krążenia 

i oddechowego, osoby starsze oraz kobiety w ciąży.

Niebezpieczna jest nawet stosunkowo krótka ekspozycja na 

pył zawieszony, zwłaszcza w przypadku wysokich stężeń tej 

substancji. W wielu badaniach wykazano, że krótkoter-

minowa ekspozycja na PM2,5 istotnie zwiększa ryzyko 

zgonu, między innymi z powodu dolegliwości ze strony 

układu krążenia, ale także ryzyko wystąpienia zawału mięśnia 

sercowego czy też nagłego zatrzymania krążenia. Inne skutki 

zdrowotne krótkotrwałej ekspozycji na pył zwieszony to 

także wzrost ciśnienia tętniczego, nasilenie objawów astmy 

oskrzelowej i wzrost zachorowalności na infekcje dróg 

oddechowych, w tym zapalenie płuc. Aby ograniczyć 

narażenie podczas występowania wysokich stężeń 

zanieczyszczeń powietrza, należy unikać spacerów 

w szczególności z dziećmi, uprawiania sportów na zewnątrz 

oraz wietrzenia budynku.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza są stare piece 

i kotły węglowe, wypuszczające do powietrza duże ilości 

dymu i zanieczyszczeń. Często spalane jest w nich złej jakości 

paliwo, a nawet śmieci, co jeszcze bardziej zwiększa 

toksyczność powietrza, którym wszyscy oddychamy.

Inwentaryzacja ogrzewania budynków

W związku z tym zachęcamy mieszkańców do uzupełnienia 

elektronicznej ankiety dostępnej na stronie 

www.lapszenizne.pl 

Ponadto bardzo prosimy, aby każda wykonana przez Państwa 

inwestycja (również ze środków własnych) polegająca na: 

wymianie starego kotła, wykonaniu ocieplenia budynku, 

wymianie okien, montażu urządzeń odnawialnych źródeł 

energii była zgłaszana do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Informacje o wykonanych inwestycjach można zgłaszać 

telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach pracy 

urzędu przez cały rok, tel. 18 26 28 927, 

ekodoraca@lapszenizne.pl, Urząd Gminy Łapsze Niżne 

ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne.

W ramach projektu LIFE na terenie gminy Łapsze Niżne 

zostało rozdysponowanych 87 zestawów oszczędności 

energii. Zestawy zostały przekazane mieszkańcom 

korzystającym z opieki Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łapszach Niżnych, z wyszczególnieniem rodzin 

wielodzietnych. Zestaw zawierał: dwie żarówki LED, perlator 

kuchenny, perlator umywalkowy, reduktor prysznicowy, 

adapter do perlatora umożliwiający przejście z gwintu M24x1 

na M22x1, ekran zagrzejnikowy, broszurę informacyjną. 

Zestawy mają służyć edukacji mieszkańców w zakresie 

oszczędności energii  oraz korzystania z energooszczędnych 

rozwiązań w swoich domach.

Gmina Łapsze Niżne rozpoczęła również realizację projektu 

pn. „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne poprzez 

wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach 

domowych (biomasa i paliwa gazowe) z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. W ramach projektu na wymianę starych 

kotłów, zostaną 64 kotły spełniające zamontowane 

wymagania dla ekoprojektu w zakresie efektywności 

energetycznej i norm emisji. Przedsięwzięcie zakłada również 

działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej, 

dlatego będą także podejmowane działania edukacyjne, 

obejmujące swoim zasięgiem różne grupy wiekowe.

Mieszkańcy zakwalifikowani do dofinansowania montażu 

kotłów na biomasę, u których została wykonana już ocena 

energetyczna budynku mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy 

w Łapszach Niżnych, do pokoju nr 19 w celu rozpoczęcia 

procedury wymiany starego kotła.

Małgorzata Olejarz

Ekodoradca w Gminie Łapsze Nizne

ekodoradca@lapszenizne.pl

tel: 18 26 28 927

Gmina Łapsze Niżne w ramach obowiązku realizacji Programu Ochrony Powietrza 
prowadzi Bazę inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce.

Gmina Łapsze Niżne prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Nie ma znaczenia ile śmieci 
zostało wyprodukowane, opłata jest obliczana jednakowo dla wszystkich – w zależności 

od ilości mieszkańców, a nie realnej ilości wytworzonych odpadów.

Nie pal i nie toleruj spalania śmieci 
w twoim sąsiedztwie.

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Programu Ochrony Powietrza dla województwa 
Małopolskiego, gmina umożliwia mieszkańcom zgłaszanie wszelkich przypadków naruszeń, 
dotyczących ochrony powietrza. Jeżeli podejrzewasz, że w danym gospodarstwie domowym 

spalane są śmieci, wyślij zgłoszenie elektronicznie: 
ekodoradca@lapszenizne.pl lub zadzwoń : 18 26 28 92

to nie donosicielstwo, ale dbałość 
o zdrowie twoje i twoich dzieci.

Wieści 
z Dziedzin

Kwartalnik 
Gminy Łapsze NiżneEKODORADCA
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