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Drodzy mieszkańcy!
Nasz gminny kwartalnik „Wieści z Dziedzin” kończy swój drugi rok. W ciągu tego czasu 

odwiedziliśmy Państwa z siedmioma numerami, a teraz w Państwa ręce przekazuję ósmy 

zimowy numer, dzieląc się wydarzeniami, informacjami i działaniami jakie są realizowane 

w naszej gminie.

Podpisaliśmy kolejne umowy na realizację inwestycji przy wsparciu środków unijnych. Dbając 

o dziedzictwo kulturowe na trasie Szlaku wokół Tatr wyremontujemy zabytkowe sypańce 

w Kacwinie oraz  pierwsze piętro w Domu Ludowym w Łapszach Niżnych, w którym powstanie 

interaktywne muzeum przyrodnicze. W przyszłym roku dla rowerzystów przygotujemy małą 

infrastrukturę do odpoczynku. Z myślą o mieszkańcach i turystach stworzone zostaną miejsca spotkań i rekreacji, połączone 

z nowoczesnymi placami zabaw dla dzieci w ramach realizacji projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie 

Gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów".  

Rok 2018 był intensywnym czasem zbierania plonów po kilku latach ubiegania się o środki unijne m.in. na wymianę piecy dla 

mieszkańców gminy. Miło mi poinformować, że w ramach projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na 

terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz 

Trzebinia” w najbliższym czasie w  Gminie Łapsze Niżne zostanie zamontowanych 615 instalacji odnawialnych źródeł 

energii. Dodatkowo uruchomiony został program „Czyste powietrze”, który do roku 2029 umożliwia min.: otrzymanie 

dotacji na wymianę kotła czy termomodernizacje budynków. Będą mogli się Państwo o nim więcej dowiedzieć z artykułu 

w kwartalniku albo u ekodoradcy w  urzędzie gminy.  

Jesień była niezwykle bogata w wydarzenia, wśród nich jednym z najważniejszych była biesiada dla seniorów, którzy 

spotkali się w Kacwinie. Z myślą o seniorach i osobach chcących poszerzyć zakres umiejętności cyfrowych, przygotowaliśmy 

możliwość udziału w dwóch programach: „Małopolski e-senior” oraz „E-Xtra Kompetentni”, które wdrażamy w okresie 

jesienno-zimowym.

W tym roku obchodziliśmy ważną dla całego kraju rocznicę tj. 100 lecie Odzyskania  Niepodległości przez Polskę. Dlatego 

przygotowaliśmy dla Państwa specjalny dodatek z obchodów, w które aktywnie włączyły się wszystkie szkoły, Gminny 

Ośrodek Kultury i urząd gminy, dbając o pielęgnowanie patriotyzmu wśród najmłodszego pokolenia i pamięci o wolność 

Ojczyzny. 

Na koniec,  chciałem bardzo podziękować Mieszkańcom Gminy Łapsze Niżne za udział w wyborach samorządowych 

i przekazanie głosów na swoich reprezentantów. Szczególnie dziękuję za okazane zaufanie i aprobatę mojej osoby na 

stanowisku Wójta Gminy Łapsze Niżne. Dziękuję za oddane głosy na radnych zgłoszonych przez mój komitet. Kolejne pięć 

lat poświęcimy między innymi na kontynuację realizacji działań inwestycyjnych oraz rozwój działań sportowych 

i promocyjno-turystycznych, które wpłyną na rozkwit naszej gminy. 

Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze Niżne
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Winsujym Wom winsujym na scynście, na zdrowie na tyn Nowy Rok
zeby my sie docekali drugiego Nowego Roku we scynściu,

we zdrowiu przi Dobrym Pokoju w mniejsyf grzychaf, wjynksyf radościaf
Boskif miłościaf, hojniejsyf, a urodzajniejsyf rokaf jako my przezyli.

Zeby sie Wom darzyło w oborze, w kumorze i w doma,
a do reśty zebyście byli weseli jako w niebie anieli.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Majerczak
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2 września 2018r. w Łapszach Niżnych odbyły się 
uroczystości związane z 110-leciem powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapszach Niznych oraz 
przekazania i poświęcenia średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. Wydarzenie rozpoczęto mszą 
św. w kościele św. Kwiryna, po czym nastąpił przemarsz 
pododdziałów OSP, Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych, 
zaproszonych gości i mieszkańców na plac przy remizie 
OSP.

Złożenie meldunku i przegląd pododdziałów podczas 

uroczystości odbyło się na placu przed remizą OSP 

w Łapszach Niżnych, gdzie wzniesiono czynem społecznym 

Dom Strażaka, na miejscu którego kiedyś stał kasztel „dwór 

obronny należący do rodu książęcego Joanelli de Toluano, który 

założył pierwszą Straż Ogniową w roku 1908”.

Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu 

hymnu państwowego, miało miejsce nadanie aktu ZŁOTEGO 

ZNAKU ZWIĄZKU OSP RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ dla 

jednostki OSP w Łapszach Niżnych. Dekorację odznaczenia 

dokonał Pan Edward Siarka - Prezes Zarządu Wojewódzkiego 

Związku OSP RP, a zarazem Poseł na Sejm RP.

Następnie wręczono medale dla zasłużonych strażaków OSP 

Łapsze Niżne. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył: 

- Srebrnym Krzyżem Zasługi dh Mariana Krawontkę,

- Brązowym Krzyżem Zasługi dh Jana Bryję, dh Jana Hałatę, 

dh Józefa Sowę.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej woj. 

małopolskiego nadało odznaczenia strażakom OSP Łapsze 

Niżne "Za zasługi dla pożarnictwa". 

ZŁOTYM medalem wyróżnieni zostali:

dh Jan Mrówka, dh Andrzej Mrówka, dh Piotr Kapołka, 

dh Marcin Wojtas i dh Józef Horoba.

SREBRNYM medalem wyróżnieni zostali:

dh Krystyna Stanek, dh Wiesław Krawontka 

i dh Jan Hałata.

BRĄZOWYM medalem wyróżnieni zostali:

dh Dorota Wasielak, dh Łukasz Krawontka, 

dh Maciej Rzepiszczak, dh Marcin Sowa, dh Krzysztof 

Gołdyn, dh Tomasz Bryja i dh Krzysztof Bryja.

Odznaką STRAŻAK WZOROWY odznaczeni zostali:

dh Piotr Nowak i dh Jacek Szaflarski.

Gratulacje i podziękowania strażakom za ich pracę, 

poświęcenie i niesioną pomoc tym którzy jej potrzebują, 

wyrazili w swoich przemówieniach: Anna Paluch - Posłanka 

na Sejm RP, Edward Siarka - Prezes Zarządu Wojewódzkiego 

Związku OSP RP a zarazem Poseł na Sejm RP, Jan Kuczkowicz 

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, 

Starszy Kapitan Piotr Domalewski - Zastępca Komendanta 

Powiatowego PSP RP, st. bryg. Marek Bębenek - Zastępca 

Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej, Jakub Jamróz - Wójt Gminy Łapsze Niżne 

oraz Zdzisław Majerczak - Przewodniczący Rady Gminy 

Łapsze Niżne. Po poświęceniu samochodów pożarniczych 

przez księdza Mariusza Skotnickiego, miało miejsce 

symboliczne przekazania kluczyków oraz dowodu 

rejestracyjnego do samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

OSP Łapsze Niżne przez Jakuba Jamroza - Wójta Gminy 

Łapsze Niżne, Edwarda Siarkę - Prezesa Zarządu 

Wojewódzkiego Związku OSP RP, a zarazem Posła na Sejm 

RP, st. bryg. Marka Bębenka - Zastępcę Małopolskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 

starszego kapitana Piotra Domalewskiego - Zastępcę 

Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu w asyście 

druha Mariana Krawontki - Prezesa OSP Łapsze Niżne.

Imprezę zakończył Prezes OSP w Łapszach Niżnych dh 

Marian Krawontka słowami: „Szanowni uczestnicy dzisiejszej 

uroczystości, członkowie Staży Pożarnej Łapsz Niżnych wyrażają 

wdzięczność tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Łapszach Niżnych. Chcę zapewnić, że my druhowie Strażacy, 

dołożymy wszelkich starań o dobro Straży w doskonaleniu naszej 

sprawności bojowej, w celu niesienia w każdej chwili pomocy tym, 

którzy jej potrzebują. Bogu na chwałę , bliźnim na pożytek”.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
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Zapraszamy mieszkańców i turystów do korzystania z nowopowstałej 
infrastruktury w naszej gminie
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Gmina Łapsze Niżne zakończyła realizacje projektu pn.: „Rozwój infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Łapsze Niżne”, dofinansowanego w ramach Osi 

Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów 

regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 462 090,62 zł z czego dofinansowanie projektu z UE 

wyniosło 1 096 567,95 zł.

W ramach projektu wykonano w każdej miejscowości gminy montaż siłowni zewnętrznych 

oraz  budowę pięciu boisk wielofunkcyjnych. Nowa infrastruktura sportowa daje 

dodatkowe możliwości zagospodarowania czasu wolnego oraz tworzy doskonałe warunki 

dla różnych form aktywnego wypoczynku w otoczeniu piękna malowniczych krajobrazów.

Beata Pietruś-Rak

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju

III etap Szlaku Wokół Tatr
- umowa między Partnerami uroczyście podpisana

Projekt dotyczący budowy III etapu rowerowego Szlaku 

wokół Tatr został zatwierdzony do dofinansowania 

w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-

2020. W dniu 15 października w siedzibie Euroregionu 

„Tatry” w Nowym Targu partnerzy podpisali umowę 

partnerską dotyczącą realizacji tego polsko-słowackiego 

przedsięwzięcia. W imieniu Gminy Łapsze Niżne umowę 

podpisał Wójt Jakub Jamróz.

Trzeci etap Szlaku wokół Tatr koncentrował się będzie na 

rozbudowie infrastruktury rowerowej – wybudowanych 

zostanie blisko 26 km nowych ścieżek, które prowadzą do 

unikatowych miejsc na pograniczu w gminie Czarny Dunajec, 

gminie Nowy Targ, mieście Nowy Targ lub uzupełniają 

wcześniej wykonane trasy, łącząc je w długie nieprzerwane 

odcinki (miasto Spiska Bela, obec Huncovce, Hniezdne, Velka 

Lomnica). Wyremontowany zostanie także odcinek ścieżki 

w Gminie Łapsze Niżne na granicy Kacwin-Wielka Frankowa. 

Powstanie infrastruktura dla rowerzystów. Zabytkowe 

obiekty dzięki renowacji zostaną zachowane i uzyskają nowe 

funkcje. Użytkownicy szlaku będą mieć do dyspozycji 

specjalne miejsca odpoczynku bezpośrednio na trasie szlaku. 

Planowana jest również promocja szlaku i jego odpowiednie 

oznakowanie. Łączna wartość dofinansowania z EFRR, 

wynosi 4 mln euro. Projekt wdrażany będzie w latach 2019-

2020 w polsko-słowackim partnerstwie Europejskiego 

Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY 

z 8 samorządami pogranicza polsko-słowackiego: Gminą 

Czarny Dunajec, Gminą Miasto Nowy Targ, Gminą Nowy Targ, 

Gminą Łapsze Niżne, Miastem Spiska Bela, Obec Huncovce, 

Obec Hniezdne  oraz Obec Velka Lomnica.

W ramach projektu Gmina Łapsze Niżne otrzyma ponad 460 

tys. euro dofinansowania (85% wartości planowanych 

działań) na realizację kilku inwestycji.

W trosce o dziedzictwo kulturowe na trasie Szlaku wokół Tatr, 

gmina wyremontuje i wyposaży 2 zabytkowe sypańce 

znajdujące się w Kacwinie. Będzie to wkład w ochronę 

materialnego dziedzictwa pogranicza i unikatowych 

elementów, które nie występują nigdzie poza Spiszem. Druga 

inwestycja – remont strychu Domu Ludowego 

i przeznaczenie go na interaktywne muzeum przyrodnicze 

odkryje rowerzystom miejsca o szczególnym znaczeniu 

przyrodniczym. Wystawa będzie poświęcona tematyce 

przyrody gminy oraz w ujęciu ogólnym Pienin i Beskidów - 

Pieniński Park Narodowy, Rezerwaty Przyrody "Zielone 

Skałki" oraz "Niebieska Dolina", a także obszary chronione, 

pomniki przyrody, obszary "Natura 2000" oraz prawy brzeg 

Jeziora Czorsztyńskiego wraz z rzeką Dunajec. To sprawia, że 

istnieje tu bogactwo gatunków zwierząt i roślin, w tym wiele 

objętych ochroną. Oprócz przybliżenia zwiedzającym 

tematyki flory i fauny gminy, wystawa będzie kładła 

szczególny nacisk na edukację związaną z ochroną 

środowiska oraz gospodarkę zrównoważonego rozwoju. 

Ekspozycja będzie w pełni interaktywna i mul�medialna.

Szlak wokół Tatr jako transgraniczny produkt turystyczny 

wyposażony także zostanie w dwóch miejscach 

w infrastrukturę – miejsca odpoczynku dla rowerzystów – co 
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ułatwi rowerzystom korzystanie ze ścieżek rowerowych 

podczas długich wędrówek rowerowych po ścieżkach 

wybudowanych w I i II etapie Szlaku.

Ponadto Gmina Łapsze Niżne wyremontuje odcinek ścieżki 

rowerowej o długości 1,12 km z Kacwina do granicy państwa 

Kacwin-Wielka Frankowa. Na tej ścieżce rowerowej, która 

stanowi bezpośredni transgraniczny łącznik pomiędzy Polską 

i Słowacją m.in. położona zostanie nowa nawierzchnia 

asfaltowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Gmina Łapsze Niżne uzyskała dofinansowanie w wysokości 

1 554 889,00 zł na "Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej na terenie Gminy Łapsze Niżne poprzez 

urządzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców 

i turystów" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 na operacje typu "Kształtowanie przestrzeni 

publicznej" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach Wiejskich". 18 października 2018 r. Wójt 

Gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz, odebrał w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego PROMESE 

(zapewnienie finansowe) na dofinansowanie inwestycji. 

Umowa na realizację została już podpisana i inwestycja 

będzie realizowana w roku 2019.

Promesa na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie 
Gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji 

dla mieszkańców i turystów"

Roboty drogowe w trakcie realizacji

Przed W trakcie

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nazwie lokalnej  – zadanie dofinansowane  „Pod Sołtyske” w Niedzicy

z budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 88 466,00zł. 

Wartość inwestycji 245 277,50zł bru�o. Zakres robót: długość 250m, szer. 4,5m. Wykonano:

l oczyszczenie z rumoszu i nanosów dna i skarp rowu 

przydrożnego na długości 120m;
l ubezpieczenie dna i skarp rowu prefabrykowanymi 

elementami betonowymi na długości 120m;
l korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża 

pod podbudowy z kruszywa;

l podbudowa dolna  z kruszywa kamiennego o gr. 30cm;
l podbudowa górna (warstwa jezdna) z tłucznia 

kamiennego o gr. 20cm;
l wykonanie przepustu skrzynkowego 

o wym.100cmx100cm o dł. 10m wraz z wykonaniem 

ścianek czołowych -wlotowej i wylotowej.
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l roboty ziemne ;
l wycinka drzew i krzewów;
l oczyszczenie rowów z namułu;
l wymiana barier drogowych;
l naprawa gzymsów mostu;

l naprawa uszkodzonych przyczółków mostu;
l umocnienie skarp przyczółków;
l wykonanie remontu nawierzchni drogowej mostu 

z mieszanek mineralno-bitumicznych (rozbiórka 

uszkodzonej nawierzchni oraz wykonanie nowej).

Remont betonowego mostu na Potoku Czarnogórskim  ul. Świętej Trójcy w Trybszu  w ciągu drogi gminnej nr K362582 w km 

1+622-1+638 – zadanie dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 74 629,00zł. Wartość robót: 157 

270,97zł bru�o. Zakres robót:

l remont nawierzchni jezdni drogi – miejscowa rozbiórka 

miejsc uszkodzonych z wykonaniem nowej podbudowy 

i nawierzchni asfaltowej;
l utwardzenie pobocza z kostki betonowej - ułożenie 

krawężników betonowych  oraz obrzeży betonowych na 

ławie betonowej z oporem oraz wykonanie nawierzchni 

chodnika z kostki brukowej gr. 8cm szarej i czerwonej;
l przebudowa przepustów fi 300mm i fi400mm;

l czyszczenie i przebudowa wlotów i wylotów przepustów;
l regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 

i wodociągowych;
l wymiana przydrożnych betonowych korytek ściekowych 

i przebudowa wjazdów do posesji;
l uzupełnienie oznakowań pionowych i poziomych.

Przebudowa drogi gminnej  Wartość robót: 354 110,10zł bru�o.  ul. Zastodolnej we Frydmanie.

Zakres robót na długości 510m. Wykonano:

l roboty ziemne;
l oczyszczenie rowu z namułu;
l wykonanie umocnienia rowu przez ułożenie ścieków 

żelbetowych (korytka typu kolejowe);
l remont przepustu fi 40;
l korytowanie i profilowanie drogi;
l podbudowy z kruszyw;
l wykonanie remontu nawierzchni drogi z mieszanek 

mineralno-bitumicznych;
l wykonanie budowli siatkowo-kamiennych.

Remont drogi gminnej nr K362537 bocznej  w km 0+020-0+170 – zadanie  ul. Jana Pawła II w Łapszach Niżnych

dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 115 545,00zł. Wartość robót 152 180,19zł bru�o. Zakres 

robót: długość 150m, szer. 3,2m. Wykonano:

Gmina Łapsze Niżne uzyskała dotację w wysokości 670 000,00 zł na przebudowę w Niedzicy Zamek.  ul. Nad Zalewem 

Środki pochodzą z nowego Programu Rządowego na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie 

Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Inwestycja została zakończona i odebrana 30 listopada 2019 r.



Jak co roku Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie 

przyznaje medal Mecenasa Futbolu Małopolski dla 

sponsorów i samorządowców, którzy swoim działaniem 

przyczyniają się do rozwoju infrastruktury sportowej, 

organizacji imprez sportowych, a także wspierają finansowo 

działania klubów piłkarskich. W ubiegłym roku takie 

wyróżnienie otrzymał Wójt Gminy Łapsze Niżne Jakub 

Jamróz, za aktywne wspieranie sportu, w tym dwukrotne 

zorganizowanie międzynarodowego turnieju Podhale Amp 

Football Cup w gminie. W tym roku Przewodniczący Rady 

Gminy Łapsze Niżne Zdzisław Majerczak, reprezentujący 

działania całej Rady Gminy Łapsze Niżne, odebrał 

wyróżnienie za działania na rzecz rozwoju sportu w gminie 

w tym min. za budowę dziewięciu boisk wielofunkcyjnych. 

Gratulujemy odznaczenia!
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Nagroda Wójta za wyniki w nauce

W tym roku nagrodzone zostały dwie absolwentki: Marta Jurgowska z Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego we Frydmanie i Ania Wojtas ze Szkoły Podstawowej 

im. Bł. Ks. Józefa Stanka w Łapszach Niżnych.

Celem nagrodzenia dzieci pracowitych i najzdolniejszych jest budowanie ich 

motywacji, docenienie pracy ich rodziców a także zaangażowania nauczycieli.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

29 sierpnia podczas Sesji Rady Gminy Wójt Jakub Jamróz wręczył dwie 
nagrody finansowe w wysokości 1000,00 zł każda 

(przyznane z prywatnych środków Wójta) uczniom, którzy osiągnęli 
najlepsze wyniki w nauce i aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły.

Młodzi piłkarze reprezentujący GZ LZS w Łapszach Niżnych 
z Gmin Łapsze Niżne i Czorsztyn, zdobyli 4 miejsce 

w Turnieju „Wakacje z piłką nożną 2018”

Medal Mecenatu Futbolu Małopolski

Jan Kowalczyk

Prezes LZS

27 września 2018r. na sesji Rady Gminy Łapsze Niżne, Wójt 

Jakub Jamróz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 

Zdzisławem Majerczakiem wyrazili słowa uznania i wręczyli 

dyplomy młodym zawodnikom, reprezentujących szkółkę 

piłkarską działającą przy GZ LZS w Łapszach Niżnych z Gmin 

Łapsze Niżne i Czorsztyn, za zdobycie 4 miejsca w Turnieju 

„Wakacje z piłką nożną 2018”. Dyplomy i gratulacje otrzymali:

Borzęcki Rafał, Janeczek Kacper, Kapołka Mateusz, 

Kaszycki Damian, Kowalczyk Tomasz, Kozub Jakub, 

Majerczak Kamil, Plewa Mark, Prelich Jakub, Regiec Kacper, 

Rusnaczyk Krzysztof, Śliwa Marcin, Turski Szymon, Tynus 

Marcin.

Podziękowania za sukces piłkarzy zostały skierowane na ręce 

trenerów: Pana Adama Korczyka, Eugeniusza Brzyżka, Marka 

Molitorysa oraz rodziców chłopców.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej
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Realizacja projektu „Małopolski e-senior”
14 listopada 2018 r. rozpoczęła się realizacja 

projektu „Małopolski e–Senior” we współpracy 

z Fundacją Instytut Myśli Innowacyjnej . 

W ramach tego projektu, Seniorzy 65+ z naszej 

gminy przejdą cykl 15 spotkań w wymiarze po 

3 godziny lekcyjne, oraz 3 spotkania animacyjne 

po 2 godziny lekcyjne. Aby zakończyć projekt 

i uzyskać na własność tablet, na którym odbywają 

się ćwiczenia, uczestnik musi być obecny na co 

najmniej 9 spotkaniach. W projekcie biorą udział 

wszyscy zakwalifikowani seniorzy. 24 uczestni-

ków zostało podzielonych na trzy grupy. Zajęcia 

odbywają się w każdą środę w godzinach od 8.00 

do 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury z siedzibą 

w Niedzicy.

Maria Łopata

Kierownik OPS

Ostatnia sesja Rady Gminy w kadencji 2015-2018 
i wybory samorządowe

18 października 2018 r. odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy 

w Łapszach Niżnych kadencji 2014-2018. Wójt Gminy Jakub 

Jamróz podziękował radnym: Zofii Bandyk, Henrykowi 

Janeczek, Helenie Klimczak, Dariuszowi Kopaczka, 

Zdzisławowi Majerczak, Tomaszowi Markowicz, Markowi 

Molitorys, Janowi Noworolskiemu, Maciejowi Płachta, 

Józefowi Prelichowi, Janinie Schlegel, Agnieszce Sołtys, 

Józefowi Sowa, Janowi Stańczak, Antoniemu Szewczyk; 

sołtysom, dyrektorom szkół, kierownikom jednostek 

organizacyjnych gminy i kierownikom referatów urzędu za 

współpracę, zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnej 

społeczności oraz wkład w rozwój Gminy Łapsze Niżne. 

Okolicznościowe dyplomy zostały wręczone przez Wójta 

Jakuba Jamroza oraz Przewodniczącego Rady Pana 

Zdzisława Majerczaka.

W dniu 21października 2018r.  zgodnie z rozporządzeniem  

Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 

województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na terenie gminy 

Łapsze Niżne odbyły się wybory samorządowe. 

Dla zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Gminy 

Łapsze Niżne Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu 

zarejestrował 3 komitety wyborcze:

- KWW Trybszanie Razem

- KWW Lepsze Jutro

- KWW Jakuba Jamroza Bliżej Ludzi

Gminna Komisja Wyborcza w Łapszach Niżnych 

zarejestrowała zgłoszonych przez lokalne komitety wyborcze 

w piętnastu jednomandatowych okręgach wyborczych 

łącznie 31 kandydatów na radnych.

Uprawnionych do głosowania było 7 335 wyborców. 

W wyborach wzięło udział 3 654 wyborców, oddano 3 562  

głosów ważnych, natomiast głosów nieważnych było 90 

(w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska 

żadnego kandydata-73, z powodu postawienia znaku „X” 

obok nazwiska dwóch kandydatów – 17).

W przeprowadzonych wyborach samorządowych w wyniku 

otrzymania największej liczby ważnie oddanych głosów 

radnymi do Rady Gminy Łapsze Niżne wybrani zostali:

- w okr. wyb. nr 1  Frydman: Markowicz Tomasz
- w okr. wyb. nr 2 Frydman: Prelich Józef
- w okr. wyb. nr 3 Frydman: Noworolski Jan
- w okr. wyb. nr 4 Falsztyn i Niedzica-Zamek: Bogaczyk Paweł
- w okr. wyb. nr 5 Niedzica: Schlegel Janina
- w okr. wyb. nr 6 Niedzica: Majerczak Zdzisław
- w okr. wyb. nr 7 Niedzica: Pichniarczyk Milan
- w okr. wyb. nr 8 Kacwin: Molitorys Marek Jan
- w okr. wyb. nr 9 Kacwin: Mąka Zofia
- w okr. wyb. nr 10 Łapsze Niżne: Tkaczyk Stanisław   
- w okr. wyb. nr 11 Łapsze Niżne: Wasielak Dorota
- w okr. wyb. nr 12 Łapsze Wyżne: Stańczak Jan Mikołaj
- w okr. wyb. nr 13 Łapsze Wyżne: Kałafut Henryk Marcin
- w okr. wyb. nr 14 Łapszanka: Janeczek Henryk
- w okr. wyb. nr 15 Trybsz: Miśkowicz Piotr

W wyborach wójta gminy 

uprawnionych do głosowania 

było 7 335 osób, wydano 

3 654 karty do głosowania, 

głosów ważnych oddano 

3 624. Z głosów ważnych 

2 375 głosów otrzymał Pan 

Jakub Marek Jamróz, a 1 249 

głosów otrzymał Pan Paweł 

Dziuban. Tym samym wójtem został wybrany Pan Jakub 

Marek Jamróz, który uzyskał 66% głosów poparcia.

Pierwsza sesja nowej rady wraz z zaprzysiężeniem wójta na 

nową kadencję 2018 – 2023 odbyła się 22 listopada br.

Ludmiła Wojtas

Przewodnicząca GKW



Punkt Informacji Turystycznej 

(PIT) w Niedzicy powstał 

w 2015 roku w ramach 

współpracy z Zespołem 

Elektrowni Wodnych Niedzica 

S.A. w Pawilonie Informacyjno-

Wystawowym w Niedzicy (pod 

Turbinką). W tym roku Gmina 

Łapsze Niżne zapewniła od maja 

do października pracownika na pół etatu. Do zadań 

pracownika należy min.: udzielanie informacji turystycznych, 

dystrybucja gminnych materiałów promocyjnych oraz 

materiałów z Małopolskiej Organizacji Turystycznej, z którą 

gmina współpracuje, pozyskiwanie dodatkowych materiałów 

z sąsiadujących gmin, ankietowanie turystów pozyskując 

informacje o potrzebach. PIT jest częścią Małopolskiego 

Systemu Informacji Turystycznej, dlatego co roku podlega 

certyfikacji. Nasz punkt ma dwie gwiazdki. Pracownik 

informacji turystycznej, prowadzi również stronę na 

Facebooku, gdzie umieszcza aktualne informacje przydatne 

turystom i mieszkańcom o zbliżających się wydarzeniach 

i imprezach kulturalnych (Fb: Informacja Turystyczna 

Niedzica – Polub nas). W tym roku pracownik punktu był 

odpowiedzialny za zaktualizowanie informacji na stronie 

internetowej poświęconej turystyce - baza noclegowa 

(www.turystykalapszenizne.pl), opartej o dokonaną 

inwentaryzację trwającą od września do grudnia 2017r. na 

terenie gminy. Zostało dodanych 20 nowych obiektów. 

Osoby, które jeszcze nie mają bezpłatnej reklamy swojego 

obiektu, a chciałyby z niej skorzystać proszone są o kontakt 

mailowy: turytyka@lapszenizne.pl

W tym roku po raz pierwszy Urząd Gminy w Łapszach 

Niżnych przygotował pakiety z materiałami informacyjno-

promocyjnymi gminy dla osób które odprowadzają opłatę 

miejscową do gminy. Wielkość pakietu zależała od wysokości 

wpłat dokonywanych w ciągu roku przez osoby świadczące 

usługi noclegowe. Pakiety były dostępne do odbioru 

u pracownika punktu informacji w Niedzicy. Nie wszystkie 

osoby, które zostały poinformowane telefonicznie 

o pakietach zdołały je odebrać w punkcie, dlatego prosimy 

o odebranie należnego pakietu do końca roku w gminie (kasa 

w budynku Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych) lub od 

stycznia 2019 roku w Punkcie Informacji Turystycznej 

w Niedzicy. Do pakietów dołączone zostaną kalendarze na 

rok 2019. Gmina Łapsze Niżne jest miejscem bardzo 

atrakcyjnym turystycznie, dlatego co roku zwiększa się liczba 

odwiedzających tą część województwa małopolskiego. 

W sezonie letnim 2018 punkt odwiedziło ok. 4500 osób. 

W porównaniu do roku 2017 można zaobserwować ciągły 

wzrost zainteresowania punktem w Niedzicy. 

Odnotowaliśmy w naszych statystykach ponad 4000 

turystów krajowych głównie z województw: małopolskiego, 

mazowieckiego, śląskiego, pomorskiego. Wśród ok. 440 

turystów zagranicznych, najczęściej byli to obywatele 

Słowacji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Wśród odnotowanych 

krajów europejskich pojawiły się także Francja, Rosja, 

Włochy, Węgry, Czechy. Turyści przede wszystkim szukali 

inspiracji pytając o największe atrakcje turystyczne 

30 października br. w Urzędzie 

Gminy w Łapszach Niżnych 

odbyło się pożegnanie Pani 

Ireny Rataj, która po ponad 39 

latach pracy na rzecz Gminy 

Łapsze Niżne przechodzi na 

zasłużona emeryturę. 

Podziękowanie za wieloletnią 

pracę i zaangażowanie na 

rzecz lokalnego samorządu 

w imieniu wszystkich pracowników urzędu gminy i radnych 

złożyli Wójt Gminy Jakub Jamróz oraz  Przewodniczący Rady 

Gminy Łapsze Niżne Pan Zdzisław Majerczak.

Pani Irena Rataj bogate doświadczenie zawodowe zdobyła 

pracując od roku 1978  na stanowisku asystenta geodety 

w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych 

w Nowym Sączu,  Oddział w Nowym Targu. Od kwietnia 1979 

do lipca 1990 r. pełniła funkcję geodety gminnego w Urzędzie 

Gminy w Łapszach  Niżnych, realizując  miedzy innymi 

zadania z zakresu ewidencji gruntów, gospodarki 

nieruchomościami i administracji geodezyjnej. W latach 1990 

– 2007  pełniła funkcję Sekretarza Gminy Łapsze Niżne, 

realizując szereg zadań związanych z funkcjonowaniem 

i organizacją pracy Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych. 

Od roku 2007 powierzono jej funkcję geodety gminnego 

i inspektora ds. geodezji, gospodarki gruntami i mieniem 

komunalnym. W styczniu 2016 r. uzyskała awans na 

stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego 

i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Łapszach 

Niżnych. W tegorocznych wyborach samorządowych Pani 

Irena Rataj z powodzeniem kandydowała do Rady Powiatu 

Nowotarskiego a tym samym będzie reprezentować Gminę 

Łapsze Niżne w radzie powiatu w najbliższej kadencji 

samorządowej.

Pani Irena Rataj ze wzruszeniem podziękowała wszystkim 

kolegom i koleżankom za współpracę i okazane wsparcie, 

życząc dalszych sukcesów, dobrych relacji i miłości w myśl 

słów ks. Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi tak 

szybko odchodzą”.

Joanna Słowik

Sekretarz Gminy Łapsze Niżne 
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Przejście na emeryturę Pani Ireny Rataj
- wieloletniego pracownika Urzędu Gminy 

w Łapszach Niżnych

Podsumowanie pracy Punktów Informacji Turystycznej
w Gminie Łapsze Niżne w roku 2018
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Odsłona gminnego kalendarza na rok 2019 jest wyjątkowa 

i prezentuje zwyczaje kultywowane na Spiszu oraz czynności będące 

częścią tradycyjnej wiejskiej organizacji czasu, opartej na zmianie pór 

roku. Zobaczą w nim Państwo zatem takie obrzędy, jak „ogrywanie 

moji” czy „chodzynie z koniym”, ale także prace na roli, jak „zbiórki” 

czy „zbiyranie gruli”.

Składam serdeczne podziękowania za pomysł i pracę przy realizacji 

kalendarza na rok 2019 pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury 

z/s w Niedzicy oraz zespołom regionalnym z terenu naszej gminy, 

dzięki którym zwyczaje spiskiej ziemi są kultywowane.

Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze Niżne
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w regionie i ich dostępność. Najczęściej poszukiwali 

wskazówek związanych z dojazdem do miejsca, które ich 

interesuje, komunikację publiczną, ceny biletów i godziny 

otwarcia poszczególnych obiektów. Uzupełnieniem przekazu 

informacji były wręczane turystom bezpłatne wydawnictwa, 

paszporty turystyczne, mapy, przewodniki oraz ulotki 

i wizytówki dostępne w punkcie promujące naszą gminę. 

Katarzyna Pacyga

W roku 2019 Punkt Informacji Turystycznej 

w Pawilonie Informacyjno-Wystawowym w Niedzicy, 

będzie dostępny całorocznie.

Kontakt: turystyka@lapszenizne.pl

Zapraszamy! 

Punkt Informacji Turystycznej w Kacwinie ma siedzibę 

w wyremontowanym XIX wiecznym budynku w centrum wsi. 

Do 1997 roku znajdowała się tam Szkoła Podstawowa, 

dlatego też obiekt ten nosi nazwę ,,Starej Szkoły”.

Punkt Informacji Turystycznej oraz jednocześnie świetlica 

działa od 1 marca 2015 roku. Punkt powstał w ramach 

realizacji projektu: „Wspólny Spiski Obszar Turystyczny”. 

Miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 

turystów indywidualnych w tym turystów zagranicznych, jak 

również odwiedzane grupy zorganizowane. W celu 

zaspokojenia potrzeb informacyjnych stosuje się tu dużą 

gamę środków i technik, począwszy od informacji ustnej 

promującej walory i atrakcje turystyczne Kacwina, gminy 

i całego regionu, poprzez foldery, ulotki, mapy i kwartalniki. 

Turyści odwiedzający Punkt Informacji Turystycznej 

w Kacwinie najczęściej pytają o szlaki pieszo – rowerowe, 

o największe w Karpatach Zewnętrznych wodospady, 

zabytkowe spichlerze i kapliczki. Rowerzyści natomiast 

przemierzający naszą trasę rowerową „Pętlę Spiską”, 

zaopatrują się w mapy promujące Północną Bramę Spisza. 

Każdy z naszych gości może tutaj nie tylko pozyskać 

niezbędne dla siebie informacje, ale także może odpocząć, 

skorzystać z w pełni wyposażonej kuchni oraz z sanitariatów. 

Miejsce dysponuje również komputerami z dostępem do 

Internetu. Serdecznie zapraszamy!

Agnieszka Kuchta
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Likwidacja barszczu Sosnowskiego 
Na terenie Gminy Łapsze Niżne już po raz czwarty 

realizowane jest „Zadanie finansowane ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie” pn. „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. Zabiegi chemiczne ręczne oraz ręczne strzykawkowe 

prowadzone są 3-etapowo, obejmując w tym roku tereny 

o powierzchni 7,240 ha.

Barszcz Sosonowskiego to inwazyjna, agresywna 

i niebezpieczna roślina, której toksyczne związki chemiczne 

mogą skutkować dla organizmu człowieka podrażnieniem 

dróg oddechowych, zapaleniem spojówek, czy wymiotami, 

a poprzez bezpośredni kontakt ze skórą trudno gojącymi się 

ropnymi pęcherzami.

Gmina Łapsze Niżne w 2018 r. uzyskała na cel likwidacji 

dotację w wysokości 26 596,57 zł.

ZGKiM Łapsze Niżne
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Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Łapsze Niżne

Wójt Gminy Łapsze Niżne zawiadamia, iż w dniu 7 grudnia 

2019 r., Rada Gminy Łapsze Niżne podjęła uchwały na 

podstawie, których od 1 stycznia 2019 r., obowiązują nowe 

stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Poniższe tabele przedstawiają kwoty w zależności od grupy 

odbiorców usługi oraz przyjętego sposobu gromadzenia 

odpadów. 

Mieszkańcy:

Segregacja 9,00 zł/os/m-c

Nie segregacja 18,00 zł/os/m-c

Właściciele domów letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Segregacja 180,00 zł- jednorazowa opłata roczna

Nie segregacja 540 ,00 zł- jednorazowa opłata roczna

Podmioty gospodarcze (cena za pojemnik)

Pojemność 120 l 240 l 1100 l KP7 KP10

Segregacja 12,50 zł 25 zł 60 zł 500 zł 700 zł

Nie segregacja 35 zł 60 zł 120 zł 800 zł 1200 zł

Mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne mogą korzystać 

z dodatkowych usług w zakresie odbioru odpadów 

zmieszanych odpadów komunalnych ponad przyjętą 

częstotliwość oraz odpadów budowalnych i rozbiórkowych. 

Poniżej przedstawiono nowo przyjęte stawki.

Dodatkowa usługa

Pojemność 120 l 180 l 240 l 1100 l

Odpady zmieszane  30,00 zł 43,00 zł 60,00 zł 125,00 zł

Odbiór pojemnika KP 7

Zmieszane odpady komunalne 870,00 zł

Odpady budowlane i rozbiórkowe 600,00 zł /1 Mg

Dodatkowe informacje: 

l Zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) zmiana stawki opłaty nie 

rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez 

właściciela nieruchomości , gdyż do właścicieli 

nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć zostaną 

wysłane zawiadomienia o  wysokości miesięcznej opłaty.
l Obowiązują od 1 stycznia 2019 r. ryczałtową stawkę 

opłaty ponoszoną przez właścicieli domów letniskowych 

lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie 

przez część roku, należy uiszczać w terminie do 30 czerwca 

każdego roku, którego dotyczy opłata.   
l Usługa dodatkowa świadczona będzie na podstawie 

wniosku, którego formularze dostępne są w siedzibie 

Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych w pokoju nr 16.” 
l Uchwały podjęte przez Rade Gminy Łapsze Niżne dnia 

7 grudnia 2018 r., na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 
l Nr II-8/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

wysokości stawki tej opłaty 
l Nr II-9/18 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub od innych nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
l Nr II-10/18 w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności 
l Nr II-11/18 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości.
l Nr II-12/18 w sprawie określenia rodzajów 

dodatkowych usług świadczonych przez Gminę 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów oraz wysokości cen za te usługi
ZGKiM Łapsze Niżne



Wójt Gminy Łapsze Niżne
wraz z Kapitułą 

za ich działalność, twórczość, aktywność i zrealizowane inicjatywy,
które w 2018 roku w sposób znaczący 

wpłynęły na rozwój i promocję Gminy Łapsze Niżne

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

osób i instytucji 

statuetką „Spiżowe Serce”
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Zmiany w procedurze zwrotu 
podatku akcyzowego rolnikom w 2019 r.

Zmiany wprowadza ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie 

ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2247).

Obecnie zwrot akcyzy przysługuje do 86 litrów paliwa na 

hektar, natomiast od 2019 r. limit ten zostanie podwyższony 

do 100 litrów. W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej wynosić będzie 1 zł na 1 litr oleju (na 

podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 

2018 r.).

Ponadto hodowcy bydła będą mogli ubiegać się o dodatkowe 

środki. Poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, będą 

mogli otrzymywać dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy 

chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku 

akcyzowego za ON będzie wyliczany jako iloczyn stawki 

zwrotu akcyzy za ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 

oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie 

natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych 

(DJP). W praktyce oznacza to, że rolnik za każdą 1 DJP bydła, 

na podstawie przedłożonych faktur, otrzyma dopłatę do 

paliwa rolniczego w wysokości 30 złotych. Hodowcy bydła, 

którzy będą chcieli otrzymać zwrot będą zobowiązani 

dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej, 

stosowne zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa za poprzedni rok. 

W dalszym ciągu obowiązują dwa terminy, w których 

producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy, które 

będą obowiązywały także w 2019 roku, tj.: od dnia 1 lutego do 

ostatniego dnia lutego oraz w terminie od dnia 1 sierpnia do 

dnia 31 sierpnia.

Magdalena Sowa

Inspektor ds. działalności gospodarczej



Gmina Łapsze Niżne 

realizuje obecnie projekt  

„Obniżenie niskiej emisji 

w Gminie Łapsze Niżne 

poprzez wymianę źródeł ciepła 

w indywidualnych gospodar-

stwach domowych (biomasa 

i paliwa gazowe)”, współfi-

nansowany przez Unię 

Europejską w ramach RPO 

Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020. W ramach 

tego projektu 64 mieszkańców gminy otrzymają dotację 

w wysokości do 8000 zł na wymianę na nowoczesne kotły 

biomasowe oraz do 6000 zł na prace przystosowawcze 

instalacji wewnętrznej. 

Dodatkowo, odbywają się liczne działania na rzecz 

podnoszenia świadomości ekologicznej jak min. „Dzień 

otwarty ekologicznego ogrzewania” 19 października w  Szkole 

Podstawowej w Łapszach Niżnych. Główną atrakcją 

spotkania był przyjazd Mobilnego Laboratorium Polones, 

gdzie uczestnicy prócz prelekcji mogli porównać różnicę 

spalania między kotłem ekologicznym a starym kotłem wraz z 

pomiarem zanieczyszczeń. Podczas prelekcji został 

zaprezentowany temat oszczędności zasobów naturalnych, 

obniżenia niskiej emisji i poprawy efektywności 

energetycznej. Uczestnicy spotkania zapoznali się 

z nowoczesnymi kotłami centralnego ogrzewania mającymi 

wpływ na poprawę stanu środowiska w zakresie obniżenia 

niskiej emisji.

23 i 24 października odbyło się 5 szkoleń instruktażowo-

informacyjnych dla mieszkańców gminy w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym we Frydmanie, Remizie OSP w Kacwinie, 

Domu Ludowym w Łapszach Niżnych oraz w GOK w Niedzicy. 

Podczas szkoleń została poruszona tematyka oszczędności 

zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji oraz poprawy 

efektywności energetycznej. Podczas spotkania można było 

uzyskać wiedzę w zakresie właściwego sterowania nowym 

kotłem, doboru właściwego paliwa, jak również utrzymania 

odpowiedniej temperatury i braków przegrzewów podczas 

trwania sezonu grzewczego, poznając zasady wietrzenia. 

Wymiana kotłów – realizacja

Odnawialne Źródła Energii – dofinansowanie

Miło nam poinformować, że nasza gmina otrzymała pełne 
dofinansowanie w wysokości 28 855 759,18 zł. dla projektu 
pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie 
Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, 
Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”. 
W ramach tego projektu w Gminie Łapsze Niżne zostanie 
zamontowanych 615 instalacji odnawialnych źródeł energii 
(251 instalacji solarnych, 75 pomp ciepła do c.w.u., 252 
instalacje fotowoltaiczne, oraz 37 kotłów biomasowych). 
Przypominamy, że kwota dofinansowania z RPO WM będzie 
wynosić 60% kosztów ne�o planowanej instalacji. Aktualnie 
trwają przygotowania do podpisania umowy z Instytucją 
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego i ustalenia sposobu realizacji 
projektu na terenie wszystkich partnerskich gmin. W chwili, 
gdy zostanie ustalony schemat realizacji projektu w Gminie 
Łapsze Niżne, mieszkańcy biorący udział w projekcie zostaną 
o tym poinformowani.

Rozpoczęcie sezonu grzewczego

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 5000zł.

Nie pal i nie toleruj spalania śmieci w twoim sąsiedztwie. 
Jeżeli podejrzewasz, że w gospodarstwie domowym spalane 

są śmieci wyślij zgłoszenie gmina@lapszenizne.pl lub 
zadzwoń : 18 26 59 310, 18 26 28 927 – to nie 
donosicielstwo, ale dbałość o zdrowie twoje i twoich dzieci.

Przekazanie oczyszczaczy do szkół

Wraz z końcem wakacji Gmina Łapsze Niżne otrzymała 10 
oczyszczaczy powietrza, które podarowano żłobkowi 
i przedszkolom na terenie gminy. Oczyszczacze powietrza 
zostały przekazane przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego 
LIFE pn.: “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla 
województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej 
atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE 
Unii Europejskiej. Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom 
najmłodsi mają szansę ustrzec się nie tylko przed smogiem, ale 
też przed problemami zdrowotnymi, których może być 
przyczyną, w tym m.in. alergią. Cieszymy się, że najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy będą mogli podczas swoich zajęć 
spędzonych w publicznych placówkach oddychać 
powietrzem wolnym od zanieczyszczeń.

Ekodoradca na dożynkach

26 sierpnia podczas dożynek we Frydmanie pojawił się temat 
ochrony powietrza w punkcie Ekodoradcy, gdzie dzieci mogły 
wykonać „powietrzne zabawki”, a dorośli mieszkańcy uzyskali 
informacje na temat działań podejmowanych przez samorząd 
na rzecz poprawy jakości powietrza. Interaktywny spektakl 
ekologiczny „Bajeczna Fiesta” w wykonaniu Teatru 
Kultureska, pokazał dzieciom w jaki sposób dbać o przyrodę. 
Wraz z Jelonkiem Bronkiem, Biedronką Ilonką i Pszczółką 
Julką nasi najmłodski mieszkańcy gminy „zawalczyli” o czyste 
powietrze, „odczarowali” złe przyzwyczajenia ludzi, takie jak 
spalanie śmieci czy nadmierny ruch samochodowy stając się 
SuperEkoBohaterami.

Małgorzata Olejarz
Ekodoradca w Gminie Łapsze Niżne
e_mail: ekodoradca@lapszenizne.pl
tel: 18 26 28 927
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15 października w Gminnym Ośrodku Kultury z/s w Niedzicy, 

odbyło się spotkanie organizowane przez Ministerstwo 

Środowiska dotyczące nowego programu rządowego „Czyste 

Powietrze”. Podczas spotkania przedstawiciel 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Krakowie przedstawił założenia programu.

Mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne mogą skorzystać 

z dofinansowania na termomodernizację budynków, 

wymianę kotłów oraz montaż źródeł ciepła w nowo 

powstałych budynkach. Zakres inwestycji objęty możliwością 

dofinansowania zależny jest od daty powstania budynku 

(otrzymania pozwolenia na budowę).

Wsparcie finansowe można otrzymać w formie dotacji i/lub 

nisko oprocentowanej pożyczki. Program przewiduje również 

wsparcie dla inwestycji dotyczących zakupu i montażu 

odnawialnych źródeł energii natomiast ta forma wsparcia 

możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pożyczki. Wysokość 

dotacji wynosi od 30-90% i jest uzależniona od kwoty 

miesięcznego dochodu na osobę. Minimalna wartość kosztów 

kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. złotych. 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych 

przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji 

wynosi 53 tys. złotych.

Okres kwalifikowalności kosztów jest od 01.01.2018 r. do 

30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że przedsięwzięcie nie zostało 

zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. Szczegółowe 

informacje o programie oraz wszelkie dokumenty do pobrania 

dostępne są na stronie:

h�ps://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/strona-

glowna-programu

Rządowy Program „Czyste Powietrze”
- w trosce o zdrowie, klimat i środowisko!
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II Gminny Dzień Seniora z Biesiadą w Kacwinie

13 października w piękne, jesienne popołudnie w Kacwinie, 

ponad 230 seniorów z całej Gminy Łapsze Niżne zaszczyciło 

swoją obecnością II Gminny Dzień Seniora. 

Biesiadę rozpoczął Wójt Gminy Jakub Jamróz wznosząc toast 

za przybyłych gości. Zanim 'sto lat' ucichło, na salę tanecznym 

krokiem weszły dzieci z zespołu regionalnego "Bystry Potok" 

z Kacwina. Tego wieczoru młodzież i dorośli z "Bystrego 

Potoku" przygotowali bogaty repertuar. Kabaret i występy 

taneczne wprawiały we wspaniały nastrój seniorów, wśród 

których byli również dziadkowie 

i pradziadkowie występujących 

młodych artystów. W międzyczasie 

grupa teatralna z Niedzicy 

przygotowała wielopokoleniową 

ucztę dla publiczności. Po obiedzie 

i słodkim deserze Pieniński Dom 

Dziennego Pobytu Seniora 

w Niedzicy przygotował specjalny 

film-prezentację pokazującą dom 

„od środka” wraz z wydarzeniami, 

warsztatami i działaniami z jakich 

codziennie korzystają seniorzy. Na 

biesiadzie nie zabrakło tańców, ale 

zanim zabrzmiały dźwięki muzyki, 

Wójt Jakub Jamróz wraz 

z Przewodniczącym Rady Gminy 

Zdzisławem Majerczakiem wręczyli kwiaty najstarszym 

damom biesiady - seniorkom 90+, gratulując pięknego wieku 

i uśmiechu wraz z życzeniami zdrowia i radości. Biesiadę 

poprowadził Pan Mieczysław Bizub, który bawił do łez 

anegdotami. Miłym akcentem  było wspólne śpiewanie 

z akcentem międzynarodowym przy dźwiękach gitary. Już 

dzisiaj zapraszamy na III Gminny Dzień Seniora za rok.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej
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Urząd Gminy w Łapszach Niżnych serdecznie zachęca do odwiedzania Schroniska dla 

bezdomnych zwierząt, z którym współpracuje. Zachęcamy gorąco także do adopcji psów, 

które tam przebywają – piesków potrzebujących pomocy jest dużo, więc każdy 

zainteresowany może znaleźć tam wiernego towarzysza. Psy wydawane ze schroniska są 

zaszczepione i wysterylizowane (jeżeli ich wiek na to pozwala). Schronisko dla bezdomnych 

zwierząt znajduje się w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 101, tel. 18 448 84 33.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem

www.pieski.nowytarg.pl/ oraz na facebooku. 

Nie kupuj psa, adoptuj go

Adoptując mnieAdoptując mnie
ratujesz mi życieratujesz mi życie

Adoptując mnie
ratujesz mi życie

Fes�wal Barok na Spiszu zagościł w murach spiskich świątyń 

już po raz siódmy na terenie Gminy Łapsze Niżne. Dzięki 

organizatorom – Katarzynie Wiwer oraz Rafałowi Monicie 

z Fundacji Kulturalny Szlak – goście Fes�walu obcowali 

z muzyką wykonywaną przez najwyższej klasy specjalistów od 

muzyki dawnej. Wszystko to w otoczeniu idealnie spójnym 

z dźwiękami muzyki: w spiskich kościołach o barokowym 

wystroju, pełnym złoceń, kunsztu snycerskiego oraz 

wielobarwnych polichromii. W ramach Fes�walu odbyło się 

pięć koncertów: 15 VIII w kościele św. Stanisława we 

Frydmanie, 18 VIII w kościele Świętych Piotra i Pawła 

w Łapszach Wyżnych, 19 VIII w kościele św. Sebas�ana 

w Jurgowie, 23 VIII w kościele św. Walentego w Krempachach 

oraz 26 VIII w kościele św. Bartłomieja w Niedzicy. Preludium 

każdego koncertu stanowiła prelekcja na temat historii 

kościoła oraz zawiłych dziejów Spisza. Po nim następował 

mini-wykład, który wtajemniczał obecnych w arkana 

muzycznej sztuki baroku oraz jego instrumentarium. Po tym 

jakże solidnym merytorycznym przygotowaniu słuchacze – 

mieszkańcy spiskich wsi oraz turyści (można zaobserwować, 

że słuchaczy przybywa z roku na rok) – mogli oddać się pięknu 

muzyki. A ta, tym razem, opowiadała historie biblijne: w duchu 

katolickim, protestanckim oraz żydowskim. Także w tym roku 

wystąpił spiski zespół fes�walowy Scepus Baroque, raz także 

w towarzystwie słowackiego zespołu Le Nuove Musiche.

Fes�wal, prócz waloru artystycznego, posiada jeszcze jeden, 

jakże ważki: inspiruje odwiedzających Spisz do poznania 

zakamarków tego regionu – miejsc oddalonych od głównych 

arterii ruchu turystycznego, a niezwykle pięknych 

i malowniczych. VII Fes�wal Barok na Spiszu został 

zrealizowany ze środków Województwa Małopolskiego, przy 

wsparciu Mecenasa ZEW Niedzica SA oraz we współpracy 

z Gminami: Łapsze Niżne i Bukowina Tatrzańska. Partnerami 

tegorocznej edycji byli: SHS Muzeum-Zamek w Niedzicy, 

Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy, Muzeum Tatrzańskie, 

Jurgów Ski, Kotelnica Białczańska, Orle Gniazdo 

w Sromowcach Wyżnych. Z niecierpliwością czekamy na 

kolejną edycję Fes�walu za rok!

Anna Siemińska 
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Barok na Spiszu 

Ultra Janosik 2018
Od trzech lat w Gminie Łapsze Niżne gościmy wielką, 

sportową imprezę – Ultrajanosika.

W ramach III edycji Ultrajanosika rozegrano zawody na 

dystansach 10/35/55/80/110 km oraz sztafeta w ramach 

trasy 55 km. Łącznie wystartowało ponad 950 zawodniczek 

i zawodników.  2 września w ramach ULTRAJANOSIKA 

odbyły się zawody z myślą o mieszkańcach Gminy Łapsze 

Niżne w biegu na 10 km - LEDWO DYCHA. Statuetkę dla 

NAJSZYBSZEJ mieszkanki Gminy Łapsze Niżne zdobyła 

Elżbieta Jachera z Łapsz Niżnych, a NAJSZYBSZYM 

mieszkańcem Gminy Łapsze Niżne okazał się Łukasz Malec 

z Niedzicy.

Puchar Wójta Gminy Łapsze Niżne w biegu "Ledwo Dycha" 

z tytułem najszybszego zawodnika zdobył Damian Giżyński, 

a najszybszą zawodniczką była Izabela Zatorska. Zwycięzcą 

i wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy. W tym roku 

"Fundacja na Ratunek" zbiera na leczenie dzieci z naszej 

gminy: Piotrusia z Trybsza i Madzi z Niedzicy. 

Już teraz zapraszamy bardzo serdecznie do wzięcia udziału 

w III edycji Zimowego Janosika w Niedzicy w dn. 19.01.2019r! 

Sławek Konopka

Marta Bednarczyk

Inspektor ds. ochrony środowiska

Wieści 
z DziedzinNr 8 – 2018

KULTURA I WYDARZENIA
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Realizacja projektu
„Opowiem ci o Spiszu” 

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą 

w Niedzicy  w okresie od 16 do 31 października 2018r. 

realizował projekt pn. „Opowiem Ci o Spiszu”  w ramach 

programu „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przy 

współpracy z Tesco (Polska) Sp. z o.o. 

W ramach projektu odbyły się prelekcje dotyczące 

dziedzictwa kulturowego Spisza oraz warsztaty praktyczne 

dla dzieci, podczas których dzieci poznawały strój spiski. 

Warsztaty odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: 

klasy 0-III  oraz klasy IV-VIII.

W zajęciach wzięły udział dzieci i młodzież z Łapsz Niżnych, 

Niedzicy i Kacwina. W ramach zajęć wykonywały i ozdabiały 

kukiełki z papieru oraz szyły szmaciana lalki i ubierały je 

w elementy stroju spiskiego, a także wykonywały kwiaty 

z bibuły.

W warsztatach wzięły udział  74 osoby – 64 z nich to dzieci 

i młodzież w dwóch grupach wiekowych, zaś 8 osób to osoby 

dorosłe, które w ramach wolontariatu pomagały dzieciom 

i dorosłym podczas zajęć.

Cecyliada 

Niedzielne popołudnie 25 listopada 2018r. upłynęło przy 

dźwiękach muzyki kościelnej. A to za sprawą Cecyliady – 

przeglądu schol i chórów parafialnych zorganizowanej  ku czci 

świętej Cecylii w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy.

W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 6 schol z dekanatu 

niedzickiego: 

l Imo Prectore z parafii pw. Św. Piotra i Pawła 

w Łapszach Wyżnych 
l Katarzynki z parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej 

w Nowej Białej
l Lucundus z parafii pw. Św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika we Frydmanie 
l Michalinki z parafii pw. Św. Michała Archanioła 

w Dębnie 
l schola z Krośnicy z parafii pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej w Kluszkowcach
l SBN z parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy

W przerwie pomiędzy występami mogliśmy zobaczyć jak 

wygląda życie na plebani, dzięki młodzieży, która wraz 

z księdzem Bartłomiejem – wikariuszem z Niedzicy 

przygotowała krótkie skecze. Wszystkim uczestnikom 

serdeczne dziękujemy.

D.M. 

Gminny Ośrodek Kultury z/s w Niedzicy

Termin i miejsce: Wydarzenie: organizator

19-20 stycznia
Niedzica Zimowy Janosik Fundacja „Na Ratunek”

23 stycznia
Zamek „Dunajec”

Gala „Spiżowe Serce”
Gmina Łapsze Niżne,

Gminny Ośrodek Kultury z/s w Niedzicy 

 9 lutego – Zamek „Dunajec” 
10 lutego – Niedzica - GOK

„Śpiskie Zwyki” Gminny Ośrodek Kultury 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

Zimowy KALENDARZ  IMPREZ  w Gminie Łapsze Niżne

Wieści 
z Dziedzin

Kwartalnik 
Gminy Łapsze Niżne

KULTURA I WYDARZENIA
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Akcja 100 flag na 100 lecie 
w Gminie Łapsze Niżne

Jesienią z okazji 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

na ulicach każdej miejscowości w Gminie Łapsze Niżne zawisły biało-czerwone flagi. 

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”
W trwającym roku obchodów 100 lecia odzyskania przez 

Polskę Niepodległości dnia 8 września lekturą siódmej edycji 

Narodowego Czytania w kraju było „Przedwiośnie” Stefana 

Żeromskiego. Z racji promocji czytelnictwa i uczczenia setnej 

rocznicy odzyskania niepodległości Gminna Biblioteka 

Publiczna w Łapszach Niżnych przyłączyła się do tegorocznej 

akcji zainaugurowanej przez parę prezydencką.

W budynku biblioteki w Łapszach Niżnych w sobotnie 

popołudnie czytano rozdział czwarty „Przedwiośnia” 

zatytułowany „Podróż przez Rosję. Opowieść o szklanych 

domach”. Fragmenty powieści czytali: Wójt Gminy Jakub 

Jamróz, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Majerczak, 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łapszach 

Niżnych Mariusz Wojtas, uczniowie: Bartłomiej Nowobilski, 

Karol Pojedyniec, Amelia Stanek, Ewelina Stanek i Kierownik 

GBP Elżbieta Radecka.

Serdecznie dziękuję wszystkim biorącym udział w czytaniu 

oraz przybyłym na wydarzenie. Jednocześnie zachęcam do 

czytania 44 tekstów „Antologii Niepodległości” 

przygotowanej z myślą o jubileuszowym roku i dostępnej na 

oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

h� p : // w w w. p re z yd e nt . p l / k a n ce l a r i a /n a ro d owe -

c z y t a n i e /n a r o d o w e - c z y t a n i e - 2 0 1 8 /a n t o l o g i a -

niepodleglosci-lista-tekstow/

Elżbieta Radecka

Kierownik GBP w Łapszach Niżnych

Nadanie nazwy im. Prezydenta Ignacego Mościckiego rondu w Niedzicy 
28 września miało miejsce 

uroczyste nadanie nazwy im. 

Prezydenta Ignacego Mościc-

kiego rondu w Niedzicy oraz 

inauguracja wystawy i pamiątek 

związanych z obchodami rodzą-

cej się państwowości polskiej lat 

1914-1945.

W tym roku świętujemy 100 

rocznicę Odzyskania Niepodle-

głości przez Polskę. Wielu, 

wielkich Polaków miało wpływ na 

odrodzenie się Polski. Jednym 

z nich był Prezydent Ignacy Mościcki, który odwiedził 

Niedzicę 19 lipca 1929 r. Na Jego cześć zostało nazwane 

rondo w Niedzicy, by upamiętnić to wydarzenie i Jego zasługi 

dla kraju. W tej miejscowości mamy teraz dwa ronda, które 

upamiętniają dwóch Polskich Prezydentów: Gabriela 

Narutowicza i Ignacego Mościckiego.

Wójt Gminy Jakub Jamróz wraz z Panią Poseł Anną Paluch, 

Radnymi Rady Gminy, przedstawicielem ZEW Niedzica S.A, 

Radną Powiatową Panią Katarzynę Kubasiak i zaproszonymi 

gośćmi, złożyli kwiaty na rondzie Profesora Gabriela 

Narutowicza, po czym udali się na drugie rondo (na 

rozwidleniu dróg do Kacwina oraz Łapsz Niżnych), któremu 

uroczyście nadano nazwę im. Prezydenta Ignacego 

Mościckiego. Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław 

Majerczak odczytał uchwałę Rady Gminy z dnia 29.08.2018r. 

o nadaniu nazwy rondu im. Prezydenta Ignacego 

Mościckiego. Po czym Wójt, Pan Przewodniczący Rady 

w asyście Pani Poseł Paluch odsłonili popiersie Mościckiego 

na rondzie.

Uroczystości kontynuowano w Zespole Placówek 

Oświatowych w Niedzicy, gdzie odbyły się 4 prelekcje 

zaproszonych gości i przedstawicieli gminy w następujących 

tematach:

l o "Prezydentach na Podhalu" - Pan Robert Kowalski,
l "Narutowicz w Niedzicy" - Prezes ZEW Niedzica S.A. Pan 

Leszek Bajorek,
l otwarcie wystawy "Ocalić od zapomnienia” Wójt Gminy 

Łapsze Niżne Jakub Jamróz,
l "O historii zebranych pamiątek" - Pani  Elżbieta Łukuś.

Wystawa "Ocalić od zapomnienia" była możliwa dzięki 

zebranym pamiątkom, dokumentom i rekwizytom 

przyniesionym przez dzieci z terenu Gminy Łapsze Niżne do 

szkół.

Bardzo dziękujemy za tak liczne zaangażowanie się w tą akcję 

i udział w tym ważnym wydarzeniu podczas tegorocznych 

Obchodów Niepodległości w gminie, nad którym patronat 

objęło Biuro Programu „Niepodległa”.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

Wieści 
z DziedzinNr 8 – 2018

OBCHODY 100. ROCZNICY 
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
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Piknik z Latawcem 
13 października na błękitnym niebie 

wzniosły się biało- czerwone latawce 

dzieci z Gminy Łapsze Niżne i Gminy 

Czorsztyn. Głównym motywem 

tegorocznej imprezy była 100 rocznica 

Odzyskania Niepodległości przez 

Polskę.

Organizatorami „Pikniku z latawcem” 

wraz z konkursem na najpiękniejszy 

latawiec były obie wyżej wymienione 

gminy wraz z Centrum Kultury Gminy 

Czorsztyn oraz Gminnym Ośrodekiem 

Kultury z/s w Niedzicy. W tym roku 

imprezę gościła Gmina Czorsztyn na 

Górze Wdżar. W ramach imprezy odbył 

się konkurs na najpiękniejszy latawiec, 

do którego dzieci przygotowywały się 

już od dłuższego czasu. Konkurs 

skierowany był do: 

l dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
l uczniów klas I-III szkół podstawowych; 
l uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych;
l oraz zespołów (rodzin i instytucji).

Celem pikniku, który po raz pierwszy odbył się w roku 2011 

właśnie na Górze Wdżar, jest wspólna integracja i dobra 

zabawa dzieci i młodzieży z sąsiadujących ze sobą gmin. 

Pomysłodacą i organizatorem pierwszych imprez było 

Stowarzyszenie Sprężyna.  Od kilku lat piknik odbywa się na 

przemian w obydwu gminach. W przyszłym roku piknik 

odbędzie się na Łapszance w Gminie Łapsze Niżne.

Na wszystkich uczestników konkursu latawców, nad którym 

czuwało jury w osobach: Akiko Miwa (Japonka na dobre 

mieszkająca w Harklowej i inicjatorka Pikniku z latawcem na 

Podhalu), Krystyna Milaniak (Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Kultury z/s w Niedzicy) i Artur Majerczak (Dyrektor Centrum 

Kultury Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach) czekały piękne 

nagrody.

W kategorii dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-

szkolnym wyróżniono:

I miejsce: Sebas�an Pacyga z Kacwina i Lena Jandura 

z Kluszkowiec 

II miejsce: Antoni Bryniarski z Kluszkowiec i Lena 

Janczy z Kluszkowiec

III miejsce: Alicja Koziel z Maniów i Daria Niemiec 

z Maniów

W kategorii uczniów klas I-III szkół podstawowych 

wyróżniono:

I miejsce: Nikodem Jandura z Kluszkowiec

II miejsce: Bartosz Trzop z Łapszanki

III miejsce: Paweł Bigos z Kacwina, Ewelina Cipta 

z Łapszanki, Emilia Kuruc z Łapszanki 

i Magdalena Słowik z Trybsza

Wyróżnienia: Julia Kozieł z Maniów, Emilia Bednarz 

z Maniów i Martyna Janczy ze Sromowiec 

Wyżnych

W kategorii uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 

wyróżniono:

I miejsce: Emilia Jabłońska z Maniów

II miejsce: Aneta Dudas z Łapszanki, Dominika 

Kołodziej z Łapsz Wyżnych, Martyna 

Glewanak i Ola Slęzak ze Sromowiec 

Niżnych, Aleksandra Tkaczyk z Grywałdu i 

Maja Kozieł z Maniów

III miejsce: Alicja Gryglak z Łapsz Wyżnych i Julia 

Niemiec z Maniów

Wyróżnienia: Grzegorz Swaczyk z Łapszanki, Oliwia Krupa 

z Maniów, Iza Zielińska z Kluszkowiec, 

Nikola Hebda i Magdalena Adamczyk 

z Maniów, Ola Dy�us z Maniów

W kategorii zespołów (rodzin i instytucji) wyróżniono:

I miejsce: Świetlica w Łaszach Niżnych oraz Świetlica 

w Kacwinie

II miejsce: Świetlica w Łapszach Wyżnych, Rodzina 

Jamrozów oraz Anna Kubasek i Jan Kubasek 

z Kacwina

III miejsce: Świetlica w Trybszu, Świetlica w Falsztynie, 

Świetlica w Niedzicy Zamek, Świetlica 

Niedzica

Wyróżnienie: „Mali Maniowianie”

Największą nagrodą oprócz pięknej pogody była świetna 

zabawa i radość dzieci, które tak licznie wzniosły w niebo 

swoje latawce. Dziękujemy wszystkim osobą i dzieciom, które 

tak aktywnie zaangażowały się w przygotowanie latawców 

i wsparcie przy organizacji tej pięknej, plenerowej imprezy dla 

rodzin z dziećmi.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

AKTUALNOŚCI
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Postać ks. Stanka jest wciąż mało 

znana w regionie. Wielu z nas nie zna 

jego bohaterskiej postawy w czasie 

Powstania Warszawskiego, kiedy to 

niósł pomoc duchową  i braterską 

powstańcom. Oddał życie za 

Ojczyznę, wypełniając do końca 

posługę kapłana. Dziś jest patronem 

naszej szkoły, wzorem dla naszych 

uczniów i nas samych.

Bł. ks. Józef Stanek przyszedł na świat 4 grudnia 1916 r. 

w Łapszach Niżnych jako ósme dziecko Józefa i Marii 

Stanek. Kiedy jego ojciec w 1900 roku udał się z 

pielgrzymką do Ziemi Świętej i Rzymu - otrzymał specjalne 

błogosławieństwo – odpust zupełny od papieża Leona XIII 

dla całej rodziny włącznie do trzeciego pokolenia. Józef był 

najmłodszym i ukochanym synem, jednak niedługo cieszył 

się rodzicielską  miłością. Kiedy miał siedem lat stracił oboje 

rodziców, którzy zmarli na tyfus. Jego wychowaniem zajęła 

się najstarsza siostra Stefania. Młody Józef odznaczał się 

pracowitością. Pomagał w pracach polowych i zajęciach 

gospodarskich. Po ukończeniu szkoły podstawowej 

w Łapszach Niżnych, podjął naukę w palotyńskim 

gimnazjum w Wadowicach (1929r.).  Nowicjat odbył 

w Sucharach koło Nakła, a wyższe Seminarium Duchowne 

ukończył w Ołtarzewie. Święcenia kapłańskie przyjął 

7 kwietnia1941 r. w katedrze św. Jana w Warszawie. 

14 kwietnia 1941 roku przedostał się przez granicę 

Generalnego Gubernatorstwa do Łapsz, które wówczas 

znajdowały się na terenie Słowacji, by tu w Wielkanoc 1941 

roku odprawić prymicyjną mszę świętą. Była to jego 

pierwsza i ostatnia msza święta w rodzinnej wsi. Po kilku 

tygodniach spędzonych w rodzinnych stronach wrócił do 

stolicy, w której trwała wojna. Kiedy wybuchło Powstanie 

Warszawskie został kapelanem AK „Kryska”, walczącym na 

Czerniakowskim Przyczółku pod pseudonimem „Rudy”. 

W czasie tych trudnych chwil, kiedy Niemcy miażdżyli swoją 

przewagą militarną, ks. Józef posługiwał powstańcom. 

Pomagał w  ostatnich chwilach życia, niósł ukojenie, 

opatrywał rannych, jednał z Bogiem. Wiele osób uratował, 

co potwierdzają świadkowie. W takich wojennych 

warunkach odprawiał nabożeństwa i spowiadał. W jednej 

z homilii wygłoszonej do powstańców na Czerniakowie 

powiedział:

„Kochani, musimy umierać … Ale skoro pojmiecie 

nieodwołalnosć tego faktu, odleci was strach i ogarnie spokój. 

Śmierć dotyka swą nieubłaganą dłonią kazdego człowieka. Was 

może dotknać wcześniej, niż przypuszczaliście. Tylko wybrańcy 

umierają młodo i właśnie wy nimi jesteście. Rzuciliście swe 

młode życie między pożary, przed lufy czołgów, a twierdzą wam 

będzie każdy próg. Nie lękajcie się, bo jednak wasze będzie 

zwyciestwo, ale nie narodzi się ono tu, jesteśmy Termopilami 

Warszawy. My zaś możemy tylko skrwawioną ręką napisać na 

murze: „Przechodniu, idź i powiedz Warszawie, tu leżymy, jej 

syny, wierni jej do końca…”

Ks. Stanek miał możliwość przedostania się pontonem na 

drugą stronę Wisły, a jednak zrezygnował, odstąpił swoje 

miejsce innym i pozostał z potrzebującymi do końca. 

23 września 1944 roku został  zamordowany przez 

Niemców na Solcu – powieszono go na jego kapłańskiej 

stule. Do samego końca był z powstańcami. Jeszcze spod 

szubienicy błogosławił. 12 czerwca 1999 roku 

w Warszawie ks. Józef Stanek był beatyfikowany przez Jana 

Pawła II. Dzień ten był radosny dla mieszkańców Spisza, 

a zwłaszcza Łapsz Niżnych, wszyscy byli dumni, że wyszedł 

z ich ziemi tak wielki kapłan. Dziś jest patronem naszej 

szkoły – Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych. Możemy 

modlić się o łaski za jego wstawiennictwem, modlić się też 

o jego kanonizację. Kult naszego błogosławionego wciąż się 

rozwija, jest znanym błogosławionym kapłanem w kraju i za 

granicą. Ostatnio można było oglądać na youtube filmik 

"Stań w obronie polskich księży" o bł. ks. Stanku. Grupa 

uczestników Rejsu Niepodległości zanim wyruszyła w rejs 

żaglowcem "Dar Młodzieży" modliła się 13 sierpnia 

w Kaplicy bł. ks. Józefa Stanka w Muzeum Powstania 

Warszawskiego, uczestnicząc w mszy świętej, chciała 

uczcić w ten sposób pamięć młodzieży, która walczyła 

o wolność Polski i zginęła w Powstaniu Warszawskim. 

Informuje o tym artykuł w tygodniku "Niedziela" 

nr 44/2018."Nie zasłoniłem mojej twarzy przed 

zniewagami" - tak mówił o bł. ks. J. Stanku ks. dr Jan Korycki 

SAC podczas mszy świętej o jego kanonizację w kaplicy 

Muzeum Powstania Warszawskiego, w 74 rocznicę śmierci 

kapelana powstańców. Informuje o tym artykuł 

w "Niedzieli" nr 44/2018. "Świadkowie jego życia 

podkreślają jego heroiczną miłość bliźniego. Nazywano go 

„niestrudzonym Samarytaninem”. Śmierć poniósł mając 

zaledwie 28 lat, po 5 latach kapłaństwa. Jest wzorem dla 

polskiej młodzieży." Niezwykłe świadectwo o męczeńskiej 

śmierci patrona naszej szkoły złożyła nieżyjąca już aktorka 

Małgorzata Damięcka Lorentowicz (1927 - 2005), 

sanitariuszka Powstania Warszawskiego - informacja o tym 

na stronie: www.info-pc.home.pl/wha�or/baza/zbrodnie_

wh_ss_cz_4.htm

Kilka lat temu w 2014 roku chcąc uczcić 70 rocznicę jego 

męczeńskiej śmierci nasza szkoła zorganizowała po raz 

pierwszy Rajd im. bł. ks. J. Stanka. W tym roku, świętując 

100. rocznicę odzyskania niepodległości, mogliśmy 

uczestniczyć już w V rajdzie jego imienia. Wszystko po to, 

by  przybliżać młodym i nam samym historię jego życia 

i trudnej kapłańskiej misji. Mo�o naszego rajdu to słowa 

samego błogosławionego: 

Historia Błogosławionego księdza Józefa Stanka
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20 września br. wszystkie drogi prowadziły do Łapsz Niżnych 

- tak można powiedzieć o V Rajdzie im. bł. ks. J. Stanka, 

w którym udział wzięli nie tylko uczniowie klas gimnazjalnych 

i szkoły podstawowej, której patronem jest  bł. ks. Józef 

Stanek, ale i zaproszeni na tę uroczystość uczniowie klas 

siódmych i ósmych z wszystkich szkół Gminy Łapsze Niżne. 

A drogi prowadziły nie tylko w przenośni do Łapsz Niżnych, 

ale i dosłownie, bo szlakami. Z Łapszanki szlakiem żółtym do 

Łapsz podążali uczniowie ze szkół z Trybsza, Łapszanki i Łapsz 

Wyżnych oraz gimnazjaliści z tych miejscowości. Z Kacwina 

szlakiem czerwonym szli gimnazjaliści, uczniowie z tamtejszej 

szkoły podstawowej w towarzystwie łapszańskich 

czwartoklasistów i piątoklasistów. Szlakiem czerwonym 

Pienin Spiskich wędrowali gimnazjaliści pochodzący 

z Niedzicy i z Łapsz Niżnych oraz uczniowie klas szóstej, 

siódmej i ósmej z Łapsz Niżnych i z Niedzicy. Najmłodsi 

uczniowie naszej szkoły szukali skarbu wg questu: "Spacer 

z Błogosławionym po Łapszach". Oczywiście skarb został 

znaleziony. Wszyscy uczestnicy rajdu spotkali się przy szkole - 

tam czekały na nich: kiełbaska i herbata, rozgrywki sportowe 

i zabawy integracyjne, a przede wszystkim odpoczynek po 

niełatwej drodze. Dla zaproszonych gości przygotowano 

prezentację na temat życia patrona rajdu, po jej zakończeniu 

była możliwość uczczenia relikwii naszego Błogosławionego. 

Na zakończenie chętni zatańczyli belgijkę, podziękowano 

wszystkim za udział w rajdzie i wspólną zabawę. Modlitwa za 

wstawiennictwem bł. ks. J. Stanka zakończyła spotkanie. 

Jakie było to spotkanie? Trudno opisać słowami - na pewno 

pogoda była jakby specjalnie zamówiona z góry, a trud 

i zmęczenie są wpisane w ludzką wędrówkę. Wszystkim 

zaangażowanym w przygotowanie tego dnia bardzo 

dziękujemy, szczególnie dziękujemy uczniom, nauczycielom 

i dyrekcji szkół naszej gminy za przyjęcie zaproszeń i udział 

w rajdzie. V rajd im. bł. ks. J. Stanka - na pewno był wyjątkowy, 

bo mamy rok 2018 - kiedy świętujemy 100 -  lecie odzyskania 

niepodległości przez nasz kraj. Tym bardziej jesteśmy dumni 

i cieszymy się, że  mogliśmy w tym roku i w taki sposób uczcić 

pamięć bł. ks. Józefa Stanka. Oto co pisali o rajdzie sami jego 

uczestnicy: 

„Udział w rajdzie był dla mnie: wspaniałym przeżyciem, 

możliwością spotkania kolegów rówieśników z innych szkół, to 

mega przygoda, był dużym wysiłkiem, bo bolały nogi,  ale była to 

wspaniała przygoda. Jestem pod wrażeniem zorganizowania 

całego rajdu, widoków jakie widzieliśmy po drodze, w takich 

miejscach jeszcze nie byłam. W rajdzie wzięło udział tak dużo  

osób, pogoda była super. Podczas tegorocznego rajdu mogliśmy 

przypomnieć sobie historię naszego błogosławionego rodaka,  

dzięki udziałowi w rajdzie mogliśmy uczcić jego pamięć,  

spędziliśmy czas w naszych górach, chciałbym brać udział 

w kolejnych, rajd łączy ludzi ze wszystkich szkół, to świetna rzecz 

szczególnie dla osób nie znających bł. Ks. J. Stanka, taką ideę 

warto kontynuować." 

E. Łukuś, B. Kowalczyk, E. Krygowska, J. Żołądek

Szkoła Podstawowa w Łapszach Niżnych

Promocja książki „Zapomniane kresy”
16 października w Gminnym Ośrodku Kultury z/s w Niedzicy 

odbyła się promocja książki pt.: "Zapomniane Kresy" Spisz, 

Orawa, Czadeckie w świadomości i działaniach Polaków 

1895 - 1925, autorstwa Jerzego M. Roszkowskiego.

W spotkaniu na które zaprosili Edward Siarka Poseł na Sejm 

RP, Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski oraz Jakub Jamróz 

Wójt Gminy Łapsze Niżne przybyli uczniowie ze szkół 

z terenu gminy, seniorzy z Pienińskiego Domu Dziennego 

Pobytu w Niedzicy, dyrektorzy szkół i zaproszeni goście.

W ramach spotkania każdy uczestnik otrzymał książkę 

wydaną przez Powiatowe Centrum Kultury w Nowy Targu. 

Dziękujemy organizatorom za zorganizowanie spotkania - 

żywej lekcji historii.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

Rajd niepodległościowy im bł. Ks. Józefa Stanka 

AKTUALNOŚCI
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Stulecie odzyskania 

niepodległości to 

niewątpliwie wydarzenie, 

którego nie sposób nie 

przeżyć wyjątkowo. W celu 

uczczenia tej ważnej rocznicy 

w całej naszej Ojczyźnie 

organizowano rozmaite 

imprezy. W ramach 

obchodów nasza szkoła 

zorganizowała wieczornicę 

pod hasłem Dumni z Niepodległej. W dniu 5 listopada 

punktualnie o godz. 18 wszyscy uczniowie, nauczyciele 

i zaproszeni goście zgromadzili się w remizie, gdzie miała 

miejsce uroczystość. Było patriotycznie, podniośle i pięknie 

zarazem. Wśród gości nie mogło zabraknąć Wójta Gminy 

Łapsze Niżne pana Jakuba Jamroza, Sekretarza Gminy pani 

Joanny Słowik oraz sołtysa wsi pana Marka Pawlicy. Swoją 

obecnością zaszczyciła nas także pani wizytator Dorota 

Słońska-Halczak.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztu 

sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Św. Elżbiety 

Węgierskiej w Trybszu oraz pocztu sztandarowego 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Trybszu, po czym został 

odśpiewany nasz hymn narodowy. Pięknym wprowadzeniem 

do imprezy była modlitwa za Ojczyznę „Boże, Rządco i Panie 

narodów”, autorstwa ks. Piotra Skargi, którą poprowadził 

proboszcz O. Rajmund Dziadkiewicz. Montaż słowno-

muzyczny z udziałem nie tylko uczniów, ale także innych 

mieszkańców Trybsza dostarczył wielu pozytywnych doznań 

artystycznych oraz duchowych. Wzruszające wiersze o naszej 

Ojczyźnie były przeplatane śpiewem znanych pieśni 

patriotycznych. Część artystyczną dopełniło uroczyste 

odśpiewanie „Roty”.

Przy tej okazji zostały również ogłoszone wyniki konkursu 

plastycznego zorganizowanego w szkole w dwóch 

kategoriach: klasy 0-III oraz IV-VIII. Ponadto rozstrzygnięto 

konkurs z wiedzy o Polsce w kl. II i III.

W ramach wieczornicy wszyscy zebrani mogli także zapoznać 

się z wystawą zdjęć „Ocalić od zapomnienia”, będących 

pamiątkami z Trybsza z okresu 100 lat niepodległości. Po 

zakończonej uroczystości był czas na słodką chwilę 

z ciastkami w kolorze biało-czerwonym.

Szkoła Podstawowa w Trybszu

Wieczornica w Trybszu - DUMNI Z NIEPODLEGŁEJ!

Spotkanie ze świadkiem historii w Łapszach Wyżnych 
„Naród, który traci 

pamięć, przestaje być 

narodem - staje się 

jedynie zbiorem ludzi 

czasowo zajmujących 

dane terytorium”.

- Józef Piłsudski

Wydarzenia sprzed 100 

lat związane z odzyska-

niem przez Polskę 

upragnionej niepodle-

głości miały tak ogromną 

dla nas, Polaków, 

wartość, że gdyby nie one, bylibyśmy zapewne kimś zupełnie 

innym, nie mieszkalibyśmy w wolnym kraju nad Wisłą. 

Wspomnienie zasłużonych osób, niecodziennych sytuacji 

związanych z tymi ważnymi zdarzeniami stało się okazją, że 

uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 

Błogosławionego Jana Pawła II w Łapszach Wyżnych wraz 

z zaproszonymi gośćmi zgromadzili się w pięknym, 

miejscowym Kościele Św. Piotra i Pawła na akademii 

okolicznościowej odbywającej się pod hasłem  „Spotkanie ze 

świadkiem historii”.

„Bez tej miłości można żyć, mieć serce puste jak orzeszek” – 

pisze Wisława Szymborska. Lecz my, Polacy o wielowiekowej 

tradycji i kulturze, chcemy „rozwijać się i żyć” w wolnym kraju 

– tak recytowali i śpiewali nasi wychowankowie, którzy 

w wierszu i piosence opowiadali o tęsknocie za niepodległą 

ojczyzną, o obawie żołnierza przed śmiercią, a także o bólu 

rozstania z rodziną. Uczeń, który odegrał Piłsudskiego, 

podkreślał wartość uzyskanej wreszcie niezawisłości 

jaśniejącej jak „słońce swobody w całym jej blasku”. Z kolei 

piątoklasiści zaprezentowali w układzie tanecznym nasze 

barwy narodowe - biel i czerwień - w takt utworu Fryderyka 

Chopina.    

Uwieńczeniem akademii było spotkanie z panem 

Władysławem Kiedziuchem i panią Marią Brawiak, 

mieszkańcami Łapsz Wyżnych. Pan Kiedziuch, emerytowny 

nauczyciel, wspominał swego brata – Antoniego, urodzonego 

w 1919 roku, który był żołnierzem Samodzielnej Brygady 

Strzelców Karpackich, uczestniczył w walkach o Tobruk, 

służył na statku ORP „Błyskawica”. Opowieść pana 

Władysława mocno ujmowała za serce, pokazywała 

ofiarność Polaków, ich ogromną determinację w walce z 

wrogiem. Wspominany pan Antoni wraz z przyjacielem ze 

swojej rodzinnej miejscowości Janem Gryglakiem walczyli o 

wolność dla nas, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju. Z kolei 

pani Brawiak opowiadała o trudnej rzeczywistości wojennej, 

braku pewności jutra, codziennym życiu Spiszaków.  Naszą 

akademię niepodległościową zakończyło wystąpienie pani 

poseł Anny Paluch, która podzieliła się z nami osobistymi 

wspomnieniami na temat wojennych losów swojej rodziny. 

Lekcja patriotyzmu, w której braliśmy udział z podniesionymi 

głowami, z biało-czerwonymi kotylionami na piersiach 

zostanie z pewnością na długo w naszych sercach.

Beata Magiera
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Mieszkańcy Łapszanki „Śladami Niepodległej”

Rok 2018 jest dla nas, Polaków rokiem szczególnym. 

Właśnie teraz upływa dokładnie sto lat od chwili, kiedy 

nasza ukochana Ojczyzna odzyskała wolność i niezależność. 

Dniem, w którym uczciliśmy to niesamowicie ważne 

wydarzenie w naszej Szkole Podstawowej w Łapszance, był 

piątek – 9 listopada. Uroczyste obchody przygotowały 

zgromadzonych do głębokiego przeżycia rocznicy 

Odzyskania przez Rzeczpospolitą Niepodległości.

Niecodzienne obchody Święta Niepodległości rozpoczęliśmy 

na boisku sportowym w promieniach słońca. Uczniowie, 

ustawieni w szeregach, unieśli w górę kartki, które utworzyły 

biało-czerwone barwy polskie. Kilka minut później wice-

przewodnicząca Samorządu Szkolnego wprowadziła poczet 

godnie reprezentujący polskie symbole narodowe: flagę 

państwową (Tomasz Sołtys) i godło Rzeczpospolitej Polskiej 

(Zuzanna Kania). O godzinie 11:11, łącząc się z rodakami 

w całym kraju, wszyscy zgodnie odśpiewaliśmy hymn 

narodowy. Nawet najmłodsze dzieci zachowały szczególną 

dla charakteru tej uroczystości powagę. Wprowadzeni 

w odświętny nastrój, udaliśmy się do budynku szkoły, by móc 

uczestniczyć w części artystycznej przygotowanego 

programu. Tam mieliśmy okazję wysłuchać znanej pieśni 

żołnierskiej pt. Rozkwitały pąki białych róż wykonanej przez 

naszych najmłodszych milusińskich przy dźwiękach gitary. 

Następnie na małej scenie wystąpili uczniowie starszych klas, 

którzy przypomnieli o najważniejszych dla nas, Polaków, 

wartościach. Odtworzyli najważniejsze wydarzenia 

z przeszłości naszego narodu – począwszy od czasów Lecha, 

by rozważyć trzy znaczące w historii Polski słowa: Bóg, Honor, 

Ojczyzna. Młodzi aktorzy snuli opowieści o pierwszym 

polskim królu - Bolesławie Chrobrym i Władysławie Jagielle, 

który poprowadził naszych rycerzy do znamiennego 

zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem. Przedstawili też 

smutne losy Ojczyzny, doprowadzonej do upadku w wyniku 

rozbiorów przez Trzy Czarne Orły. Wspominali chwile nadziei 

naszych przodków na wyprowadzenie ziemi ojców z niewoli 

i uratowanie jej zagrożonej niepodległości (z pomocą  

dzielnych kosynierów) przez wielkiego bohatera 

narodowego, jakim był Tadeusz Kościuszko. Występujący na 

scenie uczniowie zaprezentowali też – najważniejszą tego 

dnia – scenę z Józefem Piłsudskim, który pomógł Polsce 

ponownie się narodzić. Po odzyskaniu wolności równo sto lat 

temu, w roku 1918, pokierował Polakami - stanął na ich czele, 

aby znów, po 123 latach niewoli, Ojczyzna była niepodległa. 

Wspomnienia uosobionej Polski sięgnęły również czasów 

II wojny światowej. Scena, w której mogliśmy ujrzeć 

bohaterstwo dzieci z Wrześni, wzruszała do głębi. Nastrój, 

przesiąknięty niszczycielską siłą wojny, utrzymali uczniowie 

z przejęciem deklamujący liryczne utwory pokolenia 

Kolumbów. Nie zabrakło też odwołania do czasów 

powojennych i komunistycznych. Na scenie ujrzeliśmy 

kardynała Stefana Wyszyńskiego, który przypomniał 

o pontyfikacie Jana Pawła II. Mieliśmy jeszcze okazję 

przyjrzeć się wydarzeniom, będącym następstwem 

wprowadzenia stanu wojennego, oraz zwycięstwu wielkiego 

ruchu społecznego – Solidarności, która poprowadziła naród 

do wyzwolenia spod jarzma rządów komunistycznych. 

Uroczystą akademię zakończył poruszający występ 

uczestników III Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych 

w Łapszach Niżnych, którzy zaśpiewali rzewne piosenki 

żołnierskie.

Obchody Święta Niepodległości, w których wzięli udział 

przedstawiciele lokalnej społeczności oraz wszyscy 

uczniowie SP w Łapszance wraz z gronem pedagogicznym, 

pozwoliły nam zrozumieć powagę uroczystości. Wydarzenia 

tego dnia, odbywające się w pełnym skupieniu, uświadomiły 

zgromadzonym, że tylko naród, który zna swoją przeszłość 

i odnosi się do niej z szacunkiem, może przetrwać i zbudować 

swoją przyszłość. Jutro naszej ukochanej Ojczyzny leży 

w naszych rękach. Bądźmy więc Polakami, którzy będą dla 

Niej chlubą, którzy znają Jej burzliwą, krwawą historię 

i rozumieją, co znaczy Jej imię: POLSKA!

Anna Bylina-Stanek

W związku z setną rocznicą Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę, Gmina Łapsze Niżne rozpoczęła akcję 

poszukiwania pamiątek z okresu rodzącej się niepodległości. 

W szczególności poszukiwane były przedmioty z lat 

1918–1945. Akcja była skierowana do uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy. Zebranym 

pamiątkom zostały zrobione zdjęcia, z których powstała 

wystawa uroczyście otwarta podczas wydarzeń związanych 

z nadaniem nazwy im. Prezydenta Ignacego Mościckiego 

rondu w Niedzicy. W listopadzie wystawa gościła w Urzędzie 

Gminy w Łapszach Niżnych. Akcja zbierania pamiątek 

zapoczątkowała poszukiwania rodzinnych skarbów, dzięki 

którym mieszkańcy gminy mogli sporo się dowiedzieć na 

temat swoich przodków, historii swoich miejscowości 

i Spisza. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom które się 

zaangażowały. Zapraszamy uczniów naszych szkół do 

kontynuowania tej inicjatywy w roku 2019.

Joanna Słowik

Sekretarz Gminy Łapsze Niżne

„Ocalić od zapomnienia” akcja poszukiwania pamiątek 
rodzinnych na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
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 „Wiwat Niepodległa” w Kacwinie
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Kacwinie z okazji 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę 

nasz szkoła podejmowała wiele działań 

upamiętniający to wielkie i ważne dla 

każdego Polaka wydarzenie. 11 

listopada 1918 r. to jeden z najważniej-

szych dni w historii naszego narodu. Po 

123 latach niewoli Polska na nowo 

odzyskała niepodległość i powróciła na 

mapę Europy. Czas nie zatarł śladów 

tamtych dni i bohaterskich czynów 

naszych rodaków. Dla upamiętnienia 

wydarzeń i czynów naszych Polaków w 

ciągu całego roku szkolnego nasz 

Zespół przygotował wiele różnorodnych projektów i akcji  

klasowych i ogólnoszkolnych z włączeniem społeczności 

lokalnej. Zostały przygotowane następujące projekty: Projekt 

„100 książek na stulecie”, Projekt 100 szkół na stuleci „My 

Polacy Niepodlegli - przedsiębiorczy”, „Poczet królów 

polskich”, Konkurs plastyczny  w trzech kategoriach 

wiekowych – „ Orzeł Biały  Nasza Duma”, Projekt – „Mali 

Patrioci”, Projekt „Legendy Polskie”, 100 zadań 

matematycznych na stulecie, Projekt plastyczny – „Kocham 

Moją Ojczyznę Polskę”, Prezentacja mul�medialna  „Droga do 

niepodległości”, Wybrane obiekty historyczne i kulturowe 

Polski. Sławni Polacy.

Podsumowanie wszystkich naszych działań była 

zorganizowana Wieczornica „WIWAT POLSKA 

NIEPODLEGŁA’’ .  Uroczystość odbyła się w piątek 

09.11.2018r. o godzinie 18.00.

W uroczystości poświęconej Ojczyźnie i wolności brali udział 

dostojni goście: Ksiądz Proboszcz Władysław Zapotoczny, 

Ksiądz Dziekan Stefan Stypuła, Ksiądz Marian Błaszczyk, 

Wójt Gminy Jakub Jamróz, Wizytator Kuratorium Oświaty 

Delegatura Nowy Targ Leszek Ciężobka, Przewodniczący 

Rady Gminy Zdzisław Majerczak, Radna Powiatowa Irena 

Rataj, Radni naszej wsi Zofia Mąka i Marek Molitorys, Prezes 

Lokalnej Grupy Działania „ Spisz-Podhale”– Janina Schlegel,  

Prezes Ochotniczej Straży  Pożarnej w Kacwinie Andrzej 

Radecki, Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie 

Stanisław Molitorys.

Na koncert przybyło bardzo dużo rodziców, uczniów 

i mieszkańców naszego Kacwina.

Udział w wieczornicy był potwierdzeniem wielkiego szacunku 

wobec Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą 

Ojczyznę.  W pięknej scenerii narrator Pan Krzysztof Dyda 

przybliżył nam niełatwe dzieje na przestrzeni ostatniego 

stulecia, uczniowie  deklamowali wiersze i przemyślenia. 

Mogliśmy się wsłuchać w pieśni wykonywane przez chór 

uczniów przygotowany przez Panią  Annę Cisak nauczyciela  

naszego Zespołu  a także przez chór rodziców i uczniów klasy 

III. Nasz koncert swoim występem  muzycznym uświetniło  

Państwo Edyta i Krzysztof Findura. Dopełnieniem tego 

koncertu był biało- czerwony  tort dla naszej ukochanej 

Ojczyzny i odśpiewanie Sto lat. Cały koncert został 

przygotowany przez  Dyrekcję Magdalenę Wenit wraz 

z nauczycielkami Panią  Anetą Pastuszek i Panią Natalię 

Stanek- Hasaj.

Magdalena Wenit

11 listopada świętowaliśmy wielką rocznicę - 100 lat 

Niepodległości Polski w całym kraju, również w Gminie 

Łapsze Niżne. Nasza historia w której walka o wolność 

i niepodległość miała ogromne znaczenie, kształtowała nas 

jako naród i uczyła miłości do ojczyzny. 

Uroczystości rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu Polski 

w kaplicy w Łapszach Niżnych. Po mszy świętej wystąpili 

laureaci III Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej: 

- Lena Kowalczyk - laureatka w kategorii wiekowej: 

przedszkole;

- Paulina Kopaczka i Liliana Ziemba - laureatki w kategorii 

wiekowej: klasa 0-III;

- Julia Setlak - laureatka w kategorii wiekowej: klasa IV-VIII,

- chór szkolny ze Szkoły Podstawowej w Łapszach Niżnych - 

zwycięzcy w kategorii wiekowej: gimnazjum,

- Karolina Tomas i Patrycja Iglar - laureatki w kategorii 

wiekowej: szkoły ponadgimnazjalne. 

Podczas uroczystości pieśni w wykonaniu naszych młodych 

artystów wzruszyły serca mieszkańców obecnych w kaplicy. 

Uczczono pamięć błogosławionego księdza Józefa Stanka, 

Józefa Wiśmierskiego i Wojciecha Halczyna, którym 

delegacje przedstawicieli gminy z Wójtem Jakubem 

Jamrozem na czele, Rady Gminy z Przewodniczącym 

Zdzisławem Majerczakiem, Radnym Janem Noworolskim 

i Radnym Józefem Sową oraz Związek Polskiego Spisza 

z Prezesem Janem Budzem i Julianem Kowalczykiem, złożyli 

hołd i kwiaty. Nasi lokalni bohaterowie w chwili próby nie 

zawahali się stanąć w obronie ojczyzny, ukazując nam 

patriotyzm rozumiany jako miłość do bliźniego, szacunek do 

ziemi - ojcowizny i walkę o wolność. Pochód w składzie 

orkiestr, pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych wraz 

Gminne obchody Święta Niepodległości w Łapszach Niżnych 
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z pocztami sztandarowymi, szkół ze sztandarami, gości, 

przedstawicieli gminy i mieszkańców, udał się pod budynek 

urzędu gminy, gdzie kontynuowane były uroczystości 

gminne.

Wójt Gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz, podczas 

uroczystości powiedział, że będąc świadkami 100 rocznicy 

Niepodległości Polski, Gmina Łapsze Niżne chciała 

upamiętnić tę wielką rocznicę, stawiając kamień pamięci, 

który ma nam przypominać o takich bohaterach, jak 

błogosławiony ksiądz Józef Stanek - nasz rodak, kapelan 

Armii Krajowej, który zginął walcząc o bliźniego i wolność. Na 

kamieniu pamięci, umieszczone zostały sława 

błogosławionego: "Nie lękajcie się, bo jednak Wasze będzie 

zwycięstwo". Pamięć o bohaterach jest naszym rodowodem, 

dającym nam silną tożsamość narodową. Pan Julian 

Kowalczyk ze ZPS przybliżył nam krótko heroiczną historię bł. 

ks. Stanka, po której słowo zabrał Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Zdzisław Majerczak. Po przemówieniach ksiądz 

proboszcz Mariusz Skotnicki poświecił kamień pamięci, 

odsłonięty przez Panią Sekretarz Joannę Słowik i Wójta 

Jakuba Jamroza. Na koniec uroczystości, Pani Katarzyna 

Kubasiak, odczytała list Posłanki Anny Paluch skierowany do 

mieszkańców gminy na okoliczność święta 11 listopada. Po 

zakończeniu uroczystości orkiestra dęta z Łapsz Niżnych 

odegrała dla mieszkańców kilka patriotycznych pieśni.

Bardzo dziękujemy wszystkim obecnym mieszkańcom, 

gościom, orkiestrom dętym, przedstawicielom OSP, pocztom 

sztandarowym i szkołom za udział w gminnych Obchodach 

Święta Niepodległości Polski. Szczególne podziękowania 

kierujemy na ręce Pani Katarzyny Kubasiak i Józefa Sowy za 

poprowadzenie tej wyjątkowej dla nas uroczystości.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

III Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej w Łapszach Niżnych

8 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Łapszach 

Niżnych odbyła się III edycja Konkursu Pieśni Patriotycznych 

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Łapsze Niżne. Do 

konkursu zgłosiło się ponad sto osób, od przedszkolaków aż 

po młodzież ponadgimnazjalną, którzy swoim występem 

pokazali silna więź emocjonalną z własnym narodem, z jego 

historią, tradycją i wartościami. Wrażliwi na słowo poetyckie 

o tematyce patriotycznej utrwalili w słuchaczach poczucie 

dumy narodowej.

Konkurs oceniało powołane specjalnie na tę okazję jury 

w osobach: Anna Malacina – Karpiel, Lucyna Stoch, Maciej 

Rybka. Komisja wysłuchała 42 występów, w kategorii: 

Przedszkole, Klasy 0-III, Klasy IV-VII, Gimnazjum i Szkoła 

Ponadgimnazjalna i przyznała  następujące miejsca:

W kategorii:

Przedszkole:

I miejsce –  Lena Kowalczyk

II miejsce – Wojciech Malec

III miejsce – Grupa „Kotki”  w składzie: Urszula Sołys, 

Ewelina Sołtys, Kamila Gelata i Roksana Dewera

Wyróżnienie:

1. Oddział Przedszkolny o „B” z Niedzicy

2. Anita Mrugała

Klasy 0-III:

I miejsce –  Paulina Kopaczka i Liliana Ziemba

II miejsce – Lena Pukańska

III miejsce – Justyna Molitorys

Wyróżnienie:

1. „Patriotyczne dziewczyny” w składzie: Justyna Bogacz, 

Zofia Sołtys, Magdalena Jamróz, Ewelina Wojeńska, 

Karolina Piwowarczyk, Aleksandra Kuchta

2. Wiktoria Szyszka

Klasy IV-VIII:

I miejsce –  Julia Setlak

2 równorzędne II miejsca – Anna Szpernoga i Julia Milaniak

III miejsce – Emilia i Roksana Kaszyckie

Wyróżnienie:

1. Zespół klas VIII w składzie: Bartłomiej Budz, Michał 

Matoniak, Karolina Budziszowska, Gabriela Turkot 

i Bartłomiej Słowik

2. Alicja i Aleksandra Rak

Gimnazjum:

I miejsce –  Chór szkolny ze Szkoły Podstawowej 

w Łapszach Niżnych

II miejsce – Sabina Kasprzak

Szkoła Ponadgimnazjalna:

I miejsce –  Karolina Tomas i Patrycja Iglar

II miejsce – Patrycja Zarzycka i Anna Radecka

Na gminne obchody Święta Niepodległości jury typuje 

następujące występy:

1. Duet w składzie: Paulina Kopaczka i Liliana Ziemba

2. Julię Setlak

3. Chór szkolny ze Szkoły Podstawowej z Łapsz Niżnych

4. Karolinę Tomas i Patrycję Iglar.

Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do 

przygotowania konkursowych występów, wykonawcom 

i uczestnikom konkursu.

Organizatorami konkursu byli:  Szkoła Podstawowa 

w Łapszach Niżnych, Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach 

Niżnych z siedzibą w Niedzicy,  Gmina Łapsze Niżne.

Krystyna Milaniak 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Niedzicy
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Tegoroczne Święto Niepodległości 

było we Frydmanie obchodzone 

zarówno hucznie, jak i różnorodnie. 

W przeddzień święta rocznicowe 

uroczystości odbyły się w szkole, 

gdzie uczniowie pod opieką 

nauczycieli przygotowali program 

muzyczny. Wykonano utwory 

związane z najnowszą historią Polski: 

zarówno te szerzej znane, jak piosenki Jacka Kaczmarskiego 

czy Krzysztofa Klenczona, ale także mniej typowe – 

o odzyskaniu niepodległości młodzież opowiadała również 

w hip-hopowych rytmach. Nawet najmłodsi włączyli się 

w przygotowania, własnoręcznie wykonując czerwono-białe 

kotyliony, a każda klasa sporządziła okolicznościową gazetkę. 

Wychowankowie Szkoły Podstawowej imienia Bronisława 

Czecha we Frydmanie wzięli także udział w gminnym 

konkursie pieśni patriotycznej organizowanym w Łapszach 

Niżnych. 

Centralnym punktem uroczystości była msza święta 

i poprzedzający ją program poetycko-artystyczny 

opracowany przez nauczycieli, ale współtworzony przez 

wszystkich chętnych mieszkańców Frydmana. Widowisko 

mul�medialne zawierało zarówno elementy muzyczne, 

poetyckie, jak i filmowe. Wielu nie kryło wzruszenia, 

słuchając repertuaru wierszy i pieśni patriotycznych oraz 

legionowych, wśród których wybrzmiały między innymi 

„Rota”, „Wojenko, wojenko” czy „Ojczyzno ma”. Uroczystą 

mszę świętą celebrował ksiądz Ludwik Węgrzyn, wieloletni 

proboszcz parafii we Frydmanie, który już od trzydziestu 

dwóch lat uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach 

w życiu miejscowości. 

Trzydniowe obchody 

setnej rocznicy 

odzyskania przez 

Polskę niepodległości 

uwieńczył wyjątkowy 

koncert. W świeżo 

wyremontowanej sali 

teatralnej szkoły we 

Frydmanie przybyli 

z Krakowa artyści wykonali dwuczęściowy program 

artystyczny. W pierwszej części zatytułowanej „Pieśń 

o fladze” Dorota Helbin i Wojciech Habela przy 

akompaniamencie Mateusza Dudka zaprezentowali utwory 

wpisujące się w obchody Święta Niepodległości. Po 

półgodzinnym antrakcie, w czasie którego można było 

degustować regionalne danie, rozpoczął się program „Pod 

dachami Paryża”. W jego trakcie artyści wykonali piosenki 

z repertuaru słynnej francuskiej artystki Edith Piaf. Widzowie 

długo oklaskiwali artystów, zachęcając ich do bisów. 

Społeczność Frydmana włączyła się w obchody wyjątkowego 

dla Polaków święta i na miarę swoich możliwości uczciła 

pamięć wszystkich walczących o wolność i dbających o dobro 

ojczyzny. W małych miejscowościach zwykle szkoła stanowi 

centrum wszelkich działań kulturotwórczych. I rzeczywiście, 

chociaż nauczyciele byli inicjatorami działań, to bardzo 

chętnie dołączyli do nich dorośli  mieszkańcy, których udział 

i aktywność znacząco podniosła rangę rocznicowych imprez. 

Piotr Wojtaszek

Frydmańskie obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości

Piknik sportowy "Radosne Świętowanie Niepodległości"
dla mieszkańców gminy 

24 listopada Stowarzyszenie Klub Sportowy Niedzica 

zorganizowało pod patronatem Wójta Gminy Łapsze Niżne, 

piknik rodzinny dla mieszkańców gminy "Radosne 

Świętowanie Niepodległości". Nasz kraj po 123 latach 

zaborów 11 listopada 1918 roku odzyskał niepodległość. Ten 

piknik odbył się w setną rocznicę tego wydarzenia i miał na 

celu pokazać najmłodszym pokoleniom trudną historię 

naszego kraju pełną upadków jak i wzlotów. Chcieliśmy dzięki 

temu świętować jeden z sukcesów naszych przodków, którzy 

walczyli o suwerenność swojego narodu oraz pokój w trakcie 

szalejącej i niszczącej Europę - I Wojny Światowej. Piknik ma 

na celu uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości 

w gronie ludzi z naszej małej Ojczyzny – naszych rodzin, 

przyjaciół i znajomych. Ten czas spędzony razem na wspólnej 

zabawie miał na celu umożliwić pogłębienie przyjaźni 

i zacieśnienie relacji, aby w kierunku przyszłości iść wspólnie 

razem jak jedna rodzina a nie osobno.

W trakcie pikniku dzieci i rodzice uformowali żywą flagę 

naszego kraju i odśpiewali Hymn Narodowy. Po tym 

wydarzeniu przeszliśmy do zabaw i pierwszą z nich była 

rozgrzewka, którą poprowadził nasz wójt Jakub Jamróz. 

Następnie odbyło się sześć konkurencji sportowych a wśród 

nich: rodzinny tor z przeszkodami „po obrzeżach naszego 

kraju”, unihokej, rzut do celu, kręgle, wyścig na balonie, mecze 

piłki nożnej. Dodatkowo dla osób bardziej uzdolnionych 

artystycznie odbył się konkurs plastyczny oraz został 

wybrany najlepiej ubrany kibic i zawodnik, których strój 

nawiązywał do barw narodowych. Na sam koniec zostały 

rozdane bardzo atrakcyjne nagrody. Piknik udał się 

znakomicie. Wszyscy uczestnicy dobrze się bawili i brali udział 

we wszystkich zorganizowanych konkurencjach. Mam 

nadzieję, że przyszłe uroczystości i obchody również będą 

łączyły w sobie aspekt świadomej przynależności 

i wspólnotowości narodowej z zabawą w gronie najbliższych.

Stowarzyszenie KS Niedzica
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Sztafeta Niepodległościowa w Niedzicy

W dniu 28 września br. uczniowie i nauczyciele ze szkoły 

w Niedzicy uczestniczyli w Sztafecie Niepodległościowej 

upamiętniającej 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości. 

W tym dniu wszyscy ubrali się w biało-czerwone stroje. Po 

zbiórce w szkole, uczniowie wraz z nauczycielami udali się na 

miejsca, w których mieli przejmować pałeczkę sztafetową. 

Była ona specjalnie przygotowana w biało-czerwone barwy. 

Sztafeta przebiegała wzdłuż ulic Niedzicy, od ronda im. 

I. Mościckiego. Po przekazaniu Panu Dyrektorowi pałeczki 

miało miejsce uroczyste zakończenie sztafety na boisku 

szkolnym, gdzie zebrali się wszyscy uczniowie, nauczyciele 

i pracownicy szkoły.

„Ku Niepodległej” – opowieść o tym, jak bohaterowie 

walczyli o wolność, honor i Ojczyznę

Uczniowie w dniu 23 października uczestniczyli w żywej lekcji 

historii upamiętniającej dążenia niepodległościowe Polaków. 

Grupa Artystyczna Rekonstrukto omówiła powstania 

narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe 

i I wojnę światową. Prezentacja wydarzeń historycznych 

wzbogacona została o pokaz strojów z epoki. Młodzież 

poznała mundur szwoleżera, kosyniera i powstańca. Jednak 

największym zainteresowaniem cieszyła się kolekcja replik 

broni używanych przez powstańców oraz sztuka walki 

i umiejętność posługiwania się białą bronią – szablą. 

Z pewnością lekcję tę zapamiętają uczniowie, którzy brali 

udział w wojskowej musztrze, poznali w praktyce dolę 

żołnierza. Na zakończenie spotkania każda klasa miała 

możliwość obejrzenia repliki broni i mundurów żołnierskich. 

Europejski Tydzień Sportu w Niedzicy pod hasłem „Biało – 

Czerwoni z Orłem w Tle”

W ZPO w Niedzicy podjęto działania mające zachęcić 

uczniów  do aktywnego trybu życia. Szkoła przystąpiła do 

akcji  Europejski Tydzień Sportu, któremu  patronuje MEN. Ta 

ogólnoeuropejska kampania realizowana jest pod hasłem: 

„Czas na aktywność, czas na „Be Ac�ve”, a w naszej szkole 

dodatkowo pod hasłem „Biało – czerwoni z orłem w tle” 

w nawiązaniu do 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę. Ambasadorami ETS są znani sportowcy, min.:  

Zofia Klepacka (reprezentantka Polski w windsurfingu,), Jerzy 

Janowicz (tenisista), Oktawia Nowacka (pięcioboistka), 

Czesław Lang (kolarz torowy i szosowy), Marta 

Domachowska (tenisistka), Maciej Lepiato (lekkoatleta), 

Justyna Kozdryk (sztangistka), Artur Siódmiak (piłkarz 

ręczny), Zbigniew Bródka (panczenista). Tegoroczna, czwarta  

już edycja, ruszyła we wrześniu w Warszawie. W  ramach tej 

akcji w ZPO w Niedzicy zorganizowano szereg działań od 15 

do 19 października: 

- od poniedziałku do piątku odbywały się  taneczne 

przerwy międzylekcyjne, uczennice klasy VII prowadziły 

zajęcia taneczne dla innych uczniów;

- uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej rozegrali Turniej Piłki Nożnej. Zwycięstwo 

przypadło kl. III ZSZ;

- uczennice  Branżowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

odbyły wycieczkę rowerową ścieżkami rowerowymi na 

trasie Niedzica – Sromowce Niżne, około 28 km;

- zorganizowany został rajd pieszy dla kl. VII – VIII  po 

terenie Niedzicy na trasie:  Niedzica szkoła -  ul. Św. 

Rozalii (polna ścieżka) -  „Polana Sosny” -  restauracja 

„Dwór” – Niedzica szkoła, połączony ze wspólnym 

ogniskiem oraz zabawami i grami rekreacyjno-sportowymi  

(piłka nożna, siatkówka plażowa, rugby);

- zorganizowany został Gminny Turniej Unihokeja chłopców 

kl. VI i młodszych. Niedzica zajęła II miejsce po jednej 

straconej bramce;

- na lekcjach wychowania fizycznego, jak również 

w godzinach popołudniowych SKS- u i na zakończenie 

działań w ramach obchodów ETS, odbył się Turniej Piłki 

Ręcznej kl. VII –VIII chłopców i dziewcząt. Zwycięstwo 

przypadło kl. VIII, o czym zdecydowały w obydwu 

przypadkach rzuty karne. Odbył się również Turniej Piłki 

Nożnej kl. VII-VIII chłopców i dziewcząt. Zwycięstwo 

przypadło kl. VII.

Uczniowie ZPO w Niedzicy czekają na V edycję 

Europejskiego Tygodnia Sportu!

Konkurs -  „Ojcowie dla Niepodległej”

W szkole zorganizowano konkurs „Ojcowie Niepodległej”, 

który miał charakter edukacyjny i był realizowany w związku 

ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Konkurs realizowano w ramach uchwalonego 

przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2018 „Roku dla 

Niepodległej”. Adresowany był on do uczniów klas IV-VIII SP, 

uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej. Przedmiotem konkursu było zgromadzenie 

interesujących i zaskakujących informacji na temat życia 

i działalności narodowowyzwoleńczej osób zasłużonych dla 

kraju oraz ich spopularyzowanie. Organizator konkursu 

decydował o wyborze „Ojców Niepodległej” – na każdy 

kolejny miesiąc w roku 2018 przypada jedna osobistość: 

marzec – Jan Paderewski, kwiecień – gen. Józef  Haller, maj -  

Wojciech Korfanty, czerwiec – Wincenty Witos, wrzesień – 

Ignacy Daszyński, październik – Roman Dmowski, listopad – 

Józef Piłsudski. 

ZPO Niedzica

Obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości
przez Polskę w ZPO w Niedzicy
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Członkowie naszej grupy to osoby, dla których działalność na 

rzecz społeczności lokalnej, rozwoju naszej wsi jest bardzo 

ważna i większość z nas w różny sposób wspierała swoimi 

działaniami nieformalne grupy społeczne. Czegoś jednak nam 

brakowało… i tak to latem 2017 roku wzięliśmy udział 

w szkoleniu Fundacji Laboratorium Inspiracji Społecznych, 

które odbyło się w naszej gminie. Wtedy to ziarenko naszej 

organizacji zostało zasiane i rok później w sierpniu nasza 

organizacja została zarejestrowana. Bezcenne okazało się 

wsparcie ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Tutaj musimy 

wspomnieć Panią Natalię Niemiec, pracownika naszej gminy, 

która dodaje nam odwagi, zawsze służy pomocą i cenna radą.  

Obecnie jesteśmy młodą organizacją, która liczy 11 członków: 

Helena Myśliwiec, Józefa Stanek, Celina Dudas, Zofia 

Zygmund, Magdalena Dudas, Barbara Plewa, Edyta Hlawacz, 

Tomasz Markowicz, Adam Pacyga, Grzegorz Tynus i Jacek 

Iglar. Jesteśmy spichlerzem pomysłów, energii i chęci do 

pracy. Naszym celem jest budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego, pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa 

kulturowego, integracja społeczności lokalnej, promocja 

i rozwój turystyki, rozwój aktywności ruchowej mieszkańców.

Jednym z pierwszych działań naszej organizacji było we 

wrześniu utworzenie szkółki piłkarskiej dla dzieci w wieku 

4-12 lat. Obecnie trenujemy w trzech grupach wiekowych, 

a szkółka liczy 46 młodych sportowców.

Frydmański Sypaniec współpracuje z Fundacją Rozwoju 

Regionu Rabka, gdzie korzystamy 

z pomocy prawnej, księgowej 

i licznych szkoleń.  Istotny  dla nas jest 

ciągły rozwój i poszerzanie możliwości 

z korzyścią dla naszej  wsi oraz gminy. 

Początek naszej działalności był 

bardzo pracowity. Wzięliśmy udział 

w konkursie FIO- Małopolska Lokalnie 

Południe, gdzie otrzymaliśmy dotację 

na wsparcie instytucjonalne 

i organizację warsztatów kulinarnych. 

Projekt nosił tytuł „Grule nase króle” 

i finansowany był z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

i wsparciu Województwa Małopolskiego. Warsztaty 

dotyczyły potraw regionalnych opartych na ziemniaku- 

gałusek, dziatków, grulownika,  celem projektu była 

integracja międzypokoleniowa z istotnym przekazem tradycji 

kulinarnych naszego regionu. Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom projektu, zwłaszcza Seniorkom Koła Gospodyń 

Wiejskich z Frydmana, które swoją energią i zaangażowaniem 

były dla nas inspiracją i  przykładem jak powinna wyglądać 

współpraca lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że nasze 

działania przyczynią się do rozwoju naszej miejscowości, 

gminy i zachęcą innych do wspólnej pracy.

Magdalena Dudas

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ,,Frydmański Sypaniec”

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy 
realizuje kolejne projekty

Czas biegnie bardzo 

szybko, niedawno 

pisaliśmy o realizowanych 

w 2017 r. pięciu 

projektach, a już miło nam 

poinformować, że w roku 

2018 pracujemy nad 

trzema nowymi projektami, 

które potrwają do 

listopada. Pierwszy z nich 

to kontynuacja projektu, 

„Ale robot- warsztaty 

robotyki” finansowanego 

ze środków Województwa 

Małopolskiego w ramach 

zadania publicznego 

w obszarze: nauka, 

szkolnictwo wyższe, 

edukacja, oświata i wycho-

wanie w 2018 r. pn. 

Małopolska WIE – wiedza, 

innowacje, edukacja – 

wsparcie inicjatyw edukacyjnych. W ramach projektu 

organizowane są spotkania dla dzieci z programowania 

robotów Dasch & Dot, które mają za zadanie rozwijanie 

umiejętności logicznego myślenia oraz uczyć pracy w zespole. 

Warsztaty robotyki to połączenie informatyki, techniki, 

matematyki i elektroniki, ale przede wszystkim świetna 

zabawa i ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. To także 

zachęta do rozwijania zainteresowań w kierunku 

przedmiotów ścisłych, nauka programowania oraz trening 

intelektualny. Po raz drugi współpracujemy także z grupą 

nieformalną „MamyDlaDzieci” przy programie Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu „FIO - 

Małopolska Lokalnie Południe”. W zeszłym roku 

organizowaliśmy zajęcia dla dzieci w tym zaś 

skoncentrowaliśmy się na dorosłych. Nasz projekt nosi 

nazwę „Warsztaty kroju i szycia stroju regionalnego”. W jego 

trakcie początkujące krawcowe będą uczyły się obsługi 

maszyny do szycia oraz podstawowych technik i sposobów 

szycia stroju regionalnego Spisza, powstaną 4 stroje 

regionalne odmiany kacwińskiej. W tym roku 

współpracujemy także z grupą nieformalną „Przedszkole na 

TAK” przy realizacji kolejnego projektu polegającego na 

stworzeniu świetlicy w miejscowości Kacwin. W ubiegłym 

roku udałam nam się doposażyć świetlicę w Szkole 

Podstawowej w Kacwinie, a w bieżącym roku w ramach 

projektu pt. "Nasze Przedszkole – integruje i bawi", zostaną 

zakupione zabawki do kącika zabaw w Przedszkolu 

w Kacwinie. 

Jolanta Kałafut

Koło Gospodyń Wiejskich w Niedzicy

Wieści 
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Program ERAZSMUS + 
w Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy

W ramach realizacji projektu ERASMUS+ 

„EDUCATION@ECONOMY@HAND IN HAND” odbyło się 

14.-19.10.2018r. czwarte spotkanie w szkole partnerskiej 

Ins�tuto Omnicomprensivo D. Alighieri di Nocera Umbra w 

Środkowych Włoszech. Nauczyciele p. A. Schlegel-Ciężobka i 

p. A. Koterba wraz z uczennicami klasy II Branżowej Szkoły 

I Stopnia  w ZPO w Niedzicy Karoliną Kapołka i Karoliną 

Jandura udały się na kilkudniowy wyjazd do w/w szkoły.

Po wylądowaniu na lotnisku Ciampino w Rzymie udałyśmy się 

do miejscowości Nocera Umbra. Na stacji w Nocera Umbra 

czekali na nas nauczyciele z rodzicami i uczniami 

(hos�amilies). Następnego dnia odbyło się spotkanie w szkole 

połączone z warsztatami i zwiedzaniem szkoły. Niesamowite 

wrażenie wywarło usytuowanie szkoły na wzgórzu oraz 

widoki wokół szkoły. W szkole odbyła się autoprezentacja 

uczniów, nauczycieli podczas wspólnych zajęć. W tym dniu 

odbyło się spotkanie z burmistrzem miasta a następnie 

zwiedzanie okolicy: muzeum, katedry i starej wieży. 

Poznaliśmy historię i legendy miejscowości. Mogliśmy także 

obejrzeć skutki trzęsienia ziemi, które zdarzają się na tym 

terenie. Kolejny dzień rozpoczął się ćwiczeniami 

energetycznymi w szkole. Uczniowie przedstawili 

choreografię muzyczną a następnie udaliśmy się na zajęcia 

warsztatowe: reakcje chemiczne oraz zajęcia muzyczne. 

Nauczyciele pracowali nad kolejnymi rezultatami projektu, 

założyli pla�ormę, gdzie będą sukcesywnie załączane 

dokumenty, prezentacje, zdjęcia ze spotkań i warsztatów.  

Każda ze szkół ma kolejne zadania do realizacji np. 

zaprojektować drogę rozwoju ucznia jako wsparcia w ramach 

preorientacji zawodowej w formie ulotki informacyjnej oraz 

przygotować film story telling. Dla wszystkich uczestników 

zorganizowano zajęcia w High School. Nauczyciele pracowali 

w sali komputerowej a część z nich brała udział w ćwiczeniach 

i grach dydaktycznych z uczniami.  Podczas zajęć uczniowie 

pracowali w grupach, planowali swoje zadania a następnie 

przygotowali plakaty, dotyczące tematu projektu. Zajęcia te 

dały uczniom możliwość prezentacji swoich umiejętności. 

Uczniowie byli aktywni i wykazali się własnymi pomysłami 

i kreatywnością. W trakcie zajęć uczniowie posługiwali się 

językiem angielskim, co 

uświadomiło im jak ważna jest 

znajomość języka obcego. Udało 

się także przyswoić kilka 

podstawowych zwrotów 

w języku włoskim, które były przydatne podczas pobytu: si – 

tak, no – nie, Grazie – dziękuję, prego – proszę, Arrivederci – 

do widzenia, Buona no�e – dobranoc, Buona sera – dobry 

wieczór, Ciao – cześć (nieformalne przywitanie), A presto – do 

zobaczenia, scusa / scusi – przepraszam itp. Uczniowie 

współpracując ze sobą pokazali, że nie ma znaczenia wiek, 

pochodzenie czy wygląd, każdy ma ukryty jakiś talent i należy 

go nieustannie rozwijać.

Zwiedziliśmy miasto Foligno, słynny Pałac Trinci i miasteczko 

Gubbio. Miejscowości wzniesione na wzgórzach wspaniałe 

zabytki, wąskie uliczki, tarasy widokowe i ogrody oraz 

oświetlenie dodawały uroku starym kamienicom.  

Różnorodna roślinność, drzewka oliwkowe i cytrusowe, 

wysokie sosny tzw. „pinia” dodawały południowego klimatu. 

Kolejnym atutem było włoskie jedzenie. Kuchnia włoska, 

która charakteryzuje się korzystaniem z dużej ilości warzyw 

i przypraw takich jak oregano, bazylia, pieprz, estragon, 

tymianek, rozmaryn, a także używaniem parmezanu. 

Posmakowałyśmy tradycyjnych potraw jak: spaghe�, riso�o, 

cannelloni,  pizza,  lasagne, tortellini i ravioli (Buon appe�to). 

Zaplanowano także wycieczkę do Asyżu (Assisi) i Perugii 

(Perugia). Ogromne wrażenie wywarła Bazylika Św. 

Franciszka, jej przestronne wnętrze, tarasy oraz  podziemia 

(groby świętych). W Perugii zostaliśmy zaproszeni na jeden 

z najstarszych i pres�żowych uniwersytetów w regionie 

„Università degli Studi di Perugia”. Poznaliśmy historię uczelni, 

kierunki, specjalności oraz zobaczyliśmy pierwotny wystrój sal 

wykładowych w starej części budynku. W Perugii produkuje 

się też czekoladę o nazwie Perugina. Atrakcją turystyczną 

Perugii jest zdecydowanie fes�wal czekolady odbywający się 

w październiku. Można wtedy na głównej ulicy starego miasta 

zakupić czekoladę, chyba pod każdą postacią oraz zobaczyć 

rzeźby z czekolady. W przeszłości było to też miasto, 

w którym rezydowali papieże, co świadczyło o jego wysokiej 

randze. Odbywały się tu konklawe, a czterech papieży 

spoczywa właśnie w tym mieście.

Podczas pobytu zaplanowano kolejne spotkanie na marzec 

2019r. w szkole partnerskiej znajdującej się w miejscowości 

Oradea w Rumunii.

A. Schlegel-Ciężobka

Koordynator projektu
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