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Drodzy mieszkańcy!
Wraz z nastaniem wiosny, przekazujemy Państwu kolejny numer gminnego kwartalnika 

„Wieści z Dziedzin”, chcąc się podzielić nowymi informacjami i działaniami jakie są planowane 

i będą realizowane w tym roku w naszej gminie.

W roku bieżącym na inwestycje zaplanowaliśmy rekordową kwotę ponad 18 mln zł, w ramach 

której planujemy realizację m.in. projektu "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na 

terenie Gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców 

i turystów" w ramach którego stworzone zostaną miejsca spotkań i rekreacji, połączone 

z nowoczesnymi placami zabaw dla dzieci. Kontynuujemy współpracę z Euroregionem Tatry 

i niedługo ruszy realizacja projektu „Historyczno – Kulturowo – Przyrodniczy Szlak Wokół Tatr – etap III”. Dzięki środkom 

unijnym wyremontujemy zabytkowe sypańce w Kacwinie a w Domu Ludowym w Łapszach Niżnych powstanie 

interaktywne muzeum przyrodnicze. Dla rowerzystów wybudujemy małą infrastrukturę do odpoczynku na trasie. 

Jesteśmy w trakcie realizacji dwóch zadań pozwalających na wymianę kotłów i montaż instalacji OZE dla mieszkańców 

Gminy Łapsze Niżne. Pierwszy to „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy 

Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”, który pozwoli na zamontowanie 

615 instalacji OZE w Gminie Łapsze Niżne. Drugi „Obniżenie niskiej emisji w gminie poprzez wymianę źródeł ciepła” będzie 

realizowany do września 2019 r. Wierzę, że otrzymane dotacje i wymienione piece oraz zamontowane instalacje sprawią, że 

poprawi się jakość powietrza na naszym terenie. 

Na koniec, chciałem serdecznie zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach wiejskich zaplanowanych na marzec, gdzie 

przedstawię bieżące działania gminy i inne ważne dla nas sprawy. 
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 Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, 
niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze NiżnePrzewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Majerczak
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Wesołych ŚwiątWesołych ŚwiątWesołych Świąt

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



Pragnę zaprosić Państwa na kolejne spotkania informacyjne połączone z zebraniami wiejskimi w Państwa miejscowościach. 

Chcę podzielić się z Państwem informacjami na temat przedsięwzięć, które zamierzamy w najbliższym czasie realizować oraz 

przybliżyć Państwu działania gminy, które zostały zrealizowane w minionym roku. 

Na spotkaniach zostaną poruszone między innymi 

następujące sprawy:

1. Wykonanie budżetu 2018;

2. Planowane przedsięwzięcia w roku 2019;

3. Informacja o efekcie reformy oświaty 

polegającej na likwidacji gimnazjum;

4. Informacja na temat wniosków 

o dofinansowanie Instalacji OZE oraz kotłów;

5. Zmiany w systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi;

6. Wybory sołeckie;

7. Inne sprawy informacyjno – organizacyjne. 

Spotkania odbędą się w terminach jak w tabeli obok.

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie w jednym z powyższych terminów. 

Chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości. 

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
Wieści 

z DziedzinNr 9 – 2019
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Miejscowość Data Godzina Miejsce spotkania

TRYBSZ 02.03.2019r. (sobota) 18:00:00 Remiza OSP 

NIEDZICA - ZAMEK 03.03.2019r. (niedziela) 11:30:00 Remiza OSP

ŁAPSZANKA 03.03.2019r. (niedziela) 18:00:00 Remiza OSP

FALSZTYN 10.03.2019r. (niedziela) 10:30:00 Remiza OSP

NIEDZICA 10.03.2019r. (niedziela) 16:00:00 Dom Strażaka

KACWIN 15.03.2019r. (piątek) 19:00:00 Remiza OSP

FRYDMAN 16.03.2019r. (sobota) 18:45:00 Remiza OSP

ŁAPSZE WYŻNE 17.03.2019r. (niedziela) 17:00:00 Świetlica 

ŁAPSZE NIŻNE 23.03.2019r. (sobota) 19:00:00 Dom Ludowy

III Gala „Spiżowe Serce”

23 stycznia 2019 r. na Zamku Dunajec w Niedzicy Zamek, 

odbyło się wyjątkowe wydarzenie - III Gala "Spiżowe Serce". 

Celem gali rozpoczętej w roku 2017, jest uhonorowania osób 

i instytucji szczególnie zasłużonych dla Gminy Łapsze Niżne 

za ich działalność, twórczość, aktywność i zrealizowane 

inicjatywy, które w sposób znaczący wpłynęły i wpływają na 

rozwój i promocję gminy. Na początku Gali wyświetlony 

został film promocyjny, przedstawiający działania, 

inwestycje, wydarzenia mające miejsce w roku 2018 w naszej 

gminie.

Nasza gmina to przede wszystkim ludzie, których 

zaangażowanie, czas i energia sprawiają, że miejsce w którym 

mieszkamy zmienia się i rozwija. W tym roku Kapituła 

postanowiła uhonorować statuetką "Spiżowe Serce" za 

szczególną działalność, pracę i okazane serce na rzecz gminy 

w roku 2018:

· Panią Annę Stronczek 

· Panią Katarzynę Kubasiak 

· LGD Spisz-Podhale

· Związek Polskiego Spisza

· Przedsiębiorstwo KRUSZGEO S.A. 

Dodatkowo, Kapituła uhonorowała za 

całokształt pracy świętej pamięci Pana 

Józefa Jezierczaka, który przez długie 

lata służył gminie jako aktywny 

mieszkaniec, radny i sołtys.

Tego wieczoru dla przybyłych gości, na 

zamku rozbrzmiały niezwykłe głosy 

zespołu MONK wykonującego muzykę 

a'cappella z wykorzystaniem różnych 

technik wokalnych. Panowie przywieźli 

ze sobą piękne utwory min. Zbigniewa 

Wodeckiego i Marka Grechuty. Po uczcie 

dla duszy, przyszedł czas na toast Wójta 

Jakuba Jamroza za laureatów III Gali 

Spiżowe Serce. Serdecznie dziękujemy 

laureatom tegorocznej gali, jak również 

wszystkim mieszkańcom, którzy na co 

dzień dbają i wspierają rozwój Gminy 

Łapsze Niżne.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji 

i komunikacji społecznej

Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze Niżne
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 miejscowość kwota

 Trybsz  43 187,69 zł

 Dofinansowanie potrzeb inwestycyjnych szkoły podstawowej  30 000,00 zł

 Dofinansowanie imprez kulturalnych np. Dożynki 3 187,69 zł

 Rezerwa na usuwanie skutków nawałnic i powodzi 10 000,00 zł

 Kacwin  53 187,69 zł

 Naprawa drogi polnej o likalnej nazwie "Pod Ospysek" 10 000,00 zł

 Naprawy bieżące pozostałych dróg polnych wg. Potrzeb 28 187,69 zł

 Bieżące utrzymanie czystości na terenie sołectwa Kacwin 5 000,00 zł

 Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Kacwin  10 000,00 zł

 Łapsze Wyżne  43 187,69 zł

 Dofinansowanie remontu instrumentow dla Orkiestry Dętej 1 000,00 zł

 Dofinansowanie zakupu mundurów dla OSP Łapsze Wyżne 2 000,00 zł

 Dofinansowanie dla Klubu Piłkarskiego na zakup wyposażenia 1 000,00 zł

 Dofinansowanie placu zabaw przy szkole Podstawowej 1 000,00 zł

 Dofinansowanie wyposażenia dla świetlicy 1 000,00 zł

 Remont Dróg polnych  37 187,69 zł

 Niedzica  63 187,69 zł

 Promocja wsi w ramach uroczystości obchodów 700 - lecia  20 000,00 zł

 Remonty dróg polnych oraz bieżące ich utrzymanie  41 187,69 zł

 Dofinansowanie imprez i uroczystości wiejskich 2 000,00 zł

 Łapszanka  28 417,50 zł

 Naprawa i remont dróg gminnych na terenie sołectwa 18 417,50 zł

 Bieżące prace utrzymaniowe miejscowości 10 000,00 zł

 Frydman  63 187,69 zł

 Utrzymanie porządki we wsi 5 000,00 zł

 Dofinansowanie dla zespołu regionalnego 5 000,00 zł

 Dokończenie drogi dojazdowej do parkingu przy kościele 10 000,00 zł

 Siedzenia na boisku sportowym dla kibiców 7 000,00 zł

 Remont placu zabaw 2 000,00 zł

 Dofinansowanie nauki gry na instrumentach 3 000,00 zł

 Rermont i utrzymanie dróg polnych 31 187,69 zł

 Falsztyn  22 025,72 zł

 Remont drogi polnej o lokalnej nazwie "Widokowa" w stronę "Kąciny" 17 025,72 zł

 Bieżące utrzymanie porządku na terenie miejscowości 5 000,00 zł

 Łapsze Niżne  58 187,69 zł

 Remont dróg polowych i gminnych w sołectwie 51 187,69 zł

 Wydatki promocyjne miejscowości 2 000,00 zł

 Dofinansowanie dla orkiestry dętej na umundurowanie 5 000,00 zł

 Niedzica Zamek  20 384,59 zł

 Remont dróg gminny i polnych ns terenie miejscowości 15 000,00 zł

 Prace porządkowe utrzymaniowe na terenie miejscowości 5 384,59 zł

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

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

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

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

FUNDUSZ SOŁECKI
INWESTYCJE I DZIAŁANIA planowane w roku 2019

394 953,95 zł
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W roku 2019 na działania inwestycyjne w naszej gminie 

zaplanowaliśmy kwotę ponad 18 mln zł, w ramach której 

planujemy realizację m.in. następnych takich przedsięwzięć:

Projekt pt. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na 

terenie Gminy Łapsze Niżne poprzez urządzenie miejsc 

spotkań i rekreacji dla mieszkańców i turystów”

Projekt zakłada powstanie centr integracji 

w 5 miejscowościach: Trybsz, Łapsze Niżne, Kacwin, Falsztyn 

i Frydman. W ramach tego projektu powstaną również 

miejsca postojowe w Łapszach Wyżnych i Niedzicy Zamek. 

Całkowita wartość zadania to ok. 2 450 000,00 zł. 

Dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 wynosi 1 554 889,00 zł.

Projekt pt. Historyczno – Kulturowo – Przyrodniczy Szlak 

Wokół Tatr – etap III

W ramach projektu powstanie:

l muzeum przyrodnicze w Łapszach Niżnych w górnej 

części Domu Ludowego, 
l zagroda w Kacwinie, gdzie zostaną przeniesione 

i odrestaurowane Sypańce.

Dodatkowo przy ścieżce rowerowej na teranie Łapsz Niżnych 

i Kacwina powstanie dodatkowa infrastruktura, miejsca 

postojowe, ławki fotowoltaiczne, stanowiska serwisowe, itp. 

Zostanie również wyremontowana nawierzchnia ścieżki Pod 

Upłoz w Kacwinie. Całkowita wartość zadania: 541 456,00 

euro (ok. 2 320 000,00 zł). Kwota dofinansowania: 

460 237,00 euro (ok 1 980 000,00 zł) 

Projekt  „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora 

Czorsztyńskiego”

W efekcie realizacji tego projektu powstanie końcem roku 

2019 ścieżka rowerowa w miejscowości Frydman, Falsztyn 

i Niedzica Zamek wraz z miejscami postojowymi tzw. MOR 

(Miejsca Obsługi Rowerzysty). Całkowita wartość wydatków 

na rok 2019 ok 8 mln zł.

Projekt jest dofinansowany kwotą prawie 6,5 mln zł 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego, 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 

działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 

poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne 

i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Projekt pt. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na 

terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, 

Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż 

oraz Trzebinia”. 

Gmina Łapsze Niżne wraz z 9 innymi gminami, otrzymała 

dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa małopolskiego na lata 2014-2020 na montaż 

instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła i pieców 

na biomasę. Całkowita wartość zadania dla Gminy Łapsze 

Niżne wyniesie ok. 4 700 000,00 zł w roku 2019 oraz 

podobną kwotę w roku 2020 (całość projektu to ok. 9 mln 

rozłożona na dwa lata).

Projekt pt. „Obniżenie niskiej emisji w gminie poprzez 

wymianę źródeł ciepła” 

Projekt zakłada kontynuację wymiany kotłów na biomasę 

w gospodarstwach domowych w Gminie Łapsze Niżne. 

Zakończenie projektu przewidziane jest na wrzesień 2019 r. 

W tym roku przewidziano wymianę 30 pieców za łączną 

kwotę ok 420 tyś zł. Projekt jest realizowany w latach 2018-

2019. Całkowita wartość zadania: 932 801,00 zł 

a dofinansowanie to ponad 918 000,00 zł.

Projekt pt. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Łapsze Niżne” 

W tym roku kontynuujemy realizację projektu, który umożliwi 

usunięcie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Łapsze Niżne, eliminując w ten sposób skutki 

negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców oraz 

środowisko. Zadanie obejmuje koszty demontażu, odbioru, 

transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych. 

Realizacja projektu odbywać się będzie na podstawie 

złożonych przez mieszkańców deklaracji. Osoby fizyczne, nie 

prowadzące działalności gospodarczej, które zamierzają 

usunąć azbest zalegający na posesjach lub budynkach 

i dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji, 

muszą posiadać tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku 

mieszkalnego, gospodarczego, garażu), zlokalizowanej na 

terenie Gminy Łapsze Niżne. Wszystkich zainteresowanych, 

którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, a zamierzają w latach 

2018-2020 usunąć azbest ze swojej nieruchomości prosimy 

o kontakt z Urzędem Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 

34-442 Łapsze Niżne, pokój 21, tel.: 18 262 89 29.

Całkowita wartość zadania: 454 094,00 zł. Kwota 

dofinansowania: 385 979,89 zł stanowi 85% całej kwoty, 

wkład własny gminy wynosi 68 114, 11 zł. W roku 2019 

przewidziano ok. 180 tyś zł na realizację tego zadania. 

Rozbudowa dróg gminnych:

l ul. Nadwodniej (362564K nr działki ewid.4066/8 

i 4068/15)
l ul. Krótkiej (nr 362561 nr działki ewid. 4066/8 i 4102)
l ul. Kamieniec (nr 362562K nr działki ewid. 4068/27) 

w Niedzicy.

Remont i rozbudowa dróg zostanie dofinansowana w ramach 

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019. Całkowita wartość zadania 

wyniesie ok. 2 189 764,00 zł. Kwota dofinansowania wynosi  

1 014 679,00 zł i może być zwiększona do 60 – 80% kosztów 

kwalifikowanych. 

Zakup samochodu bojowego dla OSP Łapsze Wyżne 

W ramach kontynuacji programu wymiany samochodów 

ratowniczo - gaśniczych w jednostkach OSP, Gmina Łapsze 

Niżne planuje przekazać dotację ze środków własnych na 

zakup samochodu dla kolejnej jednostki. Na zrealizowanie tej 

inwestycji będą potrzebne również dodatkowe środki 

z dostępnych programów.

INWESTYCJE w roku 2019

Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze Niżne
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w 2018 roku 

w gminie Łapsze Niżne świętowały następujące pary:

1. Froncz Regina i Edward

2. Gałowicz Maria i Jan

3. Hlawacz Małgorzata i Jan

4. Jendrusiak Regina i Ludwik

5. Kapołka Marta i Józef

6. Kawa Marta i Albin

7. Kozub Anna i Antoni

8. Krakowscy Krystyna i Władysław

9. Leśniowscy Maria i Michał

10. Milaniak Helena i Jan

11. Organiściak Małgorzata i Józef

12. Rabiańscy Maria i Walenty

13. Stanek Teresa i Józef

14. Szewczyk Małgorzata i Jan

15. Szpernoga Anna i Stefan

16. Szwarc Maria i Edward

17. Turkot Józefa i Albert

18. Tynus Maria i Jan

19. Wnenczak Anna i Antoni

Z tej okazji w dniu 15 stycznia 2019 r.  w Restauracji „Nowak” 

w Łapszach Niżnych odbyło się uroczyste spotkanie 

z dostojnymi Jubilatami, gdzie zostali przywitani przez 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego słowami „minęło już 50 

lat od chwili kiedy związaliście się węzłem małżeńskim, 

przyrzekając sobie nawzajem dozgonną miłość, wiarę 

szacunek i przyjaźń. Składaliście sobie z ufnością 

przyrzeczenie, że będziecie dzielić razem chwile dobre i złe, 

decydując się pójść razem przez życie, wspomagać się 

wzajemnie w chwilach ciężkich i cieszyć się wspólną radością, 

budować wspólne życie na mocnym fundamencie miłości, 

przyjaźni i zaufaniu. 

Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to 

dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku 

małżeńskiego, to piękny wzór i przykład dla młodych pokoleń, 

wstępujących w związek małżeński.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za ofiarną miłość, 

przykład życia, za cierpienia, łzy i radości, za każdy siwy włos 

na Waszej skroni Szanowni Jubilaci Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Was Medalami za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Niech nadchodzące dni, miesiące, lata będą dla Państwa 

pełne optymizmu i radości. Niech upływają Wam w spokoju, 

w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Niech 

zdrowie zawsze Wam dopisuje, a błogosławieństwo Boże 

dodaje Wam siły do dalszego trwania we wspólnej miłości, 

przyjaźni i zaufaniu.

Bądźcie dla siebie  ziarnem pieprzu i szczyptą soli, tym co 

cieszy i tym co boli. Trwajcie razem gdy miłość w rozkwicie 

i gdy ku jesieni swe kroki skieruje życie. Szczęść Wam Boże.”

Pan Wójt Gminy Jakub Jamróz wyraził swoje wielkie uznanie 

i podziw dla Jubilatów z okazji doczekania tak wspaniałego 

jubileuszu oraz życzył im długich i pogodnych lat w zdrowiu 

wszelkiej pomyślności, radości, życzliwości i ciepła 

rodzinnego na dalsze lata oraz pogratulował zebranym tak 

długiego stażu małżeńskiego. Podkreślił, że doczekanie 

w związku małżeńskim tak pięknego jubileuszu to wspaniały 

wzór dla młodych pokoleń. 

W imieniu Rady Gminy Łapsze Niżne życzenia Jubilatom 

złożył pan Przewodniczący  Zdzisław Majerczak. Ta podniosła 

chwila uczczona została toastem - symboliczną lampką 

szampana a „100 lat” odśpiewano przy dźwiękach kapeli.

Dekoracji w imieniu Prezydenta RP medalami za „ Długoletnie 

pożycie małżeńskie” dokonał Wójt Gminy Pan Jakub Jamróz 

wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Panem 

Zdzisławem Majerczakiem i Kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego Panią Ludmiłą Wojtas.   Jubilatom wręczono 

pamiątkowe dyplomy i kwiaty oraz upominki.

Spotkanie odbyło się przy dźwiękach regionalnej muzyki.

Wszystkim Dostojnym Jubilatom Wójt Gminy, 

Przewodniczący Rady Gminy i wszyscy mieszkańcy naszej 

gminy życzą jak najlepszego zdrowia, pogody ducha oraz 

życzliwej opieki i miłości od najbliższych na wiele 

następnych lat .

Ludmiła Wojtas

Kierownik USC
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Dobra zmiana w Karcie Dużej Rodziny !
Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie zmiany dotyczące 

ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Od tej pory karta 

przysługuje również rodzicom, którzy mają lub 

w przeszłości mieli na wychowaniu co najmniej troje dzieci 

– bez względu na ich wiek w chwili składania 

wniosku.Ważne : wydanie „karty”,  jako jej drugiej formy, 

wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów. Wnioski, 

jak dotychczas, można składać w Ośrodku Pomocy 

Społecznejw Łapszach  Niżnych , ul. Jana Pawła II 18  lub 

w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

oraz za pośrednictwem Pla�ormy Informacyjno-

Usługowej Emp@�a (www.empa�a.mrpips.gov.pl ).

Pytania i wątpliwości należy kierować do pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych, 

osobiście lub pod numerem telefonu : 18/2628916.

Spacer po wiedzę – lekcja wiedzy o społeczeństwie 
w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych 

Początkiem roku uczniowie ostatnich klas Szkół 

Podstawowych z Łapsz Niżnych, Łapszanki, Łapsz Wyżnych 

i Trybsza , w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie, 

uczestniczyli w zajęciach w Urzędzie Gminny w Łapszach 

Niżnych.

Młodzież zapoznała się ze strukturą organizacyjną urzędu. 

Miała okazję rozmowy z pracownikami poszczególnych 

referatów i jednostek organizacyjnych gminy, którzy 

informowali o zadaniach administracji samorządowej 

wdrażanych na ich stanowiskach i poszczególnych 

referatach. Ważnym miejscem podczas pobytu w urzędzie 

była sala obrad, czyli miejsce w którym radni naszej gminy 

wspólnie podejmują decyzję ważne dla wszystkich 

mieszkańców. Pobyt w tym miejscu był okazją do rozmowy 

o roli radnego, o wartości pracy społecznej i sztuce 

kompromisu, która jest gwarancją współpracy dla dobra całej 

gminy. 

Uczniowie mieli okazję spotkać się także z Panem Wójtem 

Jakubem Jamrozem, który mówił o kierunkach rozwoju 

gminy, o budżecie i nowych inwestycjach. Sekretarz Gminy 

Joanna Słowik, pełniąca rolę przewodnika po urzędzie, 

zachęcała młodzież do partycypacji w zarządzaniu lokalnym, 

czyli do większego zaangażowania się w sprawy swoich 

miejscowości, do szukania informacji o działaniach gminy, do 

aktywnego uczestniczenia w pracy organów gminy 

w dorosłym życiu.

Inicjatywa praktycznej lekcji wos w urzędzie wydaje się 

cenna, ponieważ jest to ciekawa formuła uczenia się 

kontaktów z administracją, co może pomóc młodym ludziom 

w załatwianiu spraw urzędowych w przyszłości. 

Podziękowania dla dyrektorów szkół i nauczycieli przedmiotu 

za współorganizację zajęć.

Opinie uczestników zajęć nadesłane ze szkół:

Podczas dzisiejszej lekcji, która odbyła się w budynku Urzędu 

Gminy w Łapszach Niżnych, dowiedziałem się, gdzie dokładnie 

i w jaki sposób załatwić bardzo ważne sprawy. To zapewne 

przyda mi się w życiu.

Szkoła Podstawowa w Łapszance, uczeń Krzysztof K. 

Kiedy pani sekretarz oprowadzała nas po urzędzie, opowiadała 

nam o specyfice pracy w różnych referatach. Zrozumieliśmy, jak 

wiele w naszej gminie zależy od pracy ludzi na poszczególnych 

stanowiskach.

Szkoła Podstawowa w Łapszance, uczeń Wiktor S.

Ósmoklasiści odwiedzili każdy gabinet, poznali pracowników 

urzędu, dowiedzieli się  więcej o wykonywanej przez nich funkcji 

oraz mogli odwiedzić miejsca, w których większość obywateli 

gminy zazwyczaj nie bywa np. gabinet skarbnika. Po 

zakończonym spacerze uczniowie podzieleni na dwójki otrzymali 

zadania, które musieli zrealizować. (…) Czas spędzony podczas tej 

jakże nietypowej lekcji WOS - u uświadomił nam uczniom, że nie 

należy obawiać się urzędowych spraw, a każdy obywatel 

powinien interesować się decyzjami, podejmowanymi w naszej 

gminie. 

Szkoła Podstawowa w Łapszach Niżnych, uczeń K.P. 

Uważam, że wyjazd do Urzędu Gminy był bardzo ciekawym 

doświadczeniem. Pracownicy byli bardzo mili oraz ciekawie 

opowiadali o swoich zawodach. Najciekawszym przeżyciem była 

wycieczka do Pana Wójta, który był bardzo sympatyczny.

Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych, uczennica Emilia S. 

Moim zdaniem spotkanie w gminie było nowym 

doświadczeniem, które może mi pomóc w dalszym życiu. 

Pracownicy byli bardzo mili, z chęcią nas oprowadzali.

Szkoła Podstawowa w Łapszach Wyżnych, uczeń Paweł S. 

Wizyta w gminie bardzo mi się podobała, ponieważ zostaliśmy 

wtajemniczeni w głębsze życie gminy, a także mogliśmy 

odwiedzić wójta w jego prywatnym gabinecie.

Szkoła Podstawowa w Trybszu, uczeń 

Samo wypowiadanie się pracowników jest lepsze niż to, co jest 

napisane w podręczniku.

Szkoła Podstawowa w Trybszu, uczeń

Joanna Słowik

Sekretarz Gminy Łapsze Niżne

Maria Łopata

Kierownik OPS
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Wybory na Sołtysów 
i członków Rad Sołeckich
Wójt Gminy Łapsze Niżne na dzień 7 kwietnia 2019 r. 

zarządził wybory na Sołtysów i członków Rad Sołeckich 

w sołectwach Frydman, Falsztyn, Niedzica-Zamek, Niedzica, 

Kacwin, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Łapszanka i Trybsz. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XL-359/14 Rady Gminy Łapsze Niżne 

z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia statutów 

sołectw Gminy Łapsze Niżne z późń. zm., wójt zarządza 

wybory nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od 

rozpoczęcia kadencji Rady Gminy. 

Granice obwodów głosowania oraz siedziby sołeckich komisji 

wyborczych są takie same jak przy wyborach 

samorządowych. Głosowanie zostanie przeprowadzone 

wlokalach wyborczych, które będą otwarte w godzinach od  

8.00 do 14.00.

Sołtysi oraz członkowie rad sołeckich wybierani są 

w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania..

Zgłoszenia kandydatów na Sołtysów i członków Rad 

Sołeckich przyjmowane są w urzędzie gminy do 15 marca 

2019 r. do godz. 15:30. Kandydatem może być każdy stały 

mieszkaniec, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze.

Wójt Gminy Łapsze Niżne do 22 marca 2019 r. zobligowany 

jest podać do publicznej wiadomości informacje 

o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów i członków Rad 

Sołeckich oraz o składach Sołeckich Komisji Wyborczych.

Bieżące informacje dotyczące wyborów sołeckich można 

znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie 

internetowej gminy: www.lapszenizne.pl.

Joanna Słowik

Sekretarz Gminy Łapsze Niżne

Informacje 
dotyczące wzrostu cen 
usług komunalnych

280 000 zł dotacji
dla Gminy Łapsze Niżne 
na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych! 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Łapsze Niżne, nasza gmina 

otrzymała dotację na zadania związane z usuwaniem 

skutków klęsk żywiołowych. Z pięciu zadań, na które 

gmina złożyła wniosek o wsparcie, dofinansowane 

zostaną 4 zadania na łączną kwotę dotacji w wysokości 

280 000,00 zł.

Z dotacji zostaną wyremontowane:

1) ul. Za Wodą w Trybszu wraz z remontem przepustu 

oraz remontu mostu betonowego na potoku Trybska 

Rzeka;

2) betonowy most na potoku Kacwinianka w ciągu 

drogi gminnej ul. Kościelnej w Kacwinie;

3) przepust rurowy w ciągu drogi gminnej ul. Kwiatowa 

w Łapszach Wyżnych;

4) droga gminna ul. Polna w Niedzicy

Składamy na ręce Pana Wojewody i Pani Wice Premier 

serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie Gminie 

Łapsze Niżne.

Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze Niżne

Cena wody dla gospodarstw domowych wynosi obecnie: 
35,48 zł/m  bru�o.

3Uwaga: Taryfa za m  wody nie została zmieniona 

i pozostaje dalej na takim samym poziomie jak 

w poprzednich latach. Wzrost ceny spowodowany 
3jest brakiem dopłaty do m  wody jak to było w poprzednich 

latach.

Cena ścieków dowożonych wozem asenizacyjnym 
3świadczona przez ZGKM wynosi obecnie 25 zł/m  bru�o.

Zmiana ceny nastąpiła z dniem 1 luty 2019 r.

ZGKiM
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Apel Nadleśnictwa Krościenko nad Dunajcem
Nadleśnictwo Krościenko wzorem lat ubiegłych apeluje do 

wszystkich mieszkańców naszego terenu o włączenie się do 

akcji propagandowej mającej  na celu zaniechanie wypalania 

suchych traw i pozostałości roślinnych.

Pozornie niewinnie wypalanie traw i pozostałości roślinnych 

wskutek szybkiego rozprzestrzeniania się ognia kończy się 

najczęściej groźnym w skutkach pożarem zabudowań 

i terenów leśnych, a nawet zakładów pracy. Oprócz 

zagrożenia pożarowego, wypalanie traw powoduje 

naruszenie równowagi biologicznej w przyrodzie oraz 

zniszczenie szlachetnych gatunków roślin trawiastych 

i zielnych. Ginie cały świat zwierzęcy: młode zające, 

pożyteczne owady oraz miejsca lęgowe ptaków. Zniszczeniu 

ulegają ponadto mikroorganizmy będące miernikiem 

żyzności gleby. Zakłócone zostaje życie mikrobiologiczne 

gleby.

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w lasach, na terenach 

śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, 

pastwisk, nieużytków rolnych, pasów przydrożnych, szlaków 

turystycznych lub w strefie oczeretów i trzcin, oraz 

w odległości do 100 m od granicy lasów, wypalania 

wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślin jest 

ZABRONIONE!!!

Każdy rolnik zdaje sobie sprawę z wagi dopłat bezpośrednio 

otrzymywanych z Unii Europejskiej. Użytkownik 

zobowiązany jest do utrzymania ziemi w dobrej kulturze 

rolnej. Naruszenie zasad określonych w przepisach prawa, 

między innymi poprzez wypalanie areałów rolnych 

powodować może cofnięcie lub ograniczenie przez właściwe 

organy tej formy pomocy finansowej.

Ponadto wypalanie wierzchniej warstwy gleb lub 

pozostałości roślinnych (z suchych traw) jest wykroczeniem.

Nadleśnictwo Krościenko nad Dunajcem

Rada Gminy Łapsze Niżne postanowiła podwyższyć opłaty 

w Gminym Żłobku “Przystanek Maluszka” w Niedzicy.

Opłata stała od 1 września 2019 roku będzie wynosiła 

650,00 złotych miesięcznie a opłata za całodzienne 

wyżywienie 6 złotych.

UCHWAŁA NR V-44/19

RADY GMINY ŁAPSZE NIŻNE

z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie 

dziecka  w Gminnym Żłobku „Przystanek Maluszka” w Niedzicy 

prowadzonym przez  Gminę  Łapsze Niżne i warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych 

opłat 

Na podstawie  art. 58 ust. 1  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 

z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym  ustawy  z dnia 8 marca 1990r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy 

Łapsze Niżne uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się opłatę miesięczną za pobytu dziecka w żłobku 

w wysokości – 650 zł. 

§ 2

Ustala się  opłatę  za wydłużony pobyt dziecka  w żłobku 

w wysokości 50 zł  za każdą rozpoczętą godzinę – opieki.

§ 3

Ustala się dzienną maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie 

dziecka korzystającego z opieki w żłobku w wysokości -  6 zł. 

§ 4

1. W przypadku przerw w pracy Żłobka  trwającej 

nieprzerwanie co najmniej dwa tygodnie w danym miesiącu, 

opłata o której mowa w  ust. 1 ulega proporcjonalnemu 

zmniejszeniu o sumę dni przerwy, 

2. Do wyliczenia opłaty wlicza się tylko dni robocze, od 

poniedziałku do piątku,

3. Kwotę opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku oblicza 

się z zaokrągleniem do pełnych,

4. Kwotę opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w żłobku oblicza 

się z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że 

mniej niż 0,50zł pomija się, a co najmniej 0,50zł liczy się jako 

jeden złoty.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapsze Niżne.

§ 6

Traci moc uchwała:

1. uchwała nr XXIII-201/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 

listopada 2016 r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za 

pobyt i wyżywienie dzieci  w żłobkach utworzonych przez 

Gminę Łapsze Niżne i warunków częściowego lub 

całkowitego zwolnienia od ponoszenia tych opłat.

2. uchwała nr XXXI-281/17 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 17 

sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-201/16 

Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 9 grudnia 2016 roku 

w sprawie ustalenie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie 

dzieci  w żłobkach utworzonych przez   Gminę Łapsze Niżne 

i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

ponoszenia tych opłat

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą 

obowiązująca od dnia 1 września 2019 r.

Joanna Słowik

Sekretarz Gminy Łapsze Niżne

Zmiany opłat w Gminym Żłobku
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1. Normy jakości dla sprzedawanego węgla

Już od 4 listopada 2018 roku węgiel dostępny w sprzedaży 

musi spełniać wymagania jakościowe, które wprowadziło 

rozporządzenie Ministra Energii. Oznacza to koniec 

z niekontrolowaną sprzedażą węgla bardzo złej jakości. Każdy 

klient otrzyma również wiarygodną informację 

o rzeczywistych parametrach jakości węgla, który kupuje.

Od 12 września 2018 roku w całej Polsce obowiązuje zakaz 

sprzedaży mułów węglowych i flotokoncentratów. Został on 

wprowadzony poprzez zmianę do ustawy o systemie 

monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Zabronione jest 

również dodawanie mułów i flotów do innych paliw. Teraz 

zakaz sprzedaży objął również węgiel o bardzo niskiej 

kaloryczności oraz wysokiej zawartości popiołu, siarki lub 

wilgoci. Jednocześnie ustawa zobligowała Ministra Energii do 

przeglądu wprowadzonych norm jakości węgla co 2 lata. 

Wyniki przeglądu mają być podstawą do zaostrzania norm 

w przyszłości.

Jakość węgla dopuszczonego do sprzedaży

Szczegółowe parametry węgla dopuszczonego do sprzedaży 

zostały określone w rozporządzeniu Ministra Energii 

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.

Węgiel typu kęsy, kostka i orzech musi mieć wartość opałową 

co najmniej 22 MJ/kg, zawartość popiołu nie większą niż 12% 

i zawartość siarki do 1,7%. Natomiast węgiel typu groszek 

może mieć nieco mniejszą wartość opałową – minimum 21 

MJ/kg. Zawartość popiołu nie powinna być większa niż 14% 

a zawartość siarki może wynieść do 1,7%.

W przypadku węgla oznaczonego jako “ekogroszek” 

i “ekomiał” , dopuszczalne parametry są bardziej 

rygorystyczne. Wartość opałowa powinna wynieść co 

najmniej 24 MJ/kg, zawartość popiołu nie może przekroczyć 

12% i zawartość siarki 1,2%. “Ekomiał” spełnia również 

wymagania, które wprowadziła uchwała antysmogowa 

w Małopolsce. Zawartość ziaren o wielkości do 3 mm nie 

może bowiem przekraczać 15%.

W okresie przejściowym do 30 czerwca 2020 roku Minister 

Energii dopuścił także sprzedaż miału o gorszych 

parametrach. Jego wartość opałowa może wynieść 18 MJ/kg, 

zawartość popiołu 28% i siarki 1,7%. Ten rodzaj paliwa nie 

spełnia jednak wymagań uchwały antysmogowej dla 

Małopolski ze względu na wysoką zawartość podziarna 0-1 

mm (do 30%). W Małopolsce od 1 lipca 2017 roku spalanie 

węgla o zawartości podziarna 0-3 mm powyżej 15% jest 

zakazane i zagrożone karą mandatu do 500 zł lub grzywny do 

5 000 zł.

Sprzedaż węgla brunatnego będzie legalna tylko do 1 czerwca 

2020 roku. Po tym okresie możliwy będzie jedynie obrót 

węglem brunatnym po przeróbce termicznej.

W Małopolsce bez węgla typu miał

Uchwała antysmogowa dla Małopolski wprowadza 

dodatkowe ograniczenia w zakresie parametrów węgla 

dopuszczonego do spalania. Dozwolone jest spalanie węgli, 

które zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Energii 

zostały oznaczone jako kęsy, kostka, orzech, groszek, 

ekogroszek i ekomiał. Uchwała zakazuje natomiast spalania 

węgla oznaczonego jako miał oraz mułów węglowych 

i flotokoncentratów.

Świadectwo jakości węgla

Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 

paliw wprowadziła obowiązek posługiwania się 

świadectwem jakości paliwa. Sprzedawca ma obowiązek 

przekazania kopii świadectwa potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem każdemu klientowi.

Wzór świadectwa jakości paliw stałych określił Minister 

Energii w rozporządzeniu z 27 września 2018 roku. To 

rozporządzenie również weszło w życie 4 listopada 2018 

roku.

Świadectwo jakości węgla powinno zawierać rzeczywiste 

wartości parametrów dla sprzedawanej par�i paliwa oraz ich 

porównanie z wartościami określonymi w rozporządzeniu. 

Dzięki temu klient ma pewność jakiej jakości paliwo 

otrzymuje. Na świadectwie powinna również widnieć data 

jego wystawienia i podpis osoby reprezentującej 

przedsiębiorcę.

Dzięki stosowaniu węgla dostosowanego do kotła, unikniesz 

awarii i ewentualnych problemów z gwarancją.

2. Inwentaryzacja ogrzewania budynków

Gmina Łapsze Niżne w ramach obowiązku realizacji Programu 

Ochrony Powietrza prowadzi Bazę inwentaryzacji ogrzewania 

budynków w Małopolsce. W związku z tym prosimy, aby 

każdy właściciel budynków mieszkalnych znajdujących się 

na terenie gminy Łapsze Niżne uzupełnił ankietę dotyczącą 

swojego budynku. Ankieta dostępna jest w wersji 

papierowej i elektronicznej na stronie internetowej gminy 

www.lapszenizne.pl, bądź bezpośrednio w siedzibie urzędu.

Uzupełnienie ankiet dotyczy również tych, którzy złożyli już 

deklaracje przystąpienia do programu o dofinansowanie 

wymiany starych kotłów oraz na montaż instalacji 

odnawialnych źródeł energii, gdyż pozyskane dane z ankiet 

nie będą wykorzystane do otrzymania dotacji, jedynie posłużą 

do stworzenia bazy informacji o stanie energetycznym 

budynków na terenie gminy.

Gmina Łapsze Niżne jest objęta również obowiązkiem 

monitoringu wszelkich działań podejmowanych zarówno 

przez samorząd jak i mieszkańców, wpływających na 

ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, dlatego również 

prosimy, aby każda wykonana przez Państwa inwestycja 

(również ze środków własnych) polegająca na: wymianie 

starego kotła, wykonaniu ocieplenia budynku,  wymianie 

okien, montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii była 

zgłaszana do Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych.

Aktualizacja danych umożliwi Gminie wywiązanie się 

z obowiązku realizowania w/w programu oraz uniknięcia kar 

administracyjnych nakładanych na Gminę podczas kontroli 

przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska. 

Informacje o wykonanych inwestycjach można zgłaszać 

telefonicznie, mailowo lub osobiście w godzinach pracy 

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

e-mail: ekodoraca@lapszenizne.pl, 

Urząd Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20, 

34-442 Łapsze Niżne.

EKODORADCA



3. Spalanie śmieci

Przypominany o obowiązującej uchwale 
antysmogowej dla Małopolski i wynikającym z niej 
zakazie spalania mułów, flotów węglowych oraz 
mokrego drewna (o wilgotności powyżej 20%) oraz 
bezwzględnym zakazie spalania odpadów.

Osoby naruszające przepisy mogą być ukarane 
mandatem do 500zł 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.

4. Pyłomierz na Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych

W dniach 1-20 luty 2019r. w Gminie Łapsze Niżne przy 

wsparciu Krakowskiego Alarmu Smogowego prowadzone 

były pomiary stężeń zanieczyszczeń pyłem zawieszonym 

PM10. Pomiary były realizowane w ramach projektu 

zintegrowanego LIFE pn: "Wdrażanie Programu ochrony 

powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolskaw 

zdrowej atmosferze" dofinansowanego ze środków programu 

LIFE Unii Europejskiej. Na terenie naszej gminy nie ma stałej 

stacji monitorującej jakość powietrza, zatem była to 

doskonała okazja do sprawdzenia jakim powietrzem 

oddychamy. Pyłomierz był zamontowany na Urzędzie Gminy 

w Łapszach Niżnych i wyniki pomiarów były udostępnianie na 

bieżąco na stronie internetowej gminy www.lapszenizne.pl

Małgorzata Olejarz

Ekodoradca w Gminie Łapsze Niżne

e_mail: ekodoradca@lapszenizne.pl

tel: 18 26 28 927
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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

Marta Bednarczyk

Inspektor ds. ochrony środowiska

Podziękowanie za atrakcyjną ofertę dla dzieci 
Wójt Gminy Łapsze Niżne składa serdeczne podziękowania na ręce pana 
Leszka Bajorka-Fijałkowskiego, Prezesa Zespołu Elektrowni Wodnych S.A. 
w Niedzicy za przygotowanie zimowej niespodzianki dla dzieci z naszego 
regionu. W ramach tej atrakcyjnej oferty na Wyciągu Narciarskim Polana 
Sosny w Niedzicy można było zakupić karnety w specjalnej cenie 10 zł. 
Karnety te uprawniały do zjazdów na dowolnych wyciągach tego ośrodka 
i były dostępne przez cały okres sezonu zimowego 2018/2019. Mamy 
nadzieję, że propozycja ta umożliwiła wielu dzieciom z terenu naszej gminy 
skorzystanie z zasobów lokalnego wyciągu narciarskiego.

EKODORADCA



Stało się pięknym zwyczajem, że od prawie trzydziestu lat 

podczas „Spiskich Zwyków” spotykają się miłośnicy kultury 

Spisza, aby podziwiać ciągle żywą spiską gwarę, muzykę 

i śpiew. 

Dwudniowy konkurs (9-10.02.2019 r.) rozpoczął się na zamku 

„Dunajec” przeglądem występów gawędziarzy, skrzypków 

i śpiewaków. Można było obejrzeć 66 występów, w tym 20 

instrumentalistów skrzypków, 13 śpiewaków, 9 grup 

śpiewaczych oraz 24 gawędziarzy.

Drugiego dnia, na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury 

zaprezentowało się 20 zespołów z terenu polskiego Spisza, 

w tym 8 dziecięcych, 4 młodzieżowe i 8 dorosłych, w dwóch 

kategoriach konkursowych: prezentowany zwyczaj i obrzęd 

oraz taniec. 

Powołana specjalnie komisja w składzie: 

Michalina Wojtas – choreograf,Jadwiga Adamczyk – muzyk, 

przedstawiciel MCK „Sokół” w Nowym Sączu,Benedykt Kafel 

– etnograf, przedstawiciel MCK „Sokół” w Nowym 

Sączu,Aleksander Smaga – muzyk, przedstawiciel MCK 

„Sokół” w Nowym Sączu,Marek Harbaczewski – choreograf, 

przedstawiciel MCK „Sokół” w Nowym Sączu

obejrzała, omówiła i oceniła występy zespołów, biorąc pod 

uwagę najlepsze walory artystyczne zawarte 

w prezentowanych programach. Dzięki prezentowanym 

scenkom publiczność miała okazję przypomnieć sobie 

tradycyjne spiskie zwyczaje, jak np. Wrózynie na świyntego 

Andrzeja, Krzciny, Po ślubie u młodyj pani, a także odszukać 

w pamięci obrazy przeszłości odwzorowane w scenkach 

rodzajowych, jak choćby w Kopaniu gruli, Wino? Uroki? Ci 

Winowate uroki?, Rajbaniu smat, Deptaniu kapusty, czy 

Rakusianom na despet.

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim 

uczestnikom konkursu, opiekunom i instruktorom za 

zaangażowanie i ogromny wkład pracy w kultywowanie 

naszych tradycji. Miejmy nadzieję, że z roku na rok chęć 

propagowania spiskiego, rodzimego dziedzictwa kulturowego 

będzie coraz bardziej powszechna i trwała.

Krystyna Milaniak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Niedzicy
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Wiosenny KALENDARZ  IMPREZ
w Gminie Łapsze Niżne

„Konkurs talentów” – już 26 kwietnia 2019r. zapraszamy na kolejne XI Gminne Eliminacje „Konkursu 

Talentów” do Gminnego Ośrodka Kultury w Niedzicy. Konkurs ma za zadanie wyłonić występujące 

indywidualnie lub grupowo osoby z ponadprzeciętnymi umiejętnościami w grze aktorskiej, grze na 

instrumencie, śpiewie, tańcu, akrobatyce oraz w innych formach artystycznych. 

l „Góralskie cytanie – IV edycja spiska” piękno gwary spiskiej i bogactwo regionu, można będzie 

zobaczyć i podziwiać  22 maja w Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych podczas „Góralskiego 

Cytania – IV edycji spiskiej” - organizowanego w ramach VI Podhalańskiego Konkursu Czytelniczo-

Plastycznego Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej na poziomie powiatowym.

l 25 maja Fundacja Frydman Triathlon organizuje zawody „Mocarnego Zbója” w Niedzicy Zamek.

l XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego „z dreszczykiem” to wydarzenia ukazujące i promujące 

bogactwo kulturowe Małopolski. W weekend 25-26 maja 2019r. zachęcamy do odkrywania 

i poszerzenia wiedzy o miejscowości Kacwin oraz o kościele pw. Św. Bartłomieja w Niedzicy.

l 26 maja przy Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy będzie miał miejsce Festyn Rodzinny z okazji Dnia 

Dziecka, podczas którego zaprezentują się dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Dla  najmłodszych 

uczestników przewidziano różne atrakcje i  konkursy z nagrodami. Podczas festynu odbędzie się Finał 

Konkursu Talentów. 

30 czerwca wszystkich ludzi ze ‘stali’ zapraszamy do udziały w „Frydman Traithlonie” organizowanym 

przez Fundację Frydman Triathlon. Start i meta we Frydmanie. 

7 lipca przy GOK w Niedzicy już po raz XXIV zapłonie ,,Śpisko Watra” - letni przegląd prezentacji 

bogactwa i wyjątkowości kultury Spisza. Na scenie będzie można zobaczyć występy zespołów 

regionalnych z niemal wszystkich miejscowości, dostrzegając różnice, pojawiające się prezentacji 

każdego z nich. Ponadto, od trzech lat przegląd został wzbogacony konkursem muzyk spiskich. 

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Gminny Ośrodek Kultury z/s w Niedzicy

www.lapszenizne.pl �: LapszeNizne.Gmina
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Co słychać w Gminnej Bibliotece?
Na terenie Gminy Łapsze Niżne mamy:

Gminną Bibliotekę Publiczną w Łapszach Niżnych

Filie w Niedzicy, Łapszach Wyżnych i Frydmanie

Punkt biblioteczny w Kacwinie.

W 2018 r. nasze biblioteczne zbiory powiększyły się. 

Zakupiliśmy:

542 woluminy książek na kwotę 11 240,00 zł.  W tym ze 

środków organizatora 210 książek w kwocie 5 000,00 zł i ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek“ 332 książki w kwocie 6 240,00 zł.

Poszczególne filie wzbogaciły się: 

l GBP w Łapszach Niżnych -170 wol. w kwocie 3 628,05 zł
l Filii w Łapszach Wyżnych - 119 wol. w kwocie 2 450,61 zł
l Filii w Niedzicy – 143 wol. w kwocie 2 888,37 zł
l Filii we Frydmanie – 110 wol. w kwocie 2 272,97 zł

Wskaźnik zakupu książek w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

utrzymał się na poziomie poprzedniego roku i wyniósł 

6 woluminów. Ogółem stan zbiorów w bibliotekach na koniec 

2018 r. wyniósł 39 680 woluminów: 

l GBP Łapsze Niżne: 14 262 
l Filia Łapsze Wyżne: 8 016 
l Filia Niedzica: 8 504 
l Filia Frydman: 8 898 

W bibliotekach  zarejestrowano 1068 czytelników:

Łapsze Niżne- 424 (w tym 24 – punkt biblioteczny 

w Kacwinie)

l Łapsze Wyżne – 145
l Niedzica – 267
l Frydman - 232

Dominującą kategorią wiekową w bibliotekach niezmiennie 

pozostają czytelnicy z przedziału wiekowego 6-12 lat i 25-44 

lata. Wśród kategorii według zajęcia największą grupę 

niezmiennie stanowią osoby uczące się – 65 % czytelników.

W 2018 r. biblioteki odnotowały 12 534 wizyt 

korzystających z ich usług. W bibliotekach odnotowano 

24 735 wypożyczeń, z czego 21 835 to wypożyczenia na 

zewnątrz, 2 900 – udostępnienia na miejscu. 

Oprócz wypożyczania książek do domu we 
wszystkich bibliotekach można bezpłatnie 
skorzystać z komputera i Internetu. Bibliotekarze 
chętnie służą pomocą osobom uczącym się bądź 
starszym. Można w bibliotekach także skorzystać 
z usługi ksera, drukarki czy fax-u.

W 2018r. realizowane były bezpłatne kursy e-learningowe 

obejmujące naukę języków obcych (Angielski123.pl, 

Niemiecki123.pl, Włoski123.pl, Francuski123.pl, 

Hiszpański123.pl) oraz specjalistycznych (Czytaj123.pl, 

Pamiętaj123.pl, Photoshop123.pl, Fotografia123.pl). W roku 

bieżącym również dostęp do wszystkich kursów jest 

bezpłatny z możliwością uzyskania certyfikatu. Zapraszamy 

zainteresowanych do GBP w Łapszach Niżnych oraz Filii 

w Łapszach Wyżnych, Niedzicy i Frydmanie.

Elżbieta Radecka

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

„Przełącz się na czyste powietrze!”

Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej 

na początku roku 2019, przygotowało niespodziankę dla 

najmłodszych. W okresie ferii zimowych 16 dzieci ze szkół 

podstawowych z Gmin Czorsztyn i Łapsz Niżnych wzięło 

udział w bezpłatnych warsztatach ekologiczno-animacyjnych 

w ramach realizowanego projektu "Przełącz się na czyste 

powietrze!". W ciągu 4 dni w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Niedzicy w ramach interaktywnych zajęć, dzieci 

dowiedziały się czym jest smog i co go powoduje. Zdobyta 

wiedza posłużyła im w przygotowaniu quizu wiedzy o smogu 

dla osób dorosłych. Nie zabrakło również zabaw 

i doświadczeń z powietrzem dzięki którym każdy wyszedł 

z własnym poduszkowcem. Największą przygodą było jednak 

wcielenie się w rolę młodych filmowców i rozpoczęcie pracy 

nad filmem pt. "Smogor Niszczyciel, Tlenek Odnowiciel".  

Dzieci uczyły się tworzyć scenografię, hasła promocyjne by 

następnie przygotować sceny do filmu tworzonego metodą 

animacji poklatkowej.  A na zakończenie powstały piękne 

pocztówki z hasłami promującymi czyste powietrze.

Działanie zostało dofinansowane jest ze środków Programu 

LIFE Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego 

LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej 

atmosferze”.

Natalia Niemiec

Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej
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Zwycza je na Sp iszu

Na Spiszu ostatnie trzy dni karnawału nazywane są ostatkami. 

Kiedyś całe rodziny, sąsiedzi odwiedzali się nawzajem, 

przynosili ze sobą pączki, zwane tu pankuskami, drożdżowe 

placki i wódkę. W karczmie muzyka grała od niedzieli do 

wtorku. 

Do dnia dzisiejszego w tradycji mieszkańców Niedzicy 

praktykowany jest zwyczaj chodzenia z koniym.  Odbywa się 

on w poniedziałek przed środą popielcową. Wcześniej 

młodzieńcy przygotowują z odpowiedniego materiału kukłę 

konia. W poniedziałek  przebierają się za Cyganki, a na twarz 

nakładają odpowiednią warstwę sadzy zmieszaną 

z tłuszczem. Gromada młodych wraz z koniem, jeźdźcem 

i muzykantem odwiedzają  mieszkańców Niedzicy. Przebrane 

za Cyganki osoby są chętne do psot, zabierają różne rzeczy, 

które później właściciel musi za pieniądze wykupić. Natomiast 

każda osoba napotkana przez chodzących z koniem zostaje 

symbolicznie pobrudzona czarną sadzą po twarzy.  

Sięgając do tradycji, ważnym momentem  odwiedzin  było 

wykonanie przez „konia” tańca na oborze (podwórku). 

Wierzono, że przyniesie to urodzaj w plonach. W trakcie tańca  

konia, Cyganki zachwalając jego walory, prowadziły o niego 

targ z gospodarzem. W końcu zgadzał się on na jego zakup 

i tym samym wypłacał pieniądze poganiaczom. Jeśli gazda 

ociągał się z zapłatą, wówczas Cyganki zabierały 

najprzeróżniejsze rzeczy z podwórka.  Odzyskanie swojej 

własności przysparzało nie lada trudności, trzeba było je 

wykupić, często za znacznie wyższą cenę, niż ich rzeczywista

 wartość. Kiedy kawalerzy  obeszli całą wieś, organizowali dla 

mieszkańców zabawę taneczną. 

Dziś w zwyczaju nastąpiło sporo zmian, wraz z chłopakami są 

obecne dziewczyny, które  pełnią rolę przebranych Cyganek. 

O tańcu konia na podwórku mniej się już pamięta, natomiast 

nie ulega fakt, że we wsi dzień przepełniony jest radością 

i psotliwością Cyganek. Tego dnia wiele osób ma zbrudzoną 

twarz lub ubranie. Chodzący z koniem nie organizują też 

zabawy tanecznej. Jednak zebrane datki często są 

przekazywane na cele charytatywne lub na potrzeby lokalnej 

społeczności  Niedzicy. Także i tego roku, ostatki zostały  

zakończone zgodnie z tradycją – młodzi odwiedzili z koniem 

mieszkańców Niedzicy.

Elżbieta Łukuś

Chodzynie z koniym w ostatki w Niedzicy

foto: Jacek Waruś




