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Lp. Miejscowość  Data Godzina Miejsce spotkania

1 ŁAPSZE WYŻNE 02.09.2018r. (niedziela) 18:00 Świetlica

2 KACWIN 08.09.2018r. (sobota) 19:30 Remiza OSP

3 FALSZTYN 09.09.2018r. (niedziela) 10:00 Remiza OSP

4 TRYBSZ 09.09.2018r. (niedziela) 18:00 Remiza OSP

5 NIEDZICA 15.09.2018r. (sobota) 18:45 Dom Strażaka

6 ŁAPSZANKA 16.09.2018r. (niedziela) 19:00 Remiza OSP

7 ŁAPSZE NIŻNE 22.09.2018r. (sobota) 18:30 Dom Ludowy

8 NIEDZICA-ZAMEK 23.09.2018r. (niedziela) 11:30 Remiza OSP

9 FRYDMAN 23.09.2018r. (niedziela) 17:00 Remiza OSP

Drodzy
mieszkańcy!
Wraz z końcem lata oddaję w Państwa 
ręce jesienny numer „Wieści 
z Dziedzin”.

W ciągu ostatnich dwóch lat w naszej 
gminie miało miejsce sporo inwestycji 
min. związanych z budową nowych 
ścieżek rowerowych. Gmina Łapsze 
Niżne od zeszłego roku była 

partnerem w dużym, międzynarodowym projekcie pt. „Historyczno-
kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-etap II” wdrażanym przez 
EUWT TATRY we współpracy z 9 polskimi i słowackimi 
samorządami. Dzisiaj nowa trasa rowerowa zachwyca jakością 
i pięknem widoków. W tym roku także rozpoczęto budowę 
odcinków nowych ścieżek rowerowych w ramach projektu „Velo 
Dunajec”, które stanowić będą uzupełnienie ścieżki rowerowej 
wokół Jeziora Czorsztyńskiego po stronie naszej gminy. Wizja 
turystyki rowerowej staje się rzeczywistością dzięki budowie 
infrastruktury rowerowej, która wpłynie na rozwój całej branży 
turystycznej na terenie gminy i powstanie nowych miejsc pracy 
w niedługiej przyszłości.  

Wraz z początkiem września nasze dzieci usłyszą pierwszy dźwięk 
szkolnego dzwonka. Mam nadzieję, że tegoroczny wyjazd wakacyjny 
do naszej partnerskiej Gminy Gniewino pozwolił Państwa 
pociechom odpocząć i nabrać sił na kolejny rok nauki. Mam nadzieję, 
że wspólny czas nad morzem, pozwolił im lepiej poznać swoich 
rówieśników z terenu gminy, a dzięki znakomitemu programowi 
kolonii pod okiem świetnej ekipy opiekunów przywieźli ze sobą 
piękne wspomnienia z wakacji.

Przed nami polska, złota jesień która jest oznaką dwóch corocznych 
wydarzeń. Pierwsze to świętowanie obchodów 50-lecia małżeństw 
w Gminie Łapsze Niżne, a drugie to  II Gminny Dzień Seniora, który 
w tym roku odbędzie się w 13 października w Kacwinie. Początkiem 
roku został uruchomiony Pieniński Dom Dziennego Pobytu Seniora 
w Niedzicy dzięki środkom unijnym. Wspaniała opieka 
i zainteresowanie seniorów tą placówką, jest najlepszym dowodem 
sukcesu tego miejsca o czym mogą państwo poczytać w jednym 
z artykułów.

W tym roku jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia, tak 
bardzo ważnego dla całej Polski – 100 lecia Odzyskania 
Niepodległości. Już dzisiaj chciałbym serdecznie zaprosić Państwa 
do świętowania niepodległości w naszej gminie. Więcej szczegółów 
dotyczących jesiennych obchodów zamieściliśmy w kalendarzu 
wydarzeń gminnych. A na koniec, życząc miłej lektury, mamy 
wspaniałą okazje zaprezentować Państwu nowy quest, który 
powstał właśnie o naszym błogosławionym. Zapraszam na „spacer 
z Błogosławionym ks. Stankiem” po Łapszach Niżnych oraz do 
udziału w jesiennych wydarzeniach jakie przygotowaliśmy dla 
Państwa.

Zebrania wiejskie
we wrześniu

Pragnę zaprosić Państwa na kolejne spotkania 

informacyjne połączone z zebraniami wiejskimi 

w Państwa miejscowościach. Chcę podzielić się 

informacjami na temat przedsięwzięć, które 

zamierzamy w najbliższym czasie realizować oraz 

przybliżyć działania gminy, które zostały 

zrealizowane w minionym czasie. Na spotkaniach 

zostaną poruszone między innymi następujące 

sprawy:

 1. Realizacja budżetu 2018 r.

 2. Programy wymiany pieców 

w gospodarstwach domowych.

 3. Informacja na temat wniosków OZE.

 4. Informacja na temat prac nad zmianą 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.

 5. Informacja o złożonych i planowanych do 

złożenia wnioskach o dofinansowanie. 

 6. Sprawy bieżące.

 7. Współpraca promocyjna w regionie.

 8. Podsumowanie szkód powodziowych – 

protokół oraz realizacja usuwania szkód. 

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie 

w jednym z poniższych terminów. Chętnie 

odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości.

Spotkania odbędą się w terminach jak w poniższej 

tabeli. Liczę na niezawodne Państwa przybycie. 

Do zobaczenia!

Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze Niżne
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W dniu 27 lipca 2018r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę KIERNIA Sp. z o.o.

W sierpniu 2018r. została podpisana umowa z Wykonawcą 

na realizację inwestycji, która obejmuje wykonanie ścieżki 

pieszo – rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego pn.: 

„Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego 

- odcinek IV: Biała Dama – trasa rowerowa we Frydmanie 

(od mostu w Dębnie do Falsztyna)” oraz „Budowa ścieżki 

rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego - odcinek V: 

Polana Sosny – trasa rowerowa w Niedzicy (od Zatoki 

Kosarzyska do Niedzicy)”. 

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Działania 6.3 

Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałania 

6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia 

zbiorników wodnych.

Halina Karkoszka

Referat Inwestycji i Rozwoju

Ścieżka pieszo-rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego, odcinki „ Biała Dama”  i „Polana Sosny”  

będą  łączyć się z odcinkiem trasy VeloDunajec - przedsięwzięciem realizowanym w tej chwili 

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. 

Odcinek VELODUNEJEC na Falsztynie

Odcinek VELODUNEJEC we Frydmanie

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
Wieści 

z DziedzinNr 7 – 2018

Ścieżka pieszo-rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego
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Gmina Łapsze Niżne od zeszłego roku była stroną biorącą 

udział w dużym, międzynarodowym projekcie 

pt. „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr-

etap II” wdrażany przez EUWT TATRY we współpracy z 9 

polskimi i słowackimi samorządami.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 462 193,00 + koszt 

dodatkowych robót w wysokości 261 705,66 zł. 

Dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej wyniosło 85% 

kosztów kwalifikowanych.

W ciągu ostatnich dwóch lat w naszej gminie miało miejsce sporo inwestycji związanych 
z budową nowych ścieżek rowerowych.

W maju 2017r. podpisana została umowa na realizację dwóch odcinków ścieżek rowerowych: 

Odcinek z Dursztyna do ul. Wiśmierskiego (do cmentarza w Łapszach Niżnych)

Odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Potok w Łapszach Niżnych

Wieści 
z Dziedzin

Kwartalnik 
Gminy Łapsze Niżne

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY

PODSUMOWANIE realizacji projektu „Historyczno-
kulturowo-przyrodniczy Szlak wokół Tatr” – etap II
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W roku 2018 zostały zrealizowane kolejne dwa odcinki inwestycji:

ul. Potok

Droga na Bałyzę i na Ospysek

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
Wieści 

z DziedzinNr 7 – 2018
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Gmina Łapsze Niżne w roku 2016 złożyła projekt „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
w Gminie Łapsze Niżne” o dofinansowanie w ramach konkursu dla 6 Osi pirytowej Dziedzictwo 

regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój 
lokalnych zasobów subregionów – SPR w ramach RPO WM.

W 2017r. gmina otrzymała dofinansowanie  w kwocie 1 096 567,95 zł. na realizację projektu w ramach których powstało 

9 siłowni zewnętrznych (po jednej w każdej miejscowości), które zostały zbudowane w roku 2017 oraz pięć boisk 

wielofunkcyjnych powstających w tej chwili w miejscowościach: Falsztyn, Kacwin, Łapsze Wyżne, Niedzica i Trybsz. Celem 

projektu jest rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Łapsze Niżne. Projekt jest w tej chwili na etapie 

końcowych prac. 

W Kacwinie powstało boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20,0 x 40,0m do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i kort do tenisa ziemnego.

Wieści 
z Dziedzin
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DZIAŁANIA URZĘDU GMINY

Boiska i siłownie zewnętrzne 
„Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Łapsze Niżne”

Przed W trakcie

Przed Po
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Przed W trakcie

W Łapszach Wyżnych powstaje boisko wielofunkcyjne o wymiarach 9,0 x 22,0 m do: 

piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i kort do tenisa ziemnego.

W Falsztynie powstaje boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20,0 x 40,0 m. 

do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i kort do tenisa ziemnego. 



W Niedzicy powstało boisko wielofunkcyjne o wymiarach 17,50 x 40,0 m 

do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i kort do tenisa ziemnego.

W Trybszu powstało boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15,0 x 24,0 m 

do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i kort do tenisa ziemnego.
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Nowe boisko wielofunkcyjne w Niedzicy

W dniu 9 stycznia  2017r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-

Podhale ogłosiło nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.  W odpowiedzi na ogłoszenie w dniu 23 stycznia 

2017r.  Gminne Zrzeszenie LZS w Łapszach Niżnych złożyło wniosek na budowę placu rekreacyjnego wraz z wiatą - miejscem 

odpoczynku dla mieszkańców i turystów w miejscowości Niedzica”.  W dniu 28 czerwca 2017r. Stowarzyszenie podpisało 

umowę  o przyznanie dofinansowania na realizację inwestycji. 

Celem projektu było powstanie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze LGD Spisz- Podhale poprzez budowę 

ogólnodostępnego, niekomercyjnego placu rekreacyjnego wraz z wiatą - miejscem odpoczynku dla mieszkańców i turystów. 

W zakresie zadania zrealizowano:

l budowę placu rekreacyjnego o wymiarach 15m x 30m przeznaczonego do następujących gier zespołowych: piłki 

ręcznej, koszykówki, siatkówki i kort do tenisa;
l wykonano system zamrażania boiska pod lodowisko;
l ogrodzenie boiska;
l budowę wiaty - miejsce do odpoczynku mieszkańców i turystów.

Gminne Zrzeszenie LZS w Łapszach Niżnych zrealizowało 
projekt pn.: „STREFA AKTYWNOŚCI - rozwój oferty turystycznej na 
obszarze LGD Spisz – Podhale, poprzez budowę placu rekreacyjnego 

w miejscowości Niedzica.

Przed Po

Przed Po

Halina Karkoszka

Referat Inwestycji i Rozwoju



Remiza OSP w Łapszach Niżnych - termomodernizacja

Budynek starej poczty w Niedzicy, teraz Dzienny Dom Pobytu Seniora w Niedzicy - termomodernizacja

Remiza OSP w Trybszu - termomodernizacja
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
W roku  2017 Gmina Łapsze Niżne złożyła projekt na termomodernizację pięciu budynków: szkołę w Kacwinie, remizę OSP 

w Łapszach Niżnych, remizę OSP w Kacwinie, remizę OSP w Trybszu i budynek dawnej poczty w centrum wsi Niedzica. W tym 

samym roku gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie w ramach pożyczki umarzalnej w kwocie 40% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 

ok. 950 000,00 zł. Dzięki inwestycji termomodernizacji, zmniejszą się koszty ogrzewania w każdym z tych budynków.

Przed 

Przed Po

Przed Po

Przed 

Po

Remiza OSP w Kacwinie - termomodernizacja
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W trakcie



W roku 2018 gmina wykonała przebudowę drogi do Karkocin w Łapszach Niżnych, w ramach której wykonano: drenaż 

filtracyjny ze żwiru, oczyszczenie rowów z namułu, korytowanie na całej szerokości jezdni, plantowanie skarp i dna wykopów 

pod ścieki, ścieki z prefabrykatów betonowych, regulację pionową studzienek kanalizacyjnych,  nawierzchnię jezdni z betonu 

wałowanego, obsypano pobocze żwirem. Wartość zadania wyniosła 95 000,00 zł.

Droga w Niedzicy Zamek – promesa 

Gmina Łapsze Niżne uzyskała 80% dofinansowania na 

przebudowę drogi w Niedzicy Zamek. 19 czerwca 2018 r. 

Wójt Gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz, odebrał z rąk 

Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika promese 

(zapewnienie finansowe) na przebudowę drogi gminnej 

nr K362560 ul. Nad Zalewem w miejscowości Niedzica 

Zamek. Gmina uzyskała ponad 670 000 zł dofinansowania co 

stanowi 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Środki te 

pochodzą z nowego Programu Rządowego na rzecz Rozwoju 

oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej. Promesa daje możliwość 

przeprowadzenia przetargu zanim gmina podpisze umowę 

o dofinansowanie. 
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Przebudowa drogi gminnej do Karkocin w Łapszach Niżnych – druga taka droga z betonu wałowego w gminie!

Drogi lokalne

Przed Po

Ul. Nad Zalewem – zdjęcie przed wykonaniem inwestycji

Wieści 
z Dziedzin

Bezpłatny Kwartalnik „Wieści z Dziedzin” Gminy Łapsze Niżne 

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

Nakład: 3000 egzemplarzy

Druk: Crea�v Agencja reklamowa, Krośnica

Opracowanie kwartalnika:
Natalia Niemiec
Podinspektora ds. informacji i komunikacji społecznej
e_mail:  n.niemiec@lapszenizne.pl
tel: 18 262 89 27

Zastrzegamy sobie prawo adjustacji, skracania artykułów, 

korespondencji oraz nadawania im własnych tytułów. 
Nie bierzemy odpowiedzialności za treść ogłoszeń.



W latach 2007 – 2014 (8 lat) do gminy wpłynęła pula 
środków europejskich na kwotę ponad 16 700 000,00 zł. 
Średnio w ciągu 8 lat (2007-2014) kwota pozyskanych 
środków unijnych to ok. 2 100 000,00 zł/rok 

Od roku 2015 do końca roku 2017 (3 lata) od kiedy 

jestem Wójtem Gminy Łapsze Niżne, do budżetu gminy 

udało się pozyskać ponad 6 900 000,00 zł. Do tego 

należy dodać projekty na łączną kwotę dofinansowania 

ponad 9 600 000,00 zł, na które już zostały podpisane 

umowy, a ich zakończenie planowane jest do końca roku 

2019. Czyli w ciągu 5 lat (2015-2019) na inwestycje 

pozyskaliśmy kwotę 16 500 000,00 zł. Średnia wysokość 

pozyskanych środków unijnych w ciągu pięciu lat (2015-

2019) wyniesie aż 3 300 000,00 zł/rok. 

Dodatkowo złożyliśmy do konkursów kilka wniosków, które 

aktualnie są w ocenie na łączną kwotę ponad 8 000 000,00 zł 

i mam nadzieję, że znaczna część tych środków zostanie nam 

przyznana. 

4 lata intensywnej pracy za nami

Rozbudowa infrastruktury drogowej 

Na infrastrukturę drogową w latach 2015 - 2017 wydaliśmy 

ok 8 500 000,00 zł.

Remonty dróg robione są w każdym sołectwie, 

systematycznie od początku kadencji. Na infrastrukturę 

drogową staramy się pozyskać środki zewnętrzne głównie 

z budżetu państwa. Stawiamy też na nowe technologie. 

W minionym roku powstała pierwsza w gminie droga 

o nawierzchni betonowej (do Sprzycek na Falsztynie), której 

trwałość jest znacznie dłuższa niż tej o nawierzchni 

asfaltowej. W tym roku powstała kolejna droga o lokalnej 

nazwie do Karkocin w Łapszach Niżnych wybudowana w tej 

technologii. 

Boiska wielofunkcyjne

Boiska wielofunkcyjne to infrastruktura, której bardzo 

brakowało w naszej gminie. Z dumą mogę powiedzieć, że 

właśnie kończymy  budowę 9 boisk przy sporym 

dofinansowaniu z UE. Na inwestycję budowy 9 siłowni 

zewnętrznych (w każdej miejscowości) i 5 boisk 

wielofunkcyjnych w Trybszu, Łapszach Wyżnych, Kacwinie, 

Niedzicy i Falsztynie, gmina pozyskała dotację w kwocie 

1 096 567,95 zł.  Zmienia się model życia mieszkańców, 

jesteśmy bardziej aktywni, dbamy o kondycje fizyczną a takie 

zdrowe nawyki najlepiej zaszczepiać u młodych. 

Wymiana i rozbudowa oświetlenia ulicznego

Rozbudowa oświetlenia jest ważną potrzebą naszych 

mieszkańców. Sukcesywnie co roku oświetlamy kolejne 

fragmenty gminy, w latach 2015-2017 wydaliśmy na ten cel 

ponad 800 000,00 zł.

Znaczną część już wykonaliśmy, jest jeszcze trochę do 

wykonania, aby zrealizować do końca wszystkie wnioski 

mieszkańców. W kwes�i wymiany punktów oświetleniowych 

na ledowe analizujemy opłacalność tego przedsięwzięcia 

w warunkach obecnie panujących

Wymiana kotłów w gospodarstwach domowych

Obecnie realizujemy projekt dofinansowany z RPO WM 

dotyczący wymiany kotłów w gospodarstwach domowych na 

kotły na biomasę. Projekt który zakładał wymianę starych 

kotłów na nowoczesne kotły na ekogroszek nie doczekał się 

jeszcze rozstrzygnięcia i nadal jest na pierwszym miejscu listy 

rezerwowej.Duży wniosek na OZE złożony wspólnie 

z 9 innymi gminami, który również zakłada wymianę kotłów 

na kotły na biomasę dotychczas otrzymał częściowe 

finansowanie. Liczymy na to, że Zarząd Województwa 

poczyni kroki aby uzupełnić dofinansowanie do pełnej 

wysokości. Planowany jest kolejny nabór wniosków na 

wymianę starych kotłów na nowoczesne kotły na biomasę 

i zamierzamy złożyć wniosek aplikacyjny. Do tematu ochrony 

powietrza podchodzimy również w kontekście edukacyjnym, 

od początku kadencji realizujemy projekt „Life”, w ramach 

którego na naszym terenie pracuje ekodoradca.

Ścieżki rowerowe

Ścieżki rowerowe to szansa na rozwój turystyczny naszej 

gminy.  W tym zakresie realizujemy bardzo duży projekt w 

ramach projektu „Historyczno-kulturalno-przyrodniczego 

Szlaku Wokół Tatr” o wartości ok 3 500 000,00 zł. Trasa 

rowerowa od Dursztyna po granicę państwa w Kacwinie 

właśnie została ukończona.Obecnie przygotowujemy się do 

realizacji III etapu projektu „Historyczno-kulturalno-

przyrodniczego Szlaku Wokół Tatr”, który zakłada m.in. 

uzupełnienie istniejącej ścieżki o infrastrukturę dla 

rowerzystów (np. punkty serwisowe, wiaty, lunety widokowe, 

lawostoły, ławki fotowoltaiczne), renowację sypańców oraz 

urządzenie muzeum przyrodniczego. 

Drugim dużym projektem jest ścieżka rowerowa wokół 

zbiornika Czorsztyńskiego, na którą mamy już 

zakontraktowane dofinansowanie i podpisaną umowę 

z wykonawcą na jej realizację. Projekt zakłada budowę 

dwóch odcinków ścieżek o wartości około 11 000 000,00 zł.

Dodatkowo w gminie realizowany jest projekt Urzędu 

Marszałkowskiego pn. „VelloDunajec” który uzupełniając 

ścieżkę wokół Zbiornika Czorsztyńskiego, będzie tworzył 

jedną trasę rowerową od Dębna po Sromowce Wyżne.

Oznakowaliśmy też i systematycznie udrażniamy szlak 

rowerowy „Pętlę Spiską”. W tej kadencji udało się podjąć 

szereg inicjatyw promujących tą ścieżkę jako rozpoznawalny 

produkt turystyczny naszej gminy. Do tego współ-

organizujemy duże wydarzenia sportowe typu Ultra Janosik, 

Frydman Triathlon, które ściągają do naszej gminy tysiące 

aktywnych ludzi z całej Polski, aby infrastruktura turystyczna 

przynosiła wymierne korzyści kwaterodawcom i całej branży 

turystycznej.

Utylizacja wyrobów zawierających azbest

Udało nam się pozyskać środki na ten cel z Funduszu 

Szwajcarskiego. Dzięki projektowi realizowanemu w latach 

2015 - 2017 zutylizowaliśmy 989 ton azbestu z terenu gminy 

na kwotę ok 620 000,00 zł Obecnie realizujemy kolejny 

projekt o wartości ponad 450 000,00 zł. Na który 
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otrzymaliśmy dofinansowanie z RPO WM projektu.

Wymiana samochodów strażackich

W tym aspekcie udało się zrobić znaczne nadwykonanie. 

Planowaliśmy, że jeśli będziemy wymieniać samochody na 

nowe, to zakup będzie odbywał się co 2 lata. Jeśli zaś 

używane, to z budżetu gminy co roku będziemy przeznaczać 

300 tyś. na dotację dla OSP. Dzięki wsparciu środków 

zewnętrznych, które udało się pozyskać z Urzędu 

Marszałkowskiego i środków rządowych przyspieszyliśmy 

proces wymiany taboru OSP i w latach 2015-2017 zostały 

zakupione 4 nowe samochody dla strażaków z Niedzicy, 

Frydmana, Trybsza i Łapsz Niżnych. Kolejny zakup 

samochodu dla OSP Łapszanka planowany jest w tym roku. 

Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest dla nas bardzo 

ważne.

Gospodarka ściekowa

Mając świadomość, że w planie inwestycyjnym spółki PPK Sp. 

z o.o. nie ujęto w najbliższych latach takich miejscowości jak 

Łapszanka czy Falsztyn oraz, że obszary zgłaszane przez 

mieszkańców w pozostałych miejscowościach do kanalizacji 

często są trudne do realizacji z przyczyn ekonomicznych, przy 

wsparciu unijnym zakupiliśmy beczkę asenizacyjną 

z ciągnikiem, aby zachęcić mieszkańców do wywożenia 

nieczystości ciekłych, proponując ceny znacznie niższe niż 

PPK. Usługa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, 

wręcz przerosła możliwości techniczne. Pomysłem na 

usprawnienie jest budowa punktu zlewnego  na terenie 

gminy, co realizujemy przy współpracy z PPK. Częściową 

rozbudowę krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej 

wykonaliśmy przy okazji budowy niektórych dróg. Zostało też 

skanalizowanych kilka kolejnych odcinków w gminie 

w ramach inwestycji wykonanych przez PPK. 

Mikroinstalacje 

Zaraz na początku kadencji udało nam się sięgnąć po środki 

z pilotażowego projektu z PROW na wykonanie instalacji 

fotowoltaicznych na kwotę ponad 600 000,00 zł. Dzięki temu 

projektowi zainstalowaliśmy dużą mikroinstalację na 

wodociągu gminnym, co obniża koszty pompowania wody, 

oraz kilkadziesiąt instalacji na budynkach prywatnych. 

Obecnie gmina uczestniczy w dużym projekcie, z którego 

chcemy otrzymać dofinansowanie dla naszych mieszkańców 

na montaż instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp 

ciepła CWU, oraz kotłów na biomasę. Wniosek został 

pozytywnie oceniony i obecnie uzyskał częściowe 

finansowanie. Liczymy na uzupełnienie kwoty 

dofinansowania do wnioskowanej wysokości.

Remont mostu na rzece Białce w Trybszu

W 2018 roku zostało wydane pozwolenie na budowę mostu 

na Rzece Białce w Trybszu. Wykonanie dokumentacji 

projektowej przez Powiatowy Zarząd Dróg, było  bardzo 

trudne z uwagi na fakt, że most znajduje się w obszarze 

Natura 2000.  Ostatecznie przy zaangażowaniu Gmin Łapsze 

Niżne i Nowy Targ oraz skutecznym działaniu PZD udało się 

przebrnąć przez wszystkie utrudnienia. Planowany termin 

realizacji inwestycji to rok 2020. Inwestorem będzie Powiat 

przy wsparciu środków zewnętrznych i budżetu gminy, które 

zostały wpisane do Wieloletniego Planu Finansowego.

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – rozwój 

turystyki

Dzięki środkom zewnętrznym wykonaliśmy szereg inwestycji 

i działań promocyjnych:

l W każdej miejscowości w ramach projektu „Człowiek 

w kulturze i przyrodzie polsko-słowackiego Spisza” 

realizowanego w roku 2017 zostały zainstalowane 

tablice turystyczne - informacyjne i panoramiczne, 

które pokazują atrakcje naszej gminy. Na mapach 

umieszczone są obiekty sportowe, rekreacyjne, 

oznaczone szlaki piesze i rowerowe. Przy tablicach 

zamontowano też ławki i kosze na śmieci. Zostały 

zamontowane dwie lunety widokowe w miejscach 

atrakcyjnych krajobrazowo na Łapszance i na 

Grandeusie. W 2017 r. wykonaliśmy pla�ormę 

widokową na górze Żar oraz miejsca postojowe 

w Falsztynie. 
l Wykonaliśmy znakowanie i udrożnienie szlaków 

pieszych i rowerowych. 
l W 2017 roku wyremontowaliśmy kapliczki w Trybszu 

i na Łapszance, które cieszą się zainteresowaniem 

turystów i są wizytówką gminy. 
l W każdej miejscowości gminy została wykonana 

siłownia zewnętrzna w ramach projektu „Rozwój 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie 

Łapsze Niżne”. 
l W ramach budowy zintegrowanej promocji, gminy 

Łapsze Niżne, Bukowina Tatrzańska i Nowy Targ, 

zaangażowały się do realizacji mikroprojektu pn. 

„Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala 

i Spisza” realizowanego przez Lokalną Grupę Działania 

Spisz-Podhale. Projekt był realizowany od maja 2017 

do marca 2018r. Słowackim partnerem projektu była 

Wielka Frankowa. Wartość mikroprojektu wyniosła 

96 545,77 euro z wkładem własnym gmin 

9 118,62 euro. W ramach projektu powstały filmy 

promujące ścieżki rowerowe, mapy, zdjęcia plenerowe, 

strona internetowa, logo trasy rowerowej, paszport 

turystyczny, rajdy krajoznawczo-turystyczne oraz 

study tour dla dziennikarzy. 
l W roku 2018 Związek Polskiego Spisza realizuje 

projekt promocyjny „Żywioły- jedność działania 

w różnorodności obszaru LGD” w partnerstwie 

z Gminami Bukowiną Tatrzańską, Łapszami Niżnymi 

i Nowym Targiem. W ramach realizacji projektu 

powstaną materiały filmowe (filmu, spoty reklamowe, 

aplikacji VR), przewodnik po regionie i zorganizowanie 

konferencji podsumowującej operację "Żywioły" 

(promocja filmu, książki). Zaplanowana jest też 

kampania reklamowa  na antenie oraz kampania 

internetowa w portalu YT oraz emisja spotów - jesień 

2018. Kampania promocyjna w telewizji będzie 

skierowana do przyszłych turystów: młodych ludzi 

szukających wrażeń, rodzin z dziećmi, szukających 

miejsca do rekreacji, starszych osób szukających 

spokoju i chcących nabrać sił.

www.lapszenizne.pl �: LapszeNizne.Gmina11

Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze Niżne

DZIAŁANIA URZĘDU GMINY
Wieści 

z DziedzinNr 7 – 2018



Data złożenia 

wniosku
Program Działanie

Kwota 

dofinansowania
Etap realizacji

10.11.2017r.
INTERREG V – A PL – SK 

2014 – 2020,

„Historyczno-

kulturowo-

przyrodniczy szlak 

wokół Tatr- Etap III”

541 456,00 € 

w tym 

dofinansowanie 

85% - 

460 237,59 €.

Wniosek został 

pozytywnie 

oceniony 

i przyznane 

zostało 

dofinansowanie

25 01.2018r.

Regionalny  Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 w ramach w 

ramach 6 Osi priorytetowej 

Dziedzictwo regionalne, Działanie 

6.3 Rozwój wewnętrznych 

potencjałów regionu, poddziałanie 

6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów 

subregionów – SPR.

„Zwiększenie 

atrakcyjności gminy 

Łapsze Niżne poprzez 

rozbudowę  

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej”

1 315 428,74 zł

Wniosek został 

złożony i jest 

w trakcie oceny

16.04.2018r.

Program  Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 

Wniosek o przyznanie pomocy na 

operacje typu „Kształtowanie 

przestrzeni publicznej” w ramach 

działania „Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach 

wiejskich”

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 

na terenie gminy 

Łapsze Niżne poprzez 

urządzenie miejsc 

spotkań i rekreacji dla 

mieszkańców 

i turystów

1 205 985,00 zł

Wniosek został 

pozytywnie 

oceniony

Moc atrakcji, niezwykła gościnność i cudowne krajobrazy…takie były pierwsze wrażenia uczestników 
zainicjowanej przez Burmistrza Miasta Wojkowice Tomasza Szczerbę wymiany młodzieży pomiędzy 

Wojkowicami i Gminą Łapsze Niżne.

Tuż po zakończeniu roku szkolnego, uczniowie SP nr 1 i SP 
nr 3 z Wojkowic, pod opieką pani dyrektor Grażyny 
Trzcionki oraz nauczycieli szkół, wyjechali na trzydniową 
wycieczkę, podczas której zwiedzili m.in.: elektrownię 
wodną w Niedzicy, Zamek „Dunajec”, Szczawnicę, 
wędrowali ,,Szlakiem Gotyckim”, podziwiali piękno okolicy 
z punktu widokowego na Czarnej Górze. Płynęli też 
statkiem po Jeziorze Czorsztyńskim. Szkoła Podstawowa 
w Łapszach Niżnych udostępniła nam szkołę 
z infrastrukturą sportową, w której 45 osobowa grupa 
z naszego miasta nocowała i spędzała czas. Było to nowe 
doświadczenie, pozwalające również na integrację 
uczniów. To kolejny przykład tego, że właśnie poprzez 
takie bezpośrednie kontakty mieszkańców obu gmin 
pragniemy budować silne, ponadregionalne więzi 
pomiędzy Wojkowicami i Gminą Łapsze Niżne. Wymianę 
uczniów poprzedziły wzajemne wizyty samorządowców, 
Radnych Wojkowic i seniorów ze stowarzyszenia Aktywny 
Wojkowicki Senior.

Magda Kreczko, Edyta Hudla
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Złożone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie 
przez Gminę Łapsze Niżne

Na dobry początek wakacji – przyjazd dzieci z Wojkowic 



Kilkanaście dzieci oraz osoby z kadry postanowiły 

powtórzyć zeszłoroczną przygodę. Udaliśmy się do 

partnerskiej gminy Gniewino, ale tym razem nocleg 

zapewniła nam Samorządowa Szkoła Podstawowa 

w Kostkowie. Kostkowo to mała miejscowość położona 

w niedalekiej odległości od morza. W szkole zostaliśmy 

ciepło przyjęci przez tamtejszych pracowników, za co 

serdecznie im dziękujemy. Szkoła, oprócz sali lekcyjnych 

i stołówki udostępniła nam świetlicę szkolną, salę i halę 

gimnastyczną oraz Orlika. Mogliśmy również swobodnie 

korzystać z placu zabaw znajdującego się przy szkole. 

Podczas wyjazdu koloniści uczestniczyli w szeregu zajęć 

sportowych organizowanych przez opiekunów: gimnastyce 

porannej, zajęciach sportowo-rekreacyjnych i rozgrywkach 

zespołowych (t.j. koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, 

siatkówka plażowa). Jak tylko pozwalała pogoda, korzystali 

z kąpieli wodnych na plażach strzeżonych i basenie. Ale nie 

tylko dbaliśmy o kondycję i tężyznę fizyczną uczestników. 

Organizowane były także dyskoteki, pogodne wieczory (gry 

i zabawy integracyjne), zajęcia muzyczne, taneczne, 

plastyczne oraz konkursy z nagrodami. W pierwszym dniu 

po przyjeździe na miejsce i zakwaterowaniu, koloniści 

zostali zapoznani z regulaminami, dokonali wyboru nazwy 

grupy oraz wykonali stosowne plakaty na drzwi. Udaliśmy 

się również na spacer, by poznać miejscowość, w której 

mieliśmy przebywać przez kolejne kilkanaście dni. Wieczór 

upłynął pod znakiem wesołych zabaw, które pomogły 

przełamać lody oraz nawiązać nowe znajomości. Następne 

dni spędzaliśmy na wyjazdach. We wtorek  pojechaliśmy do 

Wejherowa. Zwiedziliśmy muzeum w Ratuszu miejskim - 

salę historyczną. Byliśmy również w miejskim parku. 

W środę po raz pierwszy udaliśmy się nad morze. Najpierw 

jednak zajechaliśmy do Nadola, gdzie mogliśmy zwiedzić 

zagrodę gburską i rybacką w tamtejszym skansenie oraz 

wyruszyć w rejs po jeziorze Żarnowieckim statkiem 

„Nadolanin”. A potem już tylko kąpiele słoneczne i wodne. 

Mimo, iż przez następne dwa dni padał deszcz, my nadal 

czas spędzaliśmy poza szkołą. W czwartek byliśmy 

w Gniewinie, gdzie poznawaliśmy tajniki gry w bowling, 

a potem obejrzeliśmy film „Dżungla”, który wywołał w nas 

różnorodne emocje. W piątek prawdziwa frajda- wyjazd do 

Aquaparku w Redzie -  szalone, ale bezpieczne zabawy na 

obiekcie. A potem… wizyta w McDonalds. Wieczorem - 

niezapomniany Konkurs Talentów. Sobotę, niedzielę 

i poniedziałek spędziliśmy na plaży. I poza morskimi 

kąpielami, tworzyliśmy budowle z piasku. Pan Tomek 

z ekipą stworzył wieloryba, który stał się atrakcją plaży. 

W poniedziałek zwiedziliśmy także kompleks turystyczno- 

rekreacyjny „Kaszubskie Oko”. W kolejny wtorek 

pojechaliśmy do Gdańska, zwiedzić to urocze miasto. 

zobaczyliśmy Fontannę Neptuna i Dwór Artusa oraz 

byliśmy na Długim Targu. Mieliśmy również czas na zakup 

pamiątek. Niezapomniane wrażenie zrobiły na uczestnikach 

warsztaty cukiernicze w pracowni „Ciuciu”, podczas których 

każdy miał okazję zapoznać się z tajnikami produkcji 

słodkich wyrobów tej pracowni, a co najważniejsze- 

wykonać samodzielnie lizaka. Ostatni dzień pobytu na 

koloniach spędziliśmy na miejscu. W tym dniu odbyło się 

podsumowanie konkursów i wręczenie symbolicznych 

nagród. Wszyscy uczestnicy na pamiątkę pobytu na kolonii 

otrzymali bransoletkę z imieniem oraz pyszne cukierki ze 

sklepu „Ciuciu”. A w czwartek wszyscy szczęśliwie 

dotarliśmy do domów. To był naprawdę udany wyjazd.

Tegoroczny wyjazd na kolonie letnie dzieci z terenu naszej gminy miał miejsce 
w terminie od 8 do 19 lipca i wzięło w nim udział 60 dzieci 
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Wyjazd wakacyjny dzieci 
z Gminy Łapsze Niżne nad Morze Bałtyckie

Magdalena Dwornicka

Kierownik kolonii



Tegoroczna kolonia wakacyjna była wspaniałym czasem aktywnego wypoczynku z możliwością poznania pięknych 

zakątków Polski w której uczestniczyło 60 dzieci z Gminy Łapsze Niżne. Chciałem serdecznie podziękować  Pani 

Magdalenie Dwornickiej – kierownikowi kolonii za doskonałą organizację wyjazdu oraz opiekunom w osobach: Anny 

Stanek, Adama Korczyka i Tomasza Brzyżka za opiekę nad naszymi dziećmi, które są bardzo wdzięczne za 

fantastyczną kadrę z poczuciem humoru. 

Składam również serdeczne podziękowania na ręce Pana Zbigniewa Walczaka - Wójta Gminy Gniewino za 

tegoroczną gościnę i współpracę między naszymi gminami, zaś Paniom  Karolinie Pyczka i Katarzynie Selonka oraz 

Panu Waldemarowi Szczypiorowi dziękuję za gościnę i wsparcie organizacji kolonii goszczącej w Kostkowie. 

Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze Niżne

Relacje dzieci:

„W tym roku, podobnie jak w roku 2017, Gmina Łapsze Niżne 

zorganizowaną kolonie do Gminy Gniewino. W niedzielę 8 lipca 

o godz. 21.00 pożegnaliśmy się z rodzicami i wyruszyliśmy razem 

z dziećmi z innych miejscowości do Kostkowa. Niektórzy z nas byli 

na kolonii w tamtym roku, więc było nam raźniej. Pierwszego dnia 

mieliśmy dzień wolny i spędziliśmy go na zabawach 

integracyjnych z rówieśnikami. Pozostałe dni kolonii wyglądały 

podobnie: pobudka, rozgrzewka, śniadanie a potem czas wolny 

poświęcany na odpoczynek i sprzątanie pokoi. Codziennie 

odbywał się konkurs czystości w którym można było uzyskać 

punkty w skali 0 – 5. Następnie zbieraliśmy się w korytarzu 

i ruszaliśmy na „atrakcję dnia”, np. plaża w Dębkach, aquapark, 

wycieczka do Gdańska, Wejherowa czy Szymbarku. Z atrakcji 

przyjeżdżaliśmy ok. godz. 17.00 – 18.00, szybko 

rozpakowywaliśmy się i zbieraliśmy się na obiadokolację. 

Wieczorem mogliśmy uczestniczyć w grach sportowych na orliku 

lub hali, brać udział w dyskotekach lub odpocząć po całym dniu. 

Pod koniec dnia braliśmy prysznic i kładliśmy się do łóżek. Kolonie 

uważam za dobrze zorganizowaną i chociaż niektórym nie 

podobały się rozgrzewki to ja i tak myślę, że dzięki nim 

poprawiliśmy swoją sprawność fizyczną. Tak samo jak w zeszłym 

roku, poznałam nowe osoby. Bardzo mi się podobało i będę 

tęsknić za wszystkimi uczestnikami jak i naszymi opiekunami”.
Aleksandra Radecka

„Wśród wielu ciekawych atrakcji zaznanych w te wyjątkowe 

wakacje, najbardziej spodobała mi się fabryka słodyczy. Można 

było nauczyć się wielu ciekawych rzeczy i poznać tajemnicę 

produkcji cukierków. Niesamowite zapachy, kolory pozostaną na 

długo w mojej pamięci. Makulatura słodyczy pokazała mi 

również, że człowiek potrafi robić przepiękne rzeczy. Na kolonii 

zorganizowanej przez Gminę Łapsze Niżne, można było przeżyć 

wiele niezapomnianych przygód: zawody, aquapark, słoneczna 

plaża, przepyszne jedzenie, Kaszubskie Oko uczyniły z czasu 

wolnego od szkoły niezapomniane wakacje. Dodatkowym plusem 

byli nauczyciele z niezwykłym poczuciem humoru. Można było 

poczuć się jak w domu. Podczas wakacji można było poznać wielu 

różnych ludzi, w przede wszystkim zawrzeć nowe przyjaźnie”. 
Aleksandra Rak

„Bardzo podobała mi się ta kolonia, ponieważ poznałam 

mnóstwo nowych znajomych. Można było nauczyć się wielu 

wiadomości o dawnym życiu ludzi mieszkających nad jeziorem 

Żarnowieckim. Najbardziej podobał mi się pobyt w cukierni 

Ciuciu, gdzie mogłam zrobić własnego lizaka. W aquaparku też 

wspaniale się bawiłam. Wszystkie atrakcje były niezapomniane! 

Bardzo miło spędziłam tu czas wakacji. To była najlepsza kolonia 

w moim życiu”.
Magdalena Celuszak
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W 2018 roku 82 uczniów z ostatnich klas gimnazjum przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego. 

Egzamin składał się z trzech części:

l humanistycznej: zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, 
l matematyczno – przyrodniczej: zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: 

chemii, biologii, geografii i fizyki,
l języków obcych: zestawy zadań na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Część humanistyczna 
humanistyczna

Część matematyczno-
przyrodnicza Języki obce

Język polski Historia i wiedza 
o społeczeństwie Matematyka Przedmioty 

przyrodnicze

Język 
angielski 
poziom 

podstawowy

Język 
angielski 
poziom 

rozszerzony

Język 
niemiecki 

poziom 
podstawowy

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

S.P. im. Bł. Ks. J. Stanka 
w Łapszach Niżnych 64 60 49 57 56 36 55

S.P. im. Br. Czecha 
we Frydmanie 75 69 54 62 71 51 -

Powiat 68 59 50 55 62 44 46

Województwo 71 62 55 59 69 52 54

Jolanta Błachut

Kierownik ZEAS’u
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Bardzo dobre wyniki dzieci z egzaminów gimnazjalnych w szkołach 
we Frydmanie i w Łapszach Niżnych w roku 2018



Tytuł operacji "Żywioły" oddaje charakter bardzo 

zróżnicowanego regionu trzech gmin: Bukowina Tatrzańska, 

Łapsze Niżne i Nowy Targ, zapewniającego doskonałe 

warunki do realizacji własnych pasji, takich jak: narciarstwo, 

wycieczki rowerowe, wycieczki na quadach, kajakarstwo, 

żeglarstwo, windsurfing, kit surfing, trekking, wspinaczka, czy 

paralotniarstwo, ale też wypoczynek na basenach 

termalnych. W maju br. została podpisana umowa z firmą 

„Opengroup”, wyłonioną w drodze przetargu do realizacji 

filmów, spotów, przewodnika i reklamy regionu. W okresie 

roku (od grudnia 2017r. do grudnia 2018.) chcemy 

zrealizować na obszarze wspomnianych trzech gmin kilka 

działań promujących obszar działania LGD Spisz-Podhale. 

Należą do nich: produkcja materiałów filmowych (filmu, spotu 

reklamowego, aplikacji VR), zebranie i produkcja materiałów 

do przewodnika po regionie (tekst, zdjęcia) oraz jego wydanie, 

zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej 

w mediach ogólnopolskich (spoty), zorganizowanie 

konferencji podsumowującej operację "Żywioły" (promocja 

filmu, książki). Jak wspomniałem, planujemy nakręcenie kilku 

krótkich filmów tworzących serię „W swoim żywiole”, 

w których urlopowicze będą opowiadali o swoim „żywiole” 

(pasji) i przedstawią miejsca na terenie gmin, gdzie można 

uprawiać wspomniane dyscypliny. Zaplanowana jest też 

kampania reklamowa  na antenie oraz kampania internetowa 

w portalu YT oraz  emisja spotów - jesień 2018.  Zarówno 

produkty (film, spot, książka) jak i sama reklama mają trafić do 

mieszkańców obszaru działania LGD Spisz-Podhale oraz do 

potencjalnych turystów przybywających na teren trzech gmin 

spisko-podhalańskich. Chcemy, aby tytuł jak i wszelkie nasze 

działania objęły różne aktywności ludzi, ich pasje. Taka oferta 

turystyczna zilustrowana filmem i książką powinna trafić do 

różnych grup urlopowiczów: młodych ludzi szukających 

wrażeń,  rodzin z dziećmi, szukających miejsca do rekreacji,  

starszych osób szukających spokoju, chcących nabrać sił.

Julian Kowalczyk

koordynator projektu

Od grudnia 2017r. Związek Polskiego Spisza we współpracy z gminami Bukowina Tatrzańska, 
Łapsze Niżne i Nowy Targ realizuje wspólny projekt promocji wspomnianego obszaru.
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Kolejne zmiany ustawy 
Prawo łowieckie od 23 sierpnia 2018 r.

Kolejne zmiany ustawy Prawo łowieckie od 23 sierpnia 
2018 r.

Od dnia 23 sierpnia 2018 r. wniosek o szacowanie szkód 
wyrządzonych:

l w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, 

jelenie, daniele i sarny,
l przy wykonywaniu polowania, 

należy składać do dzierżawcy albo zarządcy obwodu 
łowieckiego, a nie jak do tej pory do urzędu gminy 
właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów.

W skład komisji szacującej szkody zamiast sołtysa lub 
przedstawiciela urzędu gminy wchodzić będzie 
przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa 
rolniczego.

Terminy składania wniosków i szacowań szkód, a także 
pozostałe zasady przy szacowaniu pozostają bez zmian. 
Wnioski złożone przed dniem 23 sierpnia 2018 r. będą 
rozpatrywane na dotychczasowych zasadach (przy udziale 
sołtysa lub przedstawiciela urzędu gminy).

Projekt promocyjny „Żywioły”
�: Spisz i Podhale. Bądź w swoim żywiole

Marta Bednarczyk

Stanowisko ds. ochrony środowiska



26 czerwca 2018 roku w Sali Obrad Urzędu Gminy 

w Łapszach Niżnych podczas Sesji Rady Gminy Łapsze Niżne 

odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom 

konkursu na spot (film) zachęcający do wymiany palenisk 

domowych, w ramach realizacji projektu RPMP.04.04.02-12-

0220/17 pn.: „Obniżenie niskiej emisji w Gminie Łapsze Niżne 

poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych 

gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)” 

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy za trud 

włożony w zachęcenie mieszkańców Gminy Łapsze Niżne do 

wymiany starych kotłów oraz promowanie ekologicznego 

ogrzewania otrzymali atrakcyjne nagrody.

I miejsce 

Damian Bigos Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego 

Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych (Tablet)

II miejsce

Patrycja Iglar - Zespół Szkolno-Przedszkolny we Frydmanie 

(Czytnik e-book)

Jakub Trzop - Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego 

Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych (Czytnik e-book)

Wyróżnienie 

Jan Kowalczyk Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego 

Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych (Powerbank 20000mAh)

Nagrody pocieszenia:  

Wacław Bogaczyk  - Zespół Placówek Oświatowych 

w Niedzicy (Powerbank 10000mAh)

Tomasz Kowalczyk  - Zespół Placówek Oświatowych 

w Niedzicy (Powerbank 10000mAh)

Magdalena Nowobilska  - Szkoła Podstawowa 

im. Błogosławionego Ks. J. Stanka w Łapszach Niżnych 

(Powerbank 10000mAh)

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie  

i spróbowali swoich sił w konkursie, a zwycięzcom 

gratulujemy wygranej.

3 czerwca 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy 

podczas Festynu Rodzin z okazji Dnia Dziecka Ekodoradca 

przygotował dla najmłodszych mieszkańców Gminy Łapsze 

Nine zabawy z zakresu ochrony powietrza. Powietrze to nie 

tylko smog i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, o którym 

tak często słyszymy w okresie jesienno-zimowym, ale przede 

wszystkim cudowny element środowiska dzięki któremu 

żyjemy i możemy zdrowo się rozwijać. Dlatego niedzielne 

popołudnie w stworzonej EKO-SFERZE upłynęło na 

pokazaniu pozytywnych aspektów ochrony środowiska, czyli 

wykonywaniu prac plastycznych pn.: „Co lubi powietrze?” 

oraz na konstruowaniu powietrznych zabawek. Bo przecież, 

aby wprawić w ruch wiatrak, czy unieść samolot niezbędne 

jest powietrze. Kreatywna twórczość uczestników, jest 

dowodem na to, że nauka przez zabawę to zdecydowanie 

najlepszy sposób na podnoszenie świadomości ekologicznej.
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Dzień Dziecka z projektem LIFE

Małgorzata Olejarz

Ekodoradca w Gminie Łapsze Niżne

ekodoradca@lapszenizne.pl

tel: 18 26 28 927



To też setki tysięcy godzin prób, wyjazdy, występy, 

wyrzeczenia i walka z tremą. To przede wszystkim 

cierpliwość i ciężka praca instruktorów, którzy co 

roku pod swoje skrzydła przyjmują coraz młodsze 

dzieci, które chcą tańczyć i śpiewać, pielęgnując 

gwarę i obyczaje Polskiego Spisza. Piękne w upływie 

czasu jest to, że dzisiaj na scenie amfiteatru 

w Niedzicy występowały dzieci, tej młodzieży, która 

23 lata temu zaczynała budować historię tego 

wyjątkowego święta, przeglądu spiskiego folkloru 

zwanego „Śpiską Watrą”.

Tegoroczną imprezę rozpoczął Wójt Gminy Łapsze 

Niżne od rozpalenia watry. Nie wiadomo czy to dym 

z ogniska czy tańce dzieci sprawiły, że ciemne chmury 

zostały rozgonione i słońce zaświeciło nad Niedzicą? 

Przybyłych gości ze sceny powitała Pani Krystyna 

„Ocalić od zapomnienia”
akcja poszukiwania pamiątek rodzinnych
na 100-lecie odzyskania Niepodległości

W związku ze zbliżającą się rocznicą inaugurujemy akcję 

poszukiwania pamiątek z okresu rodzącej się 

niepodległości. W szczególności interesują nas lata 

1918–1945. Akcja skierowana jest do uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy. Zachęcamy 

do rodzinnego poszukiwaniu starych fotografii, aktów 

urodzenia, świadectw rzemieślniczych, pism urzędowych, 

listów, plakatów, znaczków pocztowych, zdjęć 

miejscowości z okresu międzywojennego, elementów 

umundurowania, odznaczeń czy zwykłych narzędzi użytku 

codziennego, które ze względu na wartość historyczną już 

dziś stanowią prawdziwy skarb dla kolejnych pokoleń. 

Inicjatywa prowadzona jest przez wszystkie szkoły z terenu 

gminy. W okresie do 14 września 2018 r. oryginały 

pamiątek będzie można na krótko przynieść do swojej 

szkoły w celu jej sfotografowania. Zebranym pamiątkom 

zostaną zrobione zdjęcia, z których powstanie wystawa. 

Oryginały można będzie odebrać ze szkół do końca 

września. Wystawa prezentowana będzie we wszystkich 

szkołach oraz podczas uroczystych gminnych obchodów  

Święta Niepodległości.

Dla uczestników akcji przewidziano nagrody.

Nieodkryci 
bohaterowie

Zachęcamy mieszkańców do poszukiwań 

w swoich miejscowościach osób odznaczonych 

Krzyżem bądź Medalem Niepodległości oraz 

zainteresowania się ich historią poprzez stronę 

internetową: www.niezwyciezeni1918-2018.pl 

Prosimy o przekazanie zebranych informacji do 

szkół do końca września.

Wielu z nas nie ma wiedzy na temat nazwisk osób 

z naszego terenu, które były zaangażowane 

w proces odzyskiwania  niepodległości przez 

Polskę. Zachowajmy pamięć o nich dla naszych 

dzieci. 

XXIII „Śpisko Watra” to 23 lata budowania pasji i miłości wśród dzieci i młodzieży do kultury Spisza.
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23 lata historii „Śpiskiej Watry”



Milaniak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

z/s w Niedzicy i Pan Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze 

Niżne, po czym rozpoczęły się występy zespołów. 

W tegorocznym letnim przeglądzie spiskiego folkloru wzięło 

udział 14 zespołów z terenu Polskiego Spisza:

„Trybskie Dzieci” z Trybsza, „Mali Toniecnici” z Krempach, 

„Zielony Jawor” z Krempach, „Honaj”-grupa dziecięca 

z Dursztyna, „Frydmanianie” z Frydmana, „Dolina” 

z Krempach, „Mali Frydmanianie” z Frydmana, „Małe 

Podhale” z Jurgowa, „Bystry Potok” – grupa dziecięca i grupa 

młodzieżowa z Kacwina, „Łapsańskie Fijołecki” i „Małe 

Jedlicki” z Łapsz Wyżnych, „Hajduki” z Łapsz Wyżnych, 

„Czardasz” z Niedzicy.

Gościnnie wystąpił zespół „Maguranka” ze Spiskiej Starej Wsi.

Podczas imprezy odbył się konkurs muzyk spiskich, w którym 

Komisja wysłuchała 11 muzyk (2 w kategorii dziecięcej, 

4 w kategorii młodzieżowej, 5 w kategorii dorosłej) 

i przyznała następujące miejsca i nagrody pieniężne:

W kategorii dziecięcej

l I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł 

otrzymuje muzyka zespołu „Mali Frydmanianie” z 

Frydmana.
l II miejsca nie przyznano.
l III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 150,00 zł 

otrzymuje muzyka zespołu „Małe Podhale” z Jurgowa.

W kategorii młodzieżowej

l I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł 

otrzymuje muzyka z Czarnej Góry.
l Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne 

w wysokości 300,00 zł otrzymują:

- Muzyka zespołu „Zielony Jawor” z Krempach,

- Muzyka zespołu „Podhale Grupa Spiska” z Jurgowa.
l III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 200,00 zł 

otrzymuje muzyka z Jurgowa

W kategorii dorosłej

l I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł 

otrzymuje muzyka z Jurgowa.
l II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł 

otrzymuje muzyka Wartko.
l Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w 

wysokości 300,00 zł otrzymują: 

- muzyka z Czarnej Góry,

- muzyka Gryglaków z Łapsz Wyżnych.

Dyplom za udział oraz nagrodę pieniężną w wysokości 

200,00 zł otrzymuje muzyka zespołu „Frydmanianie” 

z Frydmana.

Komisja wyraża zadowolenie z większej liczby muzyk 

prezentujących się w tegorocznym konkursie i zwróciła 

uwagę, aby do regulaminu wprowadzić nowe kryterium 

mówiące o tym, że prymistą kapeli może być jeden muzyk. 

Na zakończenie zagrał zespół "BARBA".

„Śpisko Watra” to impreza, podczas której nie 
najważniejszy jest konkurs, ale miejsce gdzie 
uczestnicy są jak jedna, wielka rodzina, która 
świętuje to, co ich łączy – dumę z bycia Spiszakiem.

Gratulujemy wszystkim wykonawcom i do zobaczenia za rok!

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej
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Wystarczy ulotka lub smar�on i 

kilka godzin wolnego czasu, by 

poczuć się jak poszukiwacz 

skarbów wędrujący po 

Małopolsce. Wszystko za sprawą 

questów stworzonych przez 

pasjonatów góralskiej kultury 

realizujących projekt „Skarby 

górali”.

„Udostępniliśmy właśnie pierwsze 

7 questów poświęconych 

góralskim skarbom ukrytym 

w Krościenku, Lipnicy Wielkiej, Łapszach Niżnych, Łącku, 

Orawce, Piwnicznej-Zdroju oraz Tokarni” - wylicza Krzysztof 

Florys, specjalista ds. questów, angażujący lokalne 

społeczności do prac nad questami. „Dzięki udziałowi 

pasjonatów historii z tych terenów mamy pewność, że 

przygotowane questy są autentyczne i rzeczywiście pokazują 

to, co na danym terenie jest najciekawsze i kulturowo 

najcenniejsze”.

Przystępna formuła questów – czyli zgrabnych, rymowanych 

historii – spodoba się dorosłym oraz dzieciom. To więc 

znakomita okazja, by całe rodziny wyruszyły na poszukiwanie 

małopolskich skarbów. Efektem będzie nie tylko zdobyta 

wiedza o kulturze Górali Spiskich (Łapsze Niżne), 

Nadpopradzkich (Piwniczna-Zdrój) czy Białych (Łącko), ale 

także wspólnie i aktywnie spędzony czas.

Wszystkie powstające w ramach projektu „Skarby górali” są 

darmowe. Anna Jarzębska, koordynatorka projektu 

zapowiada, że kolejne zagadki będą systematycznie 

udostępniane. „Celem naszego projektu jest zwrócenie uwagi 

na bogactwo góralskiej kultury. Chcemy pokazać, że 

z góralami można spotkać się nie tylko na Podhalu, ale w wielu 

małopolskich gminach. I za każdym razem z takiego spotkania 

wyniesiemy coś nowego” - wyjaśnia.

Wszystkie questy oraz szczegółowe informacje nt. projektu 

„Skarby górali” dostępne są na stronie www.skarbygorali.pl. 

A kto zagustuje w questach, może je odnaleźć również w 

innych częściach Polski – pomoże w tym ogólnopolski 

portal www.questy.com.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, 

w ramach RPO WM 2014-202.
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„Spacer z Błogosławionym po Łapszach” 
- nowy quest w Gminie Łapsze Niżne 



W tym roku świętowaliśmy jubileusz 10-lecia Wielkiego Spiskiego 

Grania. Pomysł imprezy pojawił się w 2009 r. a inicjatorem była 

grupa wolontariuszy, miłośników muzyki i ludzi o wrażliwym sercu, 

którzy postanowili zrobić charytatywny koncert, którego celem 

było nie tylko wspólne koncertowanie, ale przede wszystkim 

zbiórka na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Zdrowia 

w Łapszach Niżnych. I dlatego do chwili obecnej w ramach imprezy 

odbywa się Białą Sobota, którą można nazwać zdrową sobotą 

organizowaną przez pracowników Ośrodka Zdrowia i zaproszonych 

specjalistów branży medycznej. W tym roku mieliśmy okazję 

bezpłatnie przebadać się pod kątem osteoporozy, porozmawiać 

z dietetykiem oraz pod okiem instruktora rozprostować kości na 

Spiskim Marszu Nordic Walking.  

Tegoroczna impreza Wielkiego Spiskiego Grania, tak jak i w latach 

ubiegłych miała szczególny cel charytatywny. Celem zbiórki było 

wsparcie leczenia i rehabilitacji Martynki, mieszkanki naszej gminy. 

Dziewczynka od urodzenia cierpi na rzadką chorobę łamliwości 

kości. Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu WOLONTARIUSZY pod opieką Basi Kowalczyk, Ali i Mariana Wójtowiczów 

i przede wszystkim hojnych serc, udało się wspólnie zebrać ponad 10 tysięcy złotych! Bardzo dziękujemy za zaangażowanie 

się we wsparcie Martynki i jej rodziców, którzy byli z nami cały czas podczas tegorocznego Wielkiego Spiskiego Grania.

A co było słychać na scenie? W sobotę muzyczny repertuar był ukierunkowany na młodzież, co nie oznacza, że na placu 

Wielkiego Spiskiego Grania zabrakło starszych mieszkańców gminy. Wręcz przeciwnie zespół OBERSCHIELSEN –  główna 

gwiazda wieczoru, zgromadziła pod sceną liczną rzeszę fanów i zainteresowanych 

mieszkańców poczynając od dzieci, aż po seniorów. Obecni na koncercie docenili 

zarówno aranżację wystąpienia jak również bardzo wysoką kulturę muzyków 

sobotniego koncertu. Zanim wystąpiła gwiazda ze Śląska wykonująca industrial 

metal, mieliśmy szansę posłuchać zespołu MiteFlay, który zagrał nam 

alternatywno-progresywny metal. Potem nastąpiła mieszanka soczystego rocka 

i bluesa z lirycznymi balladami, połączenie wieloletniego doświadczenia 

scenicznego z młodością i energią w wykonaniu zespołu HONKER. Niedziela 

Wielkiego Spiskiego Grania miała charakter bardziej biesiadny. Imprezę rozpoczął 

Wójt Gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz 

w towarzystwie Pani Katarzyny Kubasiak. Pierwszym wykonawcą niedzielnego koncertu był 

zespół regionalny „Hajduki” z Łapsz Wyżnych pod kierownictwem Pani Doroty Moś. Serca 

wszystkich obecnych poruszyły dwa utwory w wykonaniu finalistek „konkursu talentów” - 

Marioli Pierwoły z piosenką „Wyśniłam Sen” oraz Julii Milaniak z piosenką „Somewhere over 

the rainbow”. W nastrój koncertowy wprowadził nas zespół „Norymnica”, po którym energiczny 

występ Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych pod okiem kapelmistrza Henryka Kałafuta rozproszył 

chmury nad Łapszami Niżnymi. Wielkie Spiskie Granie to wielka impreza, która nie mogłaby się 

odbyć bez wsparcia sponsorów. Co roku przybywa nowych darczyńców, ale co wspanialsze, 

pozostają z nami wierni sponsorzy, którzy są z nami od samego początku. Symbolicznym 

podziękowaniem za zaangażowanie były wręczone im dzwonki z dedykacją  i wyrazy 

wdzięczności. Koncert zespołu HOLEVIATERS, charakteryzował się połączeniem szeroko pojętej muzyki folk z brzmieniem 

swingowych standardów i ballad jazzowych. Po utworach muzyki Łuku Karpat 

zaaranżowanych na styl rozkwitającego w latach 30-40 swingu i jazzu do śpiewu 

znanych, polskich utworów porwał nas DETOX - coverowy, polski zespół rokowy. 

Razem z Tomkiem Krawczykiem śpiewaliśmy "Chcemy być sobą".... Tego wieczoru, 

tak jak 10 lat temu na scenie pojawił się zespół Brathanki z żywiołową wokalistką 

Agnieszką Dyk i połączył muzykę z pogranicza folku, popu i rocka. Kto nie pamięta 

takich utworów jak: „Czerwone korale” , „W kinie w Lublinie” czy „Gdzie ten który 

powie mi”. Zebrana publiczność pamiętała. Wspólne śpiewanie było przejawem 

fantastycznej atmosfery i pokazaniem, że Wielkie Spiskie Granie to impreza, która 

ma swoją historię i swoją renomę. Wielkie Spiskie Granie w ciągu dziesięciu lat 

swojej tradycji gościło na scenie w Łapszach Niżnych  takie gwiazdy jak: Brathanki, Skaldowie, Video, Lombard, Dżem, Piersi,  

TSA i De Mono. Dziękujemy za ogromne wsparcie mieszkańców, którzy przybyli i razem bawili się podczas tegorocznego 

grania. Dziękujemy!
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Największa muzyczna impreza, która łączy pokolenia w samym sercu Gminy Łapsze Niżne.

X Wielkie Spiskie Granie 2018

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej
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AKTUALNOŚCI

Jest to duże wyróżnienie dla Gminy Łapsze Niżne, bowiem 

fes�wal, ma swoją międzynarodową renomę i jest okazją do 

spotkania się dzieci z różnych stron świta, gdzie podczas 

wspólnej zabawy odkrywają bogactwo i różnorodność 

tradycji, historii, obyczajów przedstawicieli zespołów 

z różnych krajów ucząc się szacunku wobec kultury, 

obyczajów i wiary swoich rówieśników. 

W tym niezwykłym wydarzeniu biorą udział „polskie 

i zagraniczne zespoły folklorystyczne które reprezentują różne 

grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie 

wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie uczestniczy ok. 

500 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Przez siedem fes�walowych 

dni dzieci razem mieszkają, koncertują, jeżdżą na wycieczki, palą 

ogniska i spędzają jeden dzień w domach swoich polskich 

partnerów. Na koncert finałowy przygotowują wspólny program, 

w którym z elementów kultur i obyczajów poszczególnych 

narodów powstaje nowa jakość. Taki sposób realizacji fes�walu 

pozwala dzieciom odnaleźć własny język komunikacji, dzięki 

któremu znikają obawy przed „innością”, a naturalna każdemu 

człowiekowi nieufność do wszystkiego co obce i niezrozumiałe 

zamienia się w akceptację „inności” i w konsekwencji w przyjaźń 

rozwijającą się w późniejszych kontaktach. Fes�wal jest 

realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje on 

do przesłanek programowych ŚWIĘTA GÓR - przedwojennej 

imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której 

głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego - 

pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej 

kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. - 

www.swietodziecigor.pl

W ramach fes�walu 24 lipca zespół „Trybskie Dzieci” wystąpił 

na hali widowiskowej w Nowym Sączu podczas Koncertu 

głównego tj. DZIEŃ SPISKO ESTOŃSKI, a dwa dni później  

w Remizie OSP w Trybszu odbył się koncert grupy kamrackiej 

z Estonii, przebywającej w tym dniu w ramach dnia u polskich 

przyjaciół w Trybszu. Gratulujemy wspaniałej pracy Pani 

Annie Stronczek kierownikowi zespołu „Trybskie Dzieci”, 

który w tym roku obchodzi 15 lat swojej działalności. 

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

Zdjęcie: Piotr Droździk Arch. MCK „Sokół

W tym roku dziecięcy zespół regionalny „Trybskie Dzieci” został zakwalifikowany do 26 Międzynarodowego Fes�walu 

„Święta Dzieci Gór” w Nowym Sączu na którym reprezentował  piękną kulturę polskiego Spisza. 

Tegoroczne wakacje w Gminie Łapsze Niżne, tak jak 

w zeszłym roku odbyły się pod hasłem "Kręci mnie 

bezpieczeństwo nad wodą". W lipcu i sierpniu zostały 

zorganizowane w pięknej i słonecznej Niedzicy Zamek na 

Przystani Zamajerz, akcje poświęcone bezpieczeństwu nad 

wodą. 

Celem akcji była edukacja dot. zasad bezpieczeństwa 

zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych 

odpoczywających nad Jeziorem Czorsztyńskim. Akcje zostały 

zapoczątkowane i zorganizowane w zeszłym roku przez 

Komisariat Wodny Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Krakowie przy współpracy z Komendą Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Targu, Pienińskim 

Parkiem Narodowym i ZEW Niedzica.

Obie Gminy Łapsze Niżne i Czorsztyn aktywnie włączyły się 

w akcję "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą", chcąc 

zapewnić mieszkańcom i turystom w szczególności dzieciom, 

wiedzę na temat zachowania zasad bezpieczeństwa nad 

wodą, które ratują życie. Akcje cieszyły się dużym 

zainteresowaniem. Bardzo dziękujemy za tak liczny udział!

Akcja jest organizowana pod Patronatem Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej
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Międzynarodowe „Święto Dzieci Gór” w TRYBSZU

BEZPIECZNE WAKACJE nad Jeziorem Czorsztyńskim



W niedzielę dnia 8 lipca br. na boisku sportowym we 

Frydmanie odbyły się Gminne Zawody 

Sportowo-Pożarnicze 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
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Znamy najlepsze drużyny 
MDP gminy Łapsze Niżne

Zawody te były doskonałą okazją do sprawdzenia poziomu 

wyszkolenia pożarniczego drużyn oraz wyłonienia tych 

najlepszych. To także niezbędna popularyzacja wśród 

społeczeństwa zagadnień dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej. Zawody rozegrano według regulaminu 

CTIF w 2 konkurencjach: rozwinięcie bojowe i bieg 

sztafetowy 400 m z przeszkodami. Łącznie w zawodach 

wzięło udział 11 drużyn (7 chłopięcych i 4 dziewczęce) 

z 7 jednostek OSP (Falsztyn, Frydman, Kacwin, Łapszanka, 

Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne i Niedzica), przy których one 

działają. Natomiast w zawodach udziału nie wzięła jednostka 

OSP Trybsz. 

Na podium znalazły się drużyny:

z grupy „MDP Chłopcy”:
I miejsce – MDP Frydman
II miejsce – MDP Łapsze Niżne
III miejsce – MDP Falsztyn

z grupy „MDP Dziewczęta”:
I miejsce – MDP Łapszanka
II miejsce – MDP Kacwin
III miejsce – MDP Frydman.

Najlepsi zostali uhonorowani pucharami oraz dyplomami, 

natomiast nagrodą dla wszystkich uczestników jest wyjazd 

na basen. Głównym sędziom zawodów był funkcjonariusz 

PSP – asp. Bogdan Zubek. Strażackim zmaganiom kibicowali 

licznie zgromadzeni sympatycy pożarnictwa, którym należą 

się wyrazy uznania. Organizator zawodów, którym był 

Zarząd Gminny Związku dziękuje komisji sędziowskiej, 

sponsorom, jak również uczestnikom oraz tym wszystkim, 

którzy przygotowywali uczestników do zawodów i już dziś 

zapraszamy do uczestnictwa w roku przyszłym.

dh Adam Święty 

Prezes Zarząd Gminny Związku OSP RP w Łapszach Niżnych

Jest to ich drugie w historii zwycięstwo w tych rozgrywkach, 

równo 14 lat temu zdobyli pierwszy raz Puchar. Można więc 

mówić, że historia zatoczyła koło, bowiem i wtedy pokonali 

w finale gospodarza, ZOR Frydman.

Brązowe medale zawisły na szyjach piłkarzy Błyskawicy 

Kacwin, którzy w meczu o III miejsce pokonali Husarza 

Łapsze Wyżne. Najlepszym zawodnikiem wybrano 

Przemysława Sulir z Łapsz Niżnych, królem strzelców został 

Łukasz Pitoń z Kacwina, a bramkarzem Bryja Mateusz, 

stojący między słupkami zdobywców pucharu.

Półfinały:
ZOR Frydman – Błyskawica Kacwin 3:2 (3:0)
10’ Tomasz – czerwona kartka (sytuacja ratunkowa)
10’ Iglar – karny
12’ kontuzja bramkarza Frydmana
15’ Myśliwiec
23’ Brynczka
45’ Rataj
52’ Rataj
Husarz Łapsze Wyżne – KS Łapsze 

Niżne 1:2 (0:0)
2’ Kowalczyk
45’ Bryja
60’ Stańczak – karny

Mecz o III miejsce:
Błyskawica Kacwin - Husarz Łapsze 

Wyżne 8:0 (3:0)
Finał:
KS Łapsze Niżne – ZOR Frydman 4:1 (2:1)
4’ Stanek
10’ Zygmund
15’ Topór
32’ Bogaczyk
42’ Topór

„Puchar Wójta to bardzo specyficzne rozgrywki i za każdym 

razem udowadniają że rządzą się swoimi prawami. Wygrana 

bardzo cieszy, gdyż są to najtrudniejsze mecze gdzie 

rywalizuje się z drużynami z sąsiednich miejscowości z gminy, 

gra się o wiele więcej niż tylko wynik. Drużyna KS Łapsze 

solidnie i ciężko trenuje od kilku sezonów co również 

potwierdza vice-mistrzostwo podhalańskiej klasy B. Drużyna 

łączy doświadczenie z młodością i przy zaangażowaniu 

pozwala cieszyć się dobrymi wynikami. Gratuluję rywalom 

dobrych meczy, szczególnie drużynie z Frydmana która po 

kilku latach nieobecności w seniorskiej piłce pokazała że 

będzie znaczącą drużyną w ligowych rywalizacjach. Dziękuję 

zawodnikom KS Łapsze za postawę, walkę do końca i pełne 

zaangażowanie - cel został osiągnięty!” – Jacek Bogaczyk, 

trener zdobywców Pucharu Wójta.

Puchar wójta 
w piłce nożnej zdobyty! 

5 sierpnia piłkarze KS Łapsze Niżne tryumfowali 

w Pucharze Wójta Gminy Łapsze Niżne.

Piotr Miśkowicz

LZS Łapsze Niżne
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GMINNY PUKNT KONSULTACYJNY UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Pożegnanie lata nieodłącznie kojarzy się ze świętem dożynek. 26 sierpnia spotkaliśmy 

się we Frydmanie by podziękować za tegoroczny chleb – owoc pracy rolników podczas 

dziękczynnej, plenerowej mszy świętej, którą odpawił Ksiądz Proboszcz Ludwik 

Węgrzyn z Parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Frydmanie. Ksiądz dziękując 

rolnikom za ich trud pracy, dodał, że w dzisiejszych czasach dobrobytu technologia nie 

jest w stanie zastąpić chłopskiego serca i jego zamiłowania do ziemi. 

Po uroczystej mszy, starosta Pan Józef Barnasz i starościna dożynek Pani Maria Pisarczyk 

przywitali gospodarza Gminy Łapsze Niżne Wójta Jakuba Jamroza solą i chlebem 

wypieczonym z mąki zrobionej ze zboża zebranego na frydmańskich polach. 7 sołectw 

zaprezentowało przepiękne i różnorodne wieńce dożynkowe, które zostały nagrodzone 

specjalnymi bonami przez Wójta gminy i Panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

z/s w Niedzicy Krystynę Milaniak. Zostały również wręczone nagrody w konkursie „Na 

najbardziej zadbane obejście”, w którym nagradzana jest praca ludzi dbających o swoje 

ogródki, dzięki którym nasza gmina staje się coraz piękniejsza za sprawą swoich 

mieszkańców. W tym roku komisja w osobach: Macieja Płachty (przewodniczący komisji), 

Zofii Bandyk, Henryka Janeczek, Antoniego Szewczyk i Jana Noworolskiego przyznała 

wyróżnienia i nagrody w tym konkursie:

1 miejsce - Pani Irenie Horoba z Łapsz Niżnych

2 miejsce - Państwu Lidii i Józefowi Błachut z Łapsz Niżnych

3 Miejsce - Pani Krystynie Chmiel z Niedzicy. 

Z wdzięcznością przybyła również Pani Poseł Anna Paluch, dzieląc się słowem Prezesa 

Rady Ministrów Pana Mateusza Morawskiego do mieszkańców pracujących na roli. 

Deszcz nie przeszkodził mieszkańcom Frydmana i przybyłym gościom, by wspólnie bawić 

się w sercu Frydmana z kabaretem Truteń, słuchając występów Orkiestr Dętych 

z Frydmana, Łapsz Niżnych oraz Kacwina. Dzieci podczas widowiska „Bajeczna Fiesta” 

bawiąc się i tańcząc dowiedziały się jak dbać o czyste powietrze z którego słynęła polska 

wieś, a o co dzisiaj wszyscy musimy się zatroszczyć. Dożynki to przede wszystkim czas 

wspólnej biesiady, którą umilały występy zespołu regionalnego „Mali Frydmanianie”, oraz 

zespołu „Frydmanianów”  z nową sztuką w której każda, szanująca się mieszkanka 

Frydmana chciała byś polana wodą. Po przedstawieniu, piękne głosy sióstr Julii Milaniak 

i Klaudii Gacek wprawiły w zachwyt niejednego widza. Na koniec imprezy wystąpiła 

gwiazda wieczoru zespół FOLK POWER.

O dobrobycie stołu świadczyły wykonane z sercem i starannością smakołyki przez 

gospodynie we Frydmanie, Radę Rodziców i nowe stowarzyszenie „Frydmański 

sypaniec”. Jak co roku nie zabrakło „zupy Radnego”. Ogromnym wsparciem i pomocą byli 

wszyscy mieszkańcy sołectwa Frydman, którzy chętnie zaangażowali się w organizację 

dożynek. Słowami Cypriana Kamila Norwida, można pięknie podsumować tegoroczne 

święto Dożynek, wciąż żywe pomimo upływającego czasu:

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba....

Tęskno mi, Panie...”

Dożynki we Frydmanie

Natalia Niemiec

Podinspektor ds. informacji i komunikacji społecznej

W Gminnym Punkcie Konsultacyjnym Uzależnień 

i Przemocy w Łapszach Niżnych (budynek Urzędu Gminy 

w Łapszach Niżnych, ul. Jana Pawła II 20) można uzyskać 

pomoc w zakresie: uzależnienia od alkoholizmu, narkomanii 

i nikotyny, przemocy w rodzinie, problemów osobistych 

i uzależnień od hazardu.

Punkt Konsultacyjny czynny jest w każdą środę 

od godz. 8.00 do godz. 15.00

KONTAKT: tel: 18 26 593 15 wew. 24, kom: 607167689.

Od września 2018r. dodatkowo gmina uruchamia dyżur 

TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ 

w każdy piątek od godz. 14.00 do godz. 16.00
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Jesienny w Gminie Łapsze NiżneKALENDARZ IMPREZ 
termin i miejsce wydarzenie organizator

1-2 wrzesień
start/meta Polana Sosny 

w Niedzicy 
Ultra Janosik Fundacja „Na Ratunek”

wrzesień 
Kluszkowce 
Góra Wdżar

Piknik z latawcem pn. „Patriotyzm jutra”

Gmina Czorsztyn 
i Gmina Łapsze Niżne, 

Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, 
GOK z/s Niedzica

8 wrzesień 
Biblioteka 

w Łapszach Niżnych
Narodowe czytanie „Przedwiośnie” Biblioteka w Łapszach Niżnych

13 września
 warsztaty z rysunku dla dzieci 

21 września godz. 17.30
 wystawa na Zamku „Dunajec” 

w Niedzicy Zamek

III Międzynarodowy 
Plener Malarski 
„Niedzica 2018”

Jan Majczak
Gmina Łapsze Niżne 

SHS Niedzica

do 14 września 
Akcja zbierania pamiątek (z okresu II 

Rzeczpospolitej, I i II wojny światowej) na 
wystawę pn. „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”

Gmina Łapsze Niżne
Szkoły na terenie gminy

do 14 września 

NIEODKRYCI BOHATEROWIE – zbieranie 
informacji o osobach z terenu Gminy Łapsze 
Niżne, które zostały odznaczone w okresie 

międzywojennym

Gmina Łapsze Niżne
Szkoły na terenie gminy

wrzesień 
Łapsze Niżne

Rajd Niepodległościowy im. Bł. Ks. Józefa Stanka
Szkoła Podstawowa 
w Łapszach Niżnych

28 września
Niedzica 

Nadanie nazwy rondu w Niedzicy 
im. Prezydenta Ignacego Mościckiego

połączone z otwarciem wystawy
pn. „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” 

Gmina Łapsze Niżne
ZPO w Niedzicy

13 października
Kacwin

II Gminny Dzień SENIORA
Gmina Łapsze Niżne, 
GOK z/s w Niedzicy

29 października
Łapsze Wyżne

Spotkanie ze świadkiem historii
Szkoła Podstawowa 

w Łapszach Wyżnych

5 listopada
Trybsz

Wieczornica Szkoła Podstawowa w Trybszu

8  listopada
Łapsze Niżne

III Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznych

GOK z/s w Niedzicy,
Gmina Łapsze Niżne, 
Szkoła Podstawowa
 w Łapszach Niżnych

9 listopada
Kościół Św. Stanisława 

we Frydmanie 

Obchody Niepodległości - program 
słowno-muzyczny w Kościele św. Stanisława

Zespół Szkolno-Przedszkolny
we Frydmanie

9 listopada
Kacwin

Wieczornica pn. „Wiwat Niepodległa” ZPO w Kacwinie

10 listopada
Frydman

Koncert „Pieśni o fladze” w wykonaniu artystów 
krakowskich – Wojciecha Habeli, Doroty Helbin, 

Mateusza Dudki

Zespół Szkolno-Przedszkolny
we Frydmanie

11 listopada 
Łapsze Niżne

Gminne Obchody Święta Niepodległości – 
11 listopada 

Gmina Łapsze Niżne,
GOK z/s w Niedzicy, 

Parafia w Łapszach Niżnych

25 listopada
GOK- Niedzica

Cecyliada – przegląd parafialnych schol 
i zespołów dekanatu niedzickiego

GOK z/s w Niedzicy

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia niepodległości.



Zapraszamy na III edycję Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznych pod Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy  Łapsze Niżne, który będzie miał miejsce 

w Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Łapsze Niżne. 
Poprzez popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych, 

które opowiadają heroiczne postawy Polaków walczących za wolność ojczyzny, 
chcemy razem z młodzieżą budować patriotyzm jutra.

Regulamin oraz zasady uczestnictwa w konkursie będą dostępne na stronach 
internetowych organizatorów i sekretariatach szkół. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do udziału w konkursie. 

III EDYCJA
GMINNEGO

KONKURSU
PIEŚNI

PATRIOTYCZNYCH
8 listopada

Łapsze Niżne
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Wieści 
z Dziedzin

Kwartalnik 
Gminy Łapsze Niżne

KULTURA I WYDARZENIA

Program

11.30 uroczysta Msza Święta w kościele 

świętego Kwiryna w Łapszach Niżnych

12.30 Występ finalistów

„III Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej”

13.00 złożenie wiązanek

13.15 Uroczysty przemarsz pod budynek Urzędu Gminy 

w Łapszach Niżnych i odsłonięcie kamienia 

pamięci z okazji 100 – lecia Niepodległości Polski

Zaproszenie
Wójt Gminy Łapsze Niżne 

serdecznie zaprasza

11 listopada 2018 r.
do Łapsz Niżnych

wszystkich 

mieszkańców gminy

na uroczyste obchody 

z okazji 100 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości

„Opowiem Ci 
o Spiszu”

Od 16 października do 30 listopada 2018r. 

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach 

Niżnych z siedzibą w Niedzicy będzie realizował projekt pn. 

„Opowiem Ci o Spiszu”  w ramach programu „Decydujesz, 

pomagamy” organizowanego przy współpracy z Tesco 

(Polska) Sp. z o.o. oraz Fundacją Pracownia Badań i Innowacji 

Społecznych „STOCZNIA”.

Na realizację zadania GOK otrzymał dofinansowanie 

w wysokości 3 000,00 zł. W ramach projektu odbędą się 

warsztaty praktyczne dla dzieci i młodzieży opowiadające 

i uczące o dziedzictwie Spisza. Projekt zakłada organizację 

warsztatów praktycznych w dwóch kategoriach wiekowych: 

klasy 0-III oraz klasy IV-VII. Najmłodsze dzieci poznają strój 

spiski a następnie będą ozdabiać poszczególnymi  

elementami stroju lalki z papieru. Młodzież nauczy się szyć 

szmaciane lalki z elementami spiskimi.

Program:
13.30 Złożenie wiązanki na rondzie Gabriela Narutowicza 

przez Wójta Gminy Łapsze Niżne 
i Prezesa ZEW Niedzica S.A.

14.00 Spotkanie w Zespole Placówek Oświatowych w Niedzicy 
i przejazd zorganizowanym transportem na rondo 
w Niedzicy

14.10 Uroczyste nadanie nazwy im. Prezydenta Ignacego 
Mościckiego rondu w Niedzicy

 Powrót do Zespołu Placówek Oświatowych w Niedzicy

14.30 Otwarcie wystawy „Prezydenci na Podhalu” i prelekcja 
Roberta Kowalskiego

15.00 Prelekcja Leszka Bajorka Prezesa ZEW Niedzica S.A. -
”Narutowicz w Niedzicy”

15.10 Otwarcie wystawy „Ocalić od zapomnienia”
– Jakub Jamróz Wójt Gminy Łapsze Niżne oraz 
„O historii zabranych pamiątek” – Elżbieta Łukuś

15.30 Panel dyskusyjny

Zaproszenie
Wójt Gminy Łapsze Niżne 

serdecznie zaprasza

28 września 2018 r. do Niedzicy

na inaugurację wystawy i pamiątek 

związanych z Obchodami Niepodległości

oraz uroczystego nadania nazwy 

im. Prezydenta Ignacego Mościckiego 

rondu w Niedzicy



Projekt Pienińskich Domów Dziennego Pobytu jest 

realizowany ze środków unijnych przez Krajowy Instytut 

Gospodarki Senioralnej we współpracy z gminami Czorsztyn, 

Łapsze Niżne i Szczawnica.

Placówki działające w ramach sieci Pienińskich Domów 

Dziennego Pobytu zostały otwarte pięć miesięcy temu 

w Niedzicy (gmina Łapsze Niżne), w Kluszkowcach (gmina 

Czorsztyn) oraz w Jaworkach (gmina Szczawnica). W dni 

robocze z profesjonalnej opieki korzysta 70 niesamodzielnych 

osób w wieku powyżej 60 lat, którym stan zdrowia 

uniemożliwia sprawne wykonywanie codziennych czynności. 

Seniorzy mają zorganizowany szereg aktywności, które 

pomagają w powrocie do zdrowia oraz przeciwdziałają 

społecznemu wykluczeniu. 

Dom dzienny dla seniorów w Niedzicy udowadnia w każdym 

miesiącu swojej działalności słuszność podjętej decyzji o jego 

uruchomieniu. Wątpliwości związane z tym, czy pojawią się 

chętni do udziału w proponowanych zajęciach, opiece 

i wsparciu szybko zostały zweryfikowane. Od uruchomienia 

ośrodka nie było problemów z przyjęciem oferty przez 

seniorów. Dzisiaj na przyjęcie do Domu Dziennego czeka już 

kolejka chętnych. Oprócz podejmowanych działań 

związanych ze wsparciem w poprawie warunków 

codziennego funkcjonowania osób starszych, w ofercie 

placówki na stałe zagościły zajęcia poprawiające ich ogólne 

samopoczucie. Wspólne zajęcia stały się początkiem poprawy 

nastroju, często są ucieczką od samotności. Oferujemy:  dwa 

posiłki dziennie, terapię zajęciową, rehabilitację prowadzoną 

przez fizjoterapeutę i zajęcia rehabilitacyjne prowadzone 

przez opiekunów. Razem obchodzimy uroczystości 

okolicznościowe:  urodziny, imieniny, jubileusze.

Wyposażenie ośrodka gwarantuje seniorom wygodny pobyt, 

wypoczynek, a przede wszystkim umożliwia im czynny udział 

w zajęciach. Szczególnym powodzeniem cieszy się 

rehabilitacja i zajęcia artystyczne. Ogromnym zadowoleniem i 

pochwałami cieszą się podawane posiłki i umiejętności 

kucharza, który rozpieszcza seniorów. 

Seniorzy dopytywani o to jak się czują w placówce, czy są 

zadowoleni i czego oczekują odpowiadają szerokim 

uśmiechem i słowami podziękowania za to, co dla nich robimy. 

Poznaliśmy w ciągu mijającego półrocza wszystkie słabe 

i mocne strony podopiecznych Domu. Staramy się tak 

organizować czas spędzany w placówce, aby był nie tylko 

efektywny w utrzymywaniu dobrego samopoczucia, ale także 

efektywny w rozwoju sprawności fizycznej seniorów.

Jak podkreśla Marzena Rudnicka, prezes zarządu Krajowego 

Instytutu Gospodarki Senioralnej: - Sprawna realizacja 

projektu, w który zaangażowanych jest kilku partnerów 

pokazuje ogromny potencjał współpracy samorządów 

i organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz seniorów. 

Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych, mieszkańcy trzech 

gmin otrzymali placówki, opiekę oraz zajęcia realizowane 

według najwyższych standardów jakościowych. Tajemnica 

sukcesu tkwi w sprawnym zbudowaniu systemu w układzie: 

organizacja pozarządowa czyli KIGS, gminy, parafie, ośrodki 

pomocy społecznej oraz sami seniorzy” - zaznacza 

M. Rudnicka. – „Mamy nadzieję, że nasz projekt „Pienińskie 

Domy Dziennego Pobytu” staje się inspiracją dla innych 

samorządów, które w podobny sposób mogą tworzyć 

podobne placówki. Mamy doświadczony zespół i jesteśmy 

gotowi do współpracy.” – dodaje.

Krzysztof Początek

koordynator projektu

Seniorzy z trzech pienińskich gmin Łapsze Niżne, Czorsztyn i Szczawnica, korzystają już z zajęć 

w wyremontowanych i  dostosowanych do ich potrzeb placówkach.

Pieniński Dom Dziennego Pobytu 
dla seniorów w Niedzicy już działa! 

Nazwa projektu: Pienińskie Domy Dziennego Pobytu

Beneficjent: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej w partnerstwie z: Miastem i Gminą 

Szczawnica, Gminą Czorsztyn, Gminą Łapsze Niżne

Termin realizacji projektu: 03 kwietnia 2017 – 31 grudnia 2019 roku

Wartość projektu: 5 827 888,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 388 568,00 zł

Szczegóły: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Oś Priorytetowa: 

Region Spójny Społecznie Działanie 9.2 Podziałanie 9.2.3 Źródło finansowania 

Europejski Fundusz Społeczny
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Wieści 
z DziedzinNr 7 – 2018

AKTUALNOŚCI



Początki naszej historii sięgają 
września 2014 roku, kiedy to ks. 
Proboszcz Józef Bednarczyk i Pan 
Jan Kowalczyk, zauważając 
potrzebę zagospodarowania czasu 
wolnego niedzickim dzieciom 
zorganizowali spotkanie z rodzi-
cami, którego celem było 
powołanie szkółki piłkarskiej. 

I zaczęło się… nazwę KS Niedzica 
odziedziczyliśmy po seniorach i dzięki wielkiemu 
zaangażowaniu rodziców i chętnych dzieci rozpoczęliśmy 
działalność. Powołany Zarząd, zajął się sprawami 
organizacyjnymi, do którego na przestrzeni czterech lat 
należeli: ks. Łukasz Jachymiak, Michał Krzyszkowski, Marcin 
Skórnóg, Marian Piątek, trener Grzegorz Hajnos, trener Adam 
Korczyk, Elżbieta Milaniak, Magdalena Dunajczan-Dolata, 
Marek Szpernoga, Trener Piotr Koczocik. Zaczęliśmy od trzech 
grup wiekowych: Skrzaty, Żaki i Orliki, w sumie ok. 40 dzieci. 

Treningi przeplatały się na przemian z rozgrywkami. Różnie 
bywało, dzieci miały pożyczane za duże stroje, nie do końca 
wiedziały o co chodzi kiedy trener wołał: „…nie wszyscy na 
raz…”, ale dzielnie trenowały i uczyły się nowych technik gry. 
W 2015 roku zaprosiliśmy do naszej szkółki dzieci z całej 
gminy Łapsze Niżne, a rok później zgłosili się do nas 
zawodnicy z Gminy Czorsztyn, a dokładniej ze Sromowiec 

Wyżnych i Niżnych. Wielkim wsparciem w działaniu okazała 
się Gmina Łapsze Niżne i Gminne Zrzeszenie LZS. 
Pozyskaliśmy sponsorów, od których otrzymaliśmy stroje 
sportowe: Gmina Łapsze Niżne, Zespół Elektrowni Wodnych 
Niedzica S.A., Stacja Moya Niedzica. Uczestniczyliśmy 
w wielkich imprezach sportowych jak: AMP Futbol Cup 
Podhale, byliśmy na meczu Wisła-Kraków. Co roku 
organizujemy Rodzinny Piknik Sportowy z Mikołajem dla 
dzieci i rodziców oraz wakacyjny obóz sportowy. 

W grudniu 2017 roku postanowiliśmy założyć 
stowarzyszenie, które będzie mieć większe możliwości 
i szanse w rozwijaniu swojej działalności. W marcu 2018 roku 
na fundamentach szkółki piłkarskiej powstało 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Niedzica.

Obecny Zarząd klubu tworzą: Paweł Piewoła, Paweł Drogosz, 
Adam Korczyk, Monika Pczelar i Elżbieta Milaniak. Członkami 
są rodzice i ok. 90 dzieci, które grają już teraz w czterech 
grupach wiekowych:  Skrzaty, Żaki, Orliki i Młodziki. 
Trenujemy na boisku trawiastym w Niedzicy na Kamieńcach, 
w halach sportowych w Niedzicy, Łapszach Niżnych 
i Kacwinie. Pragniemy się rozwijać i szkolić. Pracujemy nad 
pozycją lidera w naszej małej ojczyźnie.  Pomaga nam w tym 
dużo przychylnych ludzi i organizacji.

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, wsparcie i pomoc 
w działaniu wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do rozwoju młodego pokolenia: aktywnym 
i pomocnym rodzicom, dzieciom, sympatykom, kibicom, 
a przede wszystkim: Gminie Łapsze Niżne z Wójtem Panem 
Jakubem Jamrozem , Gminnemu Zrzeszeniu z Prezesem 
Panem Janem Kowalczykiem, Dyrektorom Szkół: Panu 
Piotrowi Góreckiemu, Panu Mariuszowi Wojtasowi i Pani 
Magdalenie Wenit, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani 
Krystynie Milaniak, Firmie Usługi Transportowe Adam 
Dunajczan, Panu Antoniemu Szewczyk i Gościńcowi H.A.T.A., 
Fundacji Rozwoju Regionu Rabka z Prezesem Panem 
Maciejem Kopytkiem.

Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy, bo przecież 
razem możemy więcej.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Niedzica

W jesiennym numerze, chcemy Państwu zaprezentować nowe stowarzyszenie 

w Gminie Łapsze Niżne

AKTUALNOŚCI
Wieści 
z Dziedzin

Kwartalnik 
Gminy Łapsze Niżne
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Szkółka Piłkarska KS Niedzica 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Niedzica



W te wakacje młodzi piłkarze reprezentujący GZ LZS w Łapszach Niżnych zdobyli wicemistrzostwo powiatu 

nowotarskiego i cieszyli się z awansu do turnieju subregionalnego. Początkiem sierpnia świętowali mistrzostwo 

subregionu podhalańskiego (w skład subregionu podhalańskiego wchodzą powiaty:  tatrzański, nowotarski i suski).

 18 sierpnia na stadionie Krakus w Krakowie Swoszowice w finałowym turnieju   „Wakacje z Piłką Nożną” GZ LZS 

Łapsze Niżne zdobyli IV miejsce. W tym roku w turnieju „Wakacje z Piłką Nożną” wzięło udział 170 drużyn. 

Dla GZ LZS Łapsze Niżne jest to największy sukces w piłce nożnej z terenu Gminy Łapsze Niżne. 

Wieści 
z DziedzinNr 7 – 2018

AKTUALNOŚCI
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Jakub Jamróz - Wójt Gminy Łapsze Niżne 
serdecznie dziękuje 

Pa n u  Ja c kow i  Kr u p i e  -  Ma rs za ł kow i  Wo j e wó d z t wa 
Małopolskiego, za objęcie imprezy patronatem honorowym 
i sponsorom, którzy w roku 2018 wsparli imprezę WIELKIE 
SPISKIE GRANIE: Panu Władysławowi Nowakowi „Market 
u Władka”, Panu Stanisławowi Janikowi „Delikatesy Centrum”, 
Panu Grzegorzowi Kurucowi „Ankar - Moda Męska”, Panu 
Łukaszowi Nowakowi „Pensjonat i Restauracja Nowak”, Panu 
Adamowi Dunajczanowi „Usługi transportowe i przewód osób 
chorych”, Panu Ryszardowi Lasykowi - Prezesowi „IB SP Z O.O.”, 
Panu Janowi Batorowi - Prezesowi „Przedsiębiorstwa Produkcji 
Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.”, Panu 
Marcinowi Maurerowi – Prezesowi „Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych EMPOL SP Z O.O.”, Państwu Antoniemu i Helenie 
Szewczykom „Gościniec H.A.T.A”, Paniom Irenie Kiedziuch 
i Magdalenie Kałafut „Ciasteczka z Łapsz”, Pani Helenie Dziwisz 
„Dom Wczasowy Kinga”, Pani Lucynie Wolskiej-Jandurze „Żegluga 
i Turystyka”, Panu Andrzejowi Stachurze „SIGNATOR.pl”, Panu 
Józefowi Stankowi - Prezesowi Zarządu Wspólnoty Leśnej URBAR, 
Panu Janowi Molitorysowi „Sklep Spożywczo-Przemysłowy”, Panu 
Bolesławowi Stankowi – Prezesowi „Hali Wypasowej Głębokie” 
w Łapszach Niżnych, Panu Edwardowi Biziakowi - Prezesowi 
„Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łapszach Niżnych”, 
Państwu Marii i Józefowi Madejom „Caffe La�e Pub”, Panu 
Andrzejowi Zązlowi z „Firmy Handlowo-Usługowej Zązel”.

USŁUGI TRANSPORTOWE

PRZEWÓZ 

CHORYCH

SREBRNYM ZŁOTYM 

MIEDZIANYM

Młodzi piłkarze reprezentujący GZ LZS w Łapszach Niżnych 
czwarta drużyna Małopolski !!!

Marek Molitorys

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łapszach Niżnych



Fundacja Rozwoju Regionu Rabka 
powstała w 1998 r. i została 
powołana do prowadzenia 
działalności na rzecz wszechstron-
nego rozwoju regionu Rabka oraz 

popierania wszelkich inicjatyw zmierzających do 
powstawania małych i średnich przedsiębiorstw, a także 
pomagania już istniejącym. Jako sukcesor tak dorobku, jak 
i zobowiązań Polsko-Szwajcarskiego Programu 
Regionalnego, FRRR w szczególności zobligowana jest także 
do kontynuowania wszelkich przedsięwzięć realizowanych 
uprzednio przez ten Program. Zysk Fundacji jest 
przeznaczany w całości na realizację jej celów statutowych.  
Od początku działalność statutowa FRRR prowadzona była 
w dwóch kierunkach: udzielanie pożyczek na rozwój 
działalności gospodarczej oraz realizacja inwestycji 
mających przyczynić się do rozwoju regionu, a także 
wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych 
i ekonomicznych. Cele FRRR obejmują zadania w zakresie 
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 
rozwój przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz szeroko pojętej 
działalności wspomagającej kulturalny i ekonomiczny rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych.

Obecnie Fundacja realizuje szereg 
projektów współfinansowanych przez Unię 
Europejską w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Są to zarówno projekty wspierające 
rozwój przedsiębiorczości w regionie, jak również 
skierowane do organizacji pozarządowych, 
propagujące ideę ekonomii społecznej, oraz 
programy oferujące wsparcie finansowe dla firm 
i osób zamierzających rozpocząć działalność 
gospodarczą. Projekty te mają zróżnicowane cele i są 
realizowane poprzez rozmaite działania, m.in. 
szkolenia i doradztwo, ukazywanie dobrych praktyk, 
a także pomoc finansową w postaci dotacji dla 
przyszłych przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców 
społecznych, i pożyczek dla firm oraz NGO.  

Oddziaływanie na rozwój regionu jest realizowane przez 
FRRR również poprzez aktywne wspieranie i uczestniczenie 
w życiu społeczno-kulturalnym Rabki-Zdroju i okolicy. Dzięki 
wygospodarowanym środkom, Fundacja Rozwoju Regionu 
Rabka corocznie wspiera działalność okolicznych placówek 
kulturalno-oświatowych, organizacji pozarządowych 
i inicjatyw społeczności lokalnych. Ma swój udział także 
w ukazywaniu się wielu wartościowych wydawnictw. 
Organizacja konkretnie i praktycznie realizuje swoje cele 
statutowe poprzez prowadzenie funduszy pożyczkowych, 
stworzenie funduszu stypendialnego, zorganizowanie sieci 
biur terenowych oraz przedstawicielstw. FRRR w 2017 r. 
uzyskała pres�żową nagrodę przyznaną przez Małopolskie 
Centrum Przedsiębiorczości jako „Instytucja aktywnie 
wspierająca przedsiębiorców”. W 2018 roku Fundacja 
Rozwoju Regionu Rabka obchodzi Jubileusz XX-lecia 
działalności. 
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FUNDACJA ROZWOJU
REGIONU RABKA

Lokalna Grupa Działania 
SPISZ – PODHALE 

Stowarzyszenie powstało w ramach 
programu LEADER +. Tworzy 
partnerstwo terytorialne zrzeszające 
przedstawicieli lokalnych organizacji 
(z sektora publicznego, prywatnego, 
pozarządowego) oraz mieszkańców 
gmin Bukowina Tatrzańska, Łapsze 
Niżne i  Nowy Targ. Stowarzyszenie 
realizuje  politykę Unii Europejskiej w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich 
korzystając z pomocy finansowej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 
2020. Dotychczas LGD Spisz – Podhale ogłosiła 4 konkursy 
na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej oraz 
powstanie infrastruktury rekreacyjnej. Zrealizowano lub są w 
trakcie realizacji projekty na łączną kwotę 2 545 400,00zł. 
Zakończenie realizacji projektów przypada na koniec 
bieżącego roku. LGD Spisz – Podhale podejmuje szeroką 
akcję promocyjną na obszarze swojego działania. Organizuje 
punkty mobilne oraz punkty informacyjne podczas imprez 
plenerowych.

Na przełomie sierpnia i września bieżącego roku 
planowane jest ogłoszenie kolejnych naborów 
i przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach poddziałań:

1.  1.1.5. Rozwój działalności gospodarczych w tym 
w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju 
obszaru  i/lub mających pozytywny wpływ na 
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie 
zmianom klimatu i/lub ukierunkowanych na 
innowacje i/lub wykorzystujących lokalne zasoby.

2. 1.1.6. Rozwój prowadzonych przez osoby do 34. 
roku życia działalności gospodarczych w tym 
w branżach wskazanych jako kluczowe  dla rozwoju 
i/lub wykorzystujących lokalne zasoby

3. 1.2.5. Promocja i stworzenie warunków do 
aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszona 
informacja o możliwości składania ofert do 
projektów w ramach poddziałań:

1. 1.1.7. Wykreowanie wspólnego produktu 
turystycznego Spisza i Podhala w ramach 
partnerstwa.

2. 1.1.9. Integracja branż mających kluczowe 
znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i 
usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka 
oraz handel hurtowy i detaliczny.

3. 1.2.4. Izba Regionalna.

Bliższych informacji można uzyskać w Biurze LGD w Nowym 
Targu, na stronie internetowej www.spisz.org, telefonicznie 
pod nr. 664 758 092 lub  e-mail: lgd.spisz@gmail.com.

Adam Andrzej Kustwan

Kierownik biura
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Z pochodzenia Góral, a z wyboru Człowiek Artysta, 

w którego życiu spotkały się dwie pasje muzyka i malarstwo. 

Od młodzieńczych lat komponował muzykę teatralną 

i filmową, współpracując min. z takim muzykiem jak Marek 

Grechuta,  i rysując, co wpłynęło na podjęcie przez niego 

studiów na wydziale architektury na Politechnice 

Krakowskiej. Ma na swoim koncie ponad 70 wystaw w Polsce 

i za granicą.

A prywatnie…. Mężczyzna, który nie boi się mieć własne 

zdanie. Cechuje go wdzięczność i młodzieńczy błysk w oku. 

Od kilku lat mieszkaniec Gminy Łapsze Niżne.

Jak to się stało, że zamieszkał Pan w Łapszach Niżnych?

Kilka lat temu podczas remontu mojego mieszkania 

w Krakowie szukałem zastępczego lokum w Nowym Targu. 

Niestety tam się nie udało, za to dzięki życzliwości 

i przychylności kilku osób z Gminy Łapsze Niżne w tym byłego 

wójta, znalazłem mieszkanie nad Ośrodkiem Zdrowia 

w Łapszach Niżnych, które wyremontowałem i od tamtego 

czasu tu mieszkam. Mieszkańcy gminy są dla mnie niezwykle 

życzliwi i pomocni. Cenię ich za współpracę i gościnę. 

Urodził się Pan w Nowym Targu, czy czuje się Pan góralem?

Rzetelnie odpowiadając – czuję się góralem, tyle że 

dekadenckim. W tym stwierdzeniu znajduje się odwaga by 

powiedzieć, że nie przepadam za góralską muzyką ani 

góralskim folklorem, ale znajduję się też miłość do mojej ziemi 

podhalańskiej i wielka serdeczność do wszelkich przejawów 

szlachetnej góralszczyzny. Bo ja jestem z nich. Odpowiadają 

mi ogromna góralska przedsiębiorczość, rodzaj stanowczości, 

a poza tym imponuje mi chęć przetrwania bez względu na 

okoliczności i kultywowanie tradycji rodzinnej.

Jak Pan wspomina swoich rodziców? Czego Pana nauczyli?

Byli bardzo udanym małżeństwem. I idealnymi równolatkami 

– urodzili się tego samego dnia, miesiąca i roku. Ojciec, 

nauczyciel w techniku mechanicznym, był bardzo skrytym 

człowiekiem, ale mogę o nim powiedzieć, że to był gość ze 

stali. Zawsze odporny na problemy egzystencjalne, które nas 

trapiły – rodzina niemała, czterech synów. A co 

odziedziczyłem po ojcu? Nie wiem czy w stu procentach, ale 

w jakiejś części na pewno – rzetelność. Staram się nie 

wypuszczać niczego, czego bym się miał wstydzić. 

W malarstwie, podobnie jak i w muzyce, wszystko musi być 

zrobione najlepiej, jak potrafisz. A mama: dziewczyna z prostej 

rodziny, ale niesłychanie ambitna. Po mamie odziedziczyłem 

ambicję. Kosztem dużych wyrzeczeń rodzice w nas 

inwestowali. Wszyscy musieliśmy się uczyć języków obcych, 

muzyki i iść co najmniej do liceum. A przecież rodzice niewiele 

wiedzieli o edukacji, bo sami nie mieli na nią najmniejszych 

szans.  

Jaką muzykę Pan słucha w czasie wolnym kiedy Pan nie 

komponuje?

Nie słucham, albo słucham muzyki samochodowej – program 

Drugi Polskiego Radia, to moja podstawowa stacja, a tam 

Mahler, Carl Orff, Weber, Debussy, Strawiński, Lutosławski 

i naturalnie Górecki. 

Drugą pasją obok komponowania muzyki jest malarstwo, 

techniką którą nazwał Pan Art.-żel? Co to takiego? 

Malarstwo żel-art, to efekt kilkunastoletnich poszukiwań 

plastycznych w najnowszej autorskiej technologii, której 

podstawą są pastelowe i brokatowe żele zawarte 

w długopisach. Obrazy powstające w technice mieszanej na 

papierze malowane są tuszami i wielobarwnymi, świetlistymi 

żelami na czarnym podkładzie tuszowym, czasem 

z dodatkiem akwareli i pastelu. 

Co jest tematem Pana prac malarskich?

W mojej twórczości artystycznej na przełomie lat powstały 

prace tworzone w cyklach: Wędrówki po Morzu Czerwonym, 

Krajobrazy, Sensy Byty Mary, Lajkoniki, a ostatnio pracują nad 

specjalnym zamówieniem bazyliszków dla Miasta Warszawy. 

Czy ma Pan w swoim życiu, osobę która jest dla Pana muzą, 

wsparciem, drogowskazem?

Tak, jest nią Sylwia. To niezwykła kobieta, moja towarzyszka, 

która czyni mnie lepszym mężczyzną. Jej wyobraźnia, 

empa�a, zdolność przewidywania sprawia, że świat staje się 

pełniejszy. Z drugiej strony jej trzeźwy krytycyzm 

i powściągliwość sprowadzają problemy do prawdziwego 

formatu. 

Jakie wartości wyznaje Jan Kanty Pawluśkiewicz?

Wdzięczność. Doświadczyłem tyle życzliwości od ludzi i tyle 

splendorów – nie do końca może mi należnych …. 

Podejmowałem decyzje i szedłem własną drogą, na której 

pojawiali się ludzie, którzy wspomagali mnie w moich 

koncepcjach, za co jestem im ogromnie wdzięczny. 

Determinację. Zostało mi wpojone, że rzeczy przedsięwzięte, 

a niedokończone – wobec ludzi, rodziny – są nie w porządku. 

Należy zatem zrobić wszystko, jeśli nie przekracza to naszych 

możliwości, aby je zakończyć. To uczy samodyscypliny. 

Natalia Niemiec

Jan Kanty Pawluśkiewicz mieszkaniec Gminy Łapsze Niżne

fot: Łukasz Filak






