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Szanowni Państwo
Czas wakacji i letniego odpoczynku powoli dobiega końca. Dzieci z naszej 

gminy mają za sobą niezapomniane i wspaniałe wspomnienia z wakacyjnego 

wyjazdu nad morze.

Przed nami kolejny sezon. Z przyjemnością oddaję w Wasze ręce trzeci numer 

kwartalnika „Wieści z Dziedzin”, w którym przeczytacie min. o pozyskaniu 

przez gminę dofinansowania na rozwinięcie infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej w postaci 9 siłowni zewnętrznych i 5 nowych boisk 

wielofunkcyjnych. 

Jesteśmy po intensywnym czasie letniego sezonu turystycznego. To idealny 

moment by wyciągnąć wnioski i przygotować plan działań na kolejny rok 2018. 

Dlatego chcę zaprosić Państwa do udziału w przygotowaniu oferty 

turystycznej – aktualnej bazy noclegowo-gastronomiczno-usługowej, 

w której bezpłatnie można będzie zareklamować swoją usługę. W tym celu od 

1 września do 30 października będzie można wypełnić ankietę online. 

Dodatkowo, w ramach kontynuacji współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi 

Aktywnych z którą zorganizowaliśmy  w maju spotkanie w celu diagnozy gminy 

pod kątem budowania marki turystycznej w kontekście rozwoju turystyki 

z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej, pragniemy poinformować, że początkiem września zostanie 

uruchomiony Program Grantowy w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion 

Podhalański”. Granty do 10 tys. będzie można przeznaczyć na przygotowanie, testowanie bądź wprowadzenie do oferty 

nowych towarów lub usług, w tym poszerzanie albo zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług oraz poszerzanie 

asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji. 

Jesień w naszej gminie będzie bogata w ofertę wydarzeń kulturalno-sportowych. Już dzisiaj zapraszam na międzynarodowe 

zawody Ultrajanosika i unihokeja do Niedzicy. A miłośników podniebnych lotów na „PIKNIK z rowerem i latawcem” do 

Łapszanki, który będzie połączony z warsztatami rowerowymi, startującymi z Kacwina na Przełęcz nad Łapszanką. W tym roku 

tematem przewodnim imprezy będzie ścieżka rowerowa „Pętla Spiska”. 

Życzę wszystkim Czytelnikom miłej lektury.
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Jakub Jamróz

Wójt Gminy Łapsze Niżne

Zapraszam na zebrania wiejskie we wrześniu
Pragnę zaprosić Państwa na kolejne już spotkania informacyjne połączone z zebraniami wiejskimi w Państwa 

miejscowościach. Spotkania odbędą się w terminach jak w poniższej tabeli. 

Na zebraniach omawiany będzie przede wszystkim fundusz sołecki. O tym, na co zostaną przeznaczone środki z funduszu 

sołeckiego decydują mieszkańcy danej miejscowości poprzez podjęcie uchwały na zebraniu wiejskim. Chciałbym, abyście 

Państwo brali czynny udział w podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu środków. Gorąco zachęcam do uczestnictwa 

w spotkaniach – to najlepszy sposób dialogu społecznego. 

Lp. Miejscowość Data Godzina Miejsce spotkania

1 FALSZTYN 03.09.2017r. (niedziela) 10:00 Remiza OSP

2 FRYDMAN 08.09.2017r. (piątek) 19:45 Remiza OSP

3 ŁAPSZANKA 09.09.2017r. (sobota) 19:00 Remiza OSP

4 KACWIN 10.09.2017r. (niedziela) 19:00 Remiza OSP

5 ŁAPSZE WYŻNE 15.09.2017r. (piątek) 20:00 Świetlica

6 NIEDZICA 16.09.2017r. (sobota) 19:00 Dom Strażaka

7 NIEDZICA-ZAMEK 17.09.2017r. (niedziela) 11:40 Remiza OSP

8 TRYBSZ 17.09.2017r. (niedziela) 18:00 Remiza OSP

9 ŁAPSZE NIŻNE 22.09.2017r. (piątek) 19:00 Dom Ludowy

Na spotkaniach zostaną poruszone między 

innymi następujące sprawy:

 1. Realizacja budżetu w 2017 roku;

 2. Inwestycje wykonane, w trakcie realizacji 

i planowane;

 3. Informacja na temat wniosków o 

dofinansowanie złożonych przez gminę 

(m.in. wymiana kotłów, utylizacja azbestu);

 4. Informacje na temat wniosków, które 

gmina planuje złożyć w zbliżających się 

naborach (m.in. OZE);

 5. Inne sprawy informacyjno - organizacyjne.

Serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie 

w jednym z powyższych terminów. Chętnie 

odpowiem na wszystkie Państwa pytania 

i wątpliwości. 
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Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
9 siłowni zewnętrznych oraz budowa 5  boisk wielofunkcyjnych

Projekt  „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

w Gminie Łapsze Niżne” znalazł się na zatwierdzonej liście 

ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.01-

IZ.00-12-060/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 

regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów 

regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów 

subregionów – SPR w ramach RPO WM, dofinansowany  

w maksymalnej kwocie 1 096 567, 95 zł.

Projekt ma na celu rozwinięcie infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej na terenie Gminy Łapsze Niżne. W ramach 

poszczególnych zadań zaplanowano  montaż 9 siłowni 

zewnętrznych oraz budowę 5  boisk wielofunkcyjnych. 

W każdej z 9 miejscowości naszej gminy powstanie siłownia 

zewnętrzna. W ramach projektu zbudowane zostanie 5 boisk 

wielofunkcyjnych w miejscowościach: Łapsze Wyżne, Trybsz, 

Falsztyn, Niedzica, Kacwin. W skład obiektów wchodzić będą 

boiska do następujących gier zespołowych: boisko do piłki 

ręcznej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki i kort 

tenisowy. Będą to boiska wielofunkcyjne o wymiarach 

standardowych 20mx40m. Tam gdzie warunki terenowe nie 

pozwolą na taki wymiar, boiska zostaną dostosowane do 

aktualnych uwarunkowań przestrzennych. Teren boisk  

zostanie ogrodzony  w formie piłko chwytów.

Halina Karkoszka

Podinspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Pętla Spiska z nowymi znakami turystycznymi
Szlak rowerowy Pętla Spiska to niezwykle atrakcyjny szlak turystyczny 

biegnący pograniczem polsko-słowackim.

Szlak rowerowy Pętla Spiska 

to niezwykle atrakcyjny 

szlak turystyczny biegnący 

pograniczem polsko-

słowackim. Podróżujący po 

szlaku turysta ma możliwość 

podziwiania zabytków 

architektonicznych i kultu-

rowych Spisza. Licząca 

ponad 40 km Pętla Spiska 

biegnie po stronie polskiej 

przez tereny trzech gmin: 

Łapsze Niżne, Nowy Targ 

oraz Bukowina Tatrzańska. 

Szlak prowadzi przez tereny 

zurbanizowane, gdzie 

rowerzyści poruszają się po 

drogach asfaltowych oraz 

przez tereny leśne i pola, 

gdzie przeważają drogi polne 

i leśne ścieżki. Z uwagi na braki w istniejącym oznakowaniu 

turystycznym szlaku, Gmina Łapsze Niżne podjęła decyzję 

o przeprowadzeniu modernizacji oznakowania szlaku 

rowerowego Pętla Spiska. W tym celu wykonano logotyp 

promocyjny szlaku, który pojawił się na nowych znakach 

turystycznych. Między innymi w ten sposób Gmina zamierza 

promować szlak jako markowy produkt turystyczny. Prace 

związane ze zmianą oznakowania rozpoczęto w lipcu tego 

roku i obejmowały liczący 18 km odcinek od granicy państwa 

w Kacwinie do Łapsz Niżnych. Znakowanie szlaku zostało 

wykonane przez Fundację „2 Koła”, która również oczyściła 

z porastających krzaków i gałęzi korytarz przebiegu szlaku 

rowerowego Pętla Spiska.

Fundacja „2 Koła”

Wieści 
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zdj. Jarosław Haber



2 tygodnie wakacji stały się niezapomnianą przygodą 

i wspaniałym odpoczynkiem dla dzieci. A wszystko zaczęło się 

1 lipca w sobotę po południu. Pełni oczekiwań, ale też obaw, 

koloniści stawili się z bagażami na szkolne boisko przy 

Gimnazjum w Łapszach Niżnych. Po krótkiej odprawie 

dotyczącej spraw organizacyjnych, bagaże zapakowano 

i wszyscy wsiedli do autobusów zgodnie z dokonanym 

podziałem na grupy. Mimo iż odległość z naszej gminy nad 

morze jest naprawdę duża, podróż minęła bardzo szybko. 

Dobra droga i zdyscyplinowanie grup sprawiło, iż przejazd był 

naprawdę sprawny. Do Gniewina dotarliśmy bardzo wcześnie 

rano w niedzielę. Szybko zostały przydzielone pokoje 

i mogliśmy chwilkę odpocząć. Pierwszy dzień minął nam na 

zapoznaniu się z obowiązującymi regulaminami, 

z miejscowością i budynkiem szkoły. W związku z tym, iż była 

to niedziela, uczestniczyliśmy we mszy świętej w parafialnym 

kościele. Wieczorem odbył się wieczorek zapoznawczy, 

któremu towarzyszyły wesołe zabawy integracyjne. 

Następnego dnia udaliśmy się do Dębek na plażę. Wrażeń 

tego dnia chyba nikt nie zapomni. Niestety, pogoda nam nie 

dopisała i zamiast beztroskiego wylegiwania się na piasku, 

udaliśmy się na spacer brzegiem morza. Nasz spacer trwał 

kilka godzin, podczas których przeszliśmy ok. 14 km- 

odległość, która dzieli plażę w Dębkach od Białogóry. 

A wieczorkiem mieliśmy jeszcze siły na rozgrywki sportowe na 

boisku wielofunkcyjnym. We wtorek zwiedziliśmy skansen 

w Nadolu i pływaliśmy statkiem po Jeziorze Żarnowieckim. Po 

południu obejrzeliśmy wesołe przedstawienie „Nie ma jak 

w domu”, a wieczorkiem odbyła się pierwsza kolonijna 

dyskoteka. W środę pogoda nie była plażowa i zostaliśmy 

w budynku. W czwartek wcześnie rano wyjechaliśmy na Hel. 

Tam mogliśmy opalać się na plaży. Wśród naszej grupy 

znalazło się kilku odważnych amatorów zimnych, morskich 

kąpieli.  Potem zwiedziliśmy tamtejsze fokarium. Mogliśmy 

zobaczyć codzienny trening tych zwierząt oraz karmienie. 

W piątek pojechaliśmy do Wejherowa, gdzie zwiedziliśmy 

m. in. Ratusz. W sobotę poszliśmy na spacer w kierunku 

Nadola, a następnie udaliśmy się do kompleksu „Kaszubskie 

Oko”. Oglądaliśmy piękną panoramę Gniewina z wieży 

widokowej. W niedzielne południe zwiedzaliśmy Centrum 

Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Nasze górskie nogi 

nie bały się kolejnych wież widokowych jak np. „Wieżycy”. 

Następny dzień spędziliśmy na plaży w Dębkach, gdzie 

niektórzy z nas budowali zamki z piasku, inni się opalali, 

a jeszcze inni kąpali w morzu. Było naprawdę super. We 

wtorek zwiedziliśmy okręt wojenny ORP Błyskawica 

i spacerowaliśmy po Skwerze Gdyńskim. W środę ostatni raz 

pojechaliśmy do Dębek nad morze. Nadszedł też dzień 

powrotu, podczas którego oprócz pakowania, sprzątania 

mogliśmy do południa korzystać z 4 torów do bowlingu, stołu 

do tenisa czy piłkarzyków w kompleksie sportowym. 

Popołudnie było kinowe. Wybraliśmy się na film „Mój 

przyjaciel smok”. Potem było troszkę czasu na ostateczne 

spakowanie bagaży i przygotowanie do wyjazdu. Na pamiątkę 

każdy uczestnik otrzymał kubek z własnym imieniem. Odbyło 

się również podsumowanie konkursu czystości i wręczenie 

Wakacyjny wyjazd nad morze dzieci z Gminy Łapsze Niżne
W tym roku 80 dzieci z Gminy Łapsze Niżne wyjechało na wakacje nad morze do naszej partnerskiej Gminy 

Gniewino, dzięki odnowionej współpracy między gminami.
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drobnych upominków największym czyścioszkom. 

Punktualnie o godz. 21 wyruszyliśmy w drogę do domu. I choć 

cieszyliśmy się z powrotu, to żal było, że kolonia się skończyła. 

Wakacyjna kolonia była fantastyczną przygodą, podczas 

której poznaliśmy wiele nowych osób, zacieśniliśmy więzy ze 

znajomymi z sąsiednich miejscowości z naszej gminy, których 

do tej pory nie znaliśmy i świetnie się bawiliśmy. Każdego 

wieczoru miały miejsce ciekawe atrakcje. Każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie. Były dyskoteki (zapoznawcza, piżamowa, 

różowa i pożegnalna), gry i zabawy integracyjne, zawody 

sportowe, rozgrywki drużynowe czy Konkurs Talentów. Na 

pewno długo będziemy pamiętać o tej kolonii.

Magdalena Dwornicka

Kierownik kolonii

Relacje dzieci:

„Nadszedł ten dzień 1 lipca. O godzinie 17.00 wszyscy uczestnicy 

kolonii wraz ze swymi rodzicami zebrali się przed szkolnym 

boiskiem w Łapszach Niżnych. Ponad 80 osób zostało 

podzielonych na cztery grupy. Po rzetelnym spakowaniu 

autobusów ruszyliśmy w nieznane. Droga do Gniewina, chociaż 

bardzo długa minęła płynnie i bez komplikacji. W autobusie 

słychać było wokoło rozmowy podekscytowanych dzieciaków. 

Następnego dnia około godziny 5 rano autobusy zaparkowały na 

parkingu szkoły w Gniewinie. Wszyscy choć zmęczeni z dziarskim 

uśmiechem na ustach ruszyliśmy w stronę drzwi. Ogromny obiekt 

szkoły wywarł na uczniach wielkie wrażenie. Po przydzieleniu do 

odpowiednich sal udaliśmy się na śniadanie. Posiłki 

przygotowane przez obsługę szkoły były bardzo smaczne. 

Podczas dwutygodniowego pobytu zwiedziliśmy przeróżne 

miejsca. Od gniewińskich atrakcji po osobliwości półwyspu 

Helskiego. Po każdej wycieczce wszyscy zmęczeni padaliśmy na 

nasze posłania. Nie odłącznym elementem naszej porannej 

rutyny były ranne treningi oraz kontrola czystości. Wiele razy 

odwiedzaliśmy również sportowe atrakcje tej miejscowości czyli 

min: pływalnię, salę widowiskowo-sportową czy boisko 

wielofunkcyjne. Te wszystkie sportowe zajęcia utwierdziły nas 

w przekonaniu, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Pomimo 

drobnych wybryków którymi zawiniliśmy, zabawy nie było końca. 

Dyskoteki na długo zapadną nam w pamięci. Wszyscy na pewno 

stwierdzą, że były to najlepsze wakacje w życiu”

Karol Pojedyniec, Ewelina Bogaczyk, Karina Janosz, Emilia 

Kaszycka, Bartek Brynczka

Osoby fizyczne, które chcą dokonać usunięcia drzew 

i krzewów na prywatnej posesji, pod warunkiem jednak, że ich 

usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, muszą wnieść odpowiednie zgłoszenie do 

Wójta Gminy Łapsze Niżne, jeśli obwód pnia drzewa na 

wysokości 5 cm przekracza:

l 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu 

jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
l 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii 

akacjowej oraz platanu klonolistnego,
l 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. Nie 

dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących 

na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków.

Przepisy dotyczące usuwania drzew rosnących na 

nieruchomościach należących do osób prawnych, wspólnot 

mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji nie 

zmieniają się. Więcej informacji można znaleźć w ustawie 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2134 z późn. zm.). Druki zgłoszenia zamiaru usunięcia 

drzew oraz wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 

dostępne są w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych oraz na 

stronie internetowej pod adresem www.lapszenizne.pl 

Dokumenty należy składać na dzienniku podawczym Urzędu 

Gminy w Łapszach Niżnych. Bliższe informacje można 

uzyskać również pod numerem telefonu 18 2659310 w. 41.

UWAGA!

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie 

drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania 

zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków 

chronionych. Dotyczy to przypadków, gdy usunięcie drzew 

spowoduje naruszenie tych zakazów (np. niszczenie 

roślinności lub gatunków zwierząt objętych ochroną, 

niszczenie miejsc bytowania, usuwanie drzew na obszarach 

chronionych). Zezwolenia na czynności podlegające zakazom 

wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Marta Bednarczyk

Inspektor ds. ochrony środowiska

Zmiany dotyczące usuwania drzew i krzewów
Urząd Gminy w Łapszach Niżnych informuje, że w dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 

11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca 

między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 

fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wieści 
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Pragnę serdecznie podziękować kierownikowi kolonii Pani Magdalenie Dwornickiej za wspaniałą organizację 
wyjazdu, oraz opiekunom: Annie Stanek, Adamowi Korczykowi, Eugeniuszowi Brzyżek i Tomkowi Brzyżek za opiekę 
nad naszymi dziećmi podczas tegorocznej kolonii wakacyjnej. Składam również na  ręce Pana Wójta Gminy Gniewino 
Zbigniewa Walczaka serdeczne podziękowania za gościnę w Gniewinie, zaś Paniom Marioli Nawrockiej i Gabrieli 
Niedbale oraz Panu Waldemarowi Szczypiorowi z Gniewina dziękuję za kilkumiesięczną współpracę przy organizacji 
tego wyjazdu.

Jakub Jamróz
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ŁAPSZE NIŻNE

Zbuduj z nami 
ofertę turystyczną gminy

Prowadzisz obiekt noclegowy, gastronomiczny w Gminie 

Łapsze Niżne? Posiadasz bogatą ofertę spędzenia wolnego 

czasu, tworzysz lokalne produkty, oferujesz turystom 

atrakcyjne usługi spędzania wolnego czasu?

 Jeśli tak, to Urząd Gminy Łapsze Niżne zaprasza do udziału w stworzeniu 

kompleksowej informacji turystycznej o naszej Gminie. W 2018 roku Gmina 

Łapsze Niżne planuje wydać folder turystyczny wraz z aktualną mapą tras 

rowerowych i szlaków pieszych oraz uzupełnić istniejącą stronę internetową 

dedykowaną turystyce: www.turystyka.lapszenizne.pl, w których pojawią się 

informacje na temat bazy noclegowej, gastronomicznej i atrakcji w gminie. 

Z bazy będą mogli skorzystać turyści już w najbliższym sezonie wakacyjnym. 

Gmina bezpłatnie zinwentaryzuje bazę turystyczną, zleci projekt i wyda folder. 

Osoby zainteresowane, będą mogły zakupić na swój użytek nowy folder 

turystyczny.

 Jak się zgłosić?

 1) Wystarczy w dniach od 1 września do 30 października 2017 roku wypełnić 

ankietę online, dostępną na stronie internetowej Urzędu Gminy: 

www.lapszenizne.pl albo Facebook: www.facebook.com/LapszeNizne.Gmina . 

Można zgłosić zarówno obiekty noclegowe, gastronomiczne, sklepy, usługi, 

wypożyczalnie rowerów, ciekawe miejsce do zobaczenia, lokalne produkty do 

sprzedaży i inne usługi atrakcyjne dla turystów.

 2) Ankietę można uzupełnić o zdjęcia, przesyłając maksymalnie 4 zdjęcia 

o łącznej pojemności do 30 MB na adres mailowy: turystyka@lapszenizne.pl 

z dopiskiem w temacie: nazwa/imię i nazwisko usługodawcy oraz miejscowość 

(przykład: Pensjonat „Róża” – Łapsze Niżne). Szczególnie zachęcamy do 

prezentacji fotograficznej, gdyż chcemy pokazać jak wspaniałe miejsca 

i atrakcje czekają na turystów w naszej Gminie.

 3) Określić ile folderów turystycznych wraz z mapą, chcieliby Państwo 

zamówić dla swojego obiektu. Orientacyjna cena to 7 zł za sztukę. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych 

u Asystenta Wójta – Natalii Niemiec. 

Dane do kontaktu: 

e-mail: n.niemiec@lapszenizne.pl

tel: 18 262 89 27
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CEL PROGRAMU GRANTOWEGO:

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie 

finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej 

(m.in. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych) jest 

rozwój usług oferowanych przez te podmioty. 

Preferowane będą działania, które poza obligatoryjnym 

spełnieniem powyższego celu, są realizowane w obszarach 

istotnych z punktu widzenia Krajowego Programu Rozwoju 

Ekonomii Społecznej (KPRES) i/lub Regionalnego Planu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej dla Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPRES): 

l rozwój usług społecznych użyteczności publicznej 

(zgodnie z definicją KPRES),
l rozwój usług na rzecz zrównoważonego rozwoju 

(zgodnie z definicją KPRES),
l rozwój usług opartych o marke�ng 

terytorialny/tworzenie produktów lokalnych (zgodnie 

z zapisami RPRES),
l rozwój usług na rzecz rozwoju społeczności lokalnej, 

tożsamości i edukacji kulturowej (zgodnie z definicją 

KPRES),
l rozwój usług na rzecz solidarności pokoleń (zgodnie 

z definicją KPRES). 

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć 
ekonomizowaniu działalności PES (m.in. 
stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych) i może 
zostać przeznaczone na przygotowanie/testowanie 
/wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub 
usług lub poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu 
świadczonych usług oraz poszerzanie asortymentu 
sprzedawanych produktów i sposobów ich 
dystrybucji. 

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu? 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie 

grantu są istniejące podmioty ekonomii społecznej (m.in. 

stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych), mające 

siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu podhalańskiego, 

tj. powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego. 

UWAGA!  Podmiot zainteresowany ubieganiem się 

o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest 

zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu opracowania lub 

modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej przed przystąpieniem do konkursu (w okresie od 

1 sierpnia do 30 września br.).

Warunki udzielania grantu: 

l wysokość grantu: maksymalnie 10 000 złotych;
l 5% udział środków własnych (procentowy udział 

dofinansowania w rzeczywistych kosztach realizacji 

inicjatywy nie może przekroczyć 95%; wartość inicjatywy to 

łączna wartość grantu i środków własnych). Na środki własne 

mogą się składać środki finansowe (środki własne, środki 

z innych źródeł, z wyłączeniem środków UE) lub wniesione 

w formie wkładu rzeczowego (np. udokumentowana praca 

wolontariuszy) w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości 

inicjatywy (wartość pracy wolontariuszy w Inicjatywie wynosi 

30 złotych za godzinę świadczenia - stawka jednostkowa);

- pula środków na rok 2017: 200 000 zł;
l sposób finansowania: przekazanie grantu następuje na 

konto Grantobiorcy po podpisaniu umowy o udzielenie 

wsparcia finansowego na realizację Inicjatywy w obszarze 

ekonomii społecznej na terenie subregionu podhalańskiego 

województwa małopolskiego, z wyłączeniem działalności 

wykluczonej z pomocy de minimis;
l składanie wniosku: za pośrednictwem pla�ormy 

internetowej w terminie wskazanym w ogłoszeniu 

o konkursie, ogłoszenie ukaże się w drugiej połowie sierpnia 

2017 roku;
l w 2017 roku Grantobiorca może złożyć tylko jeden 

wniosek o dofinansowanie w ramach MOWES Subregion 

Podhalański;
l czas realizacji Inicjatywy wynosi maksymalnie 10 miesięcy.

Dla podmiotów zainteresowanych przygotowaniem 
wniosków przewidziano bezpłatne wsparcie 
szkoleniowo-doradcze, m.in. jednodniowe warsztaty 
dot. opracowania wniosków grantowych. 

Kontakt: 

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych 

ul. Dolnych Młynów 7/6

31-124 Kraków 

Adriana Starowicz

Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych 

Tel. 12 349 06 57 

e-mail: grant.podhalanski@mila.org.pl 

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

ul. Orkana 16b 

34-700 Rabka Zdrój 

Izabela Smoleń 

Konsultant ds. realizacji grantów 

tel. +48 18 26 77 739 w. 25 

e-mail: mwozniak@frrr.pl  oraz  ismolen@frrr.pl

Barbara Kazior i Natalia Niemiec 
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PROCES budowy oferty turystycznej Gminy Łapsze Niżne 
– wsparcie grantowe
Szanowni Państwo, w poprzednim numerze kwartalnika 2/2017 ukazała się informacja o pierwszym 

spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Gminy Łapsze Niżne z mieszkańcami przy współpracy z Fundacją 

Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa, którego celem była  diagnoza gminy pod kątem budowania marki 

turystycznej w kontekście rozwoju turystyki z wykorzystaniem instrumentów ekonomii społecznej. 

Podczas spotkania trenerki z fundacji, wspomniały, że będzie uruchomiony Program Grantowy w ramach 

projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”.

Wieści 
z DziedzinNr 3 – 2017 DZIAŁANIA URZĘDU GMINY



Wójt Gminy Łapsze Niżne serdecznie zaprasza Mieszkańców na pierwszy ekologiczny piknik poświęcony ochronie 
powietrza. 

Podczas imprezy będzie możliwość skorzystania z mobilnych badań spirometrycznych, punktu porad kosmetologii 
pielęgnacyjnej i punktu informacyjnego Urzędu Gminy. Na uczestników pikniku czeka min.  pokaz ekologicznych 
urządzeń grzewczych, animacje, zabawy, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 

Atrakcje dla dzieci: LATAJĄCA PRACOWNIA, LABORATORIUM POWIETRZA, DMUCHANE ZJEZDALNIE I ZAMKI. 
Szczegóły już wkrótce na plakatach oraz na stronie: www.lapszenizne.pl

Informujemy, że od 1 lipca 2017 roku:

l nie wolno spalać mułów i flotów węglowych (paliw, 

gdzie drobnego węgla kamiennego lub brunatnego – 

ziarno 0-3 mm – jest więcej niż 15%) oraz drewna 

i biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno przed 

spalaniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata);
l wszystkie nowo instalowane i po raz pierwszy 

uruchamiane piece, kotły i kominki będą musiały 

spełniać unijne normy ekoprojektu. Kotły powinny 

posiadać automatyczny podajnik paliwa bez możliwości 

zamontowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem kotłów 

zgazowujących drewno).

Uchwała obejmuje również okresy przejściowe wymiany 

kotłów:

l do końca 2022 roku konieczna będzie wymiana kotłów 

na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm 

emisyjnych;
l do końca 2026 roku trzeba będzie wymienić kotły, 

które obecnie spełniają chociaż podstawowe 

wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 

4 według normy PN-EN 303-5:2012,
l kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-

EN 303-5:2012, które są już eksploatowane lub 

zainstalowane do końca czerwca 2017 roku mogą być 

użytkowane do końca swojej żywotności.

W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku 

będzie dopuszczone użytkowanie tylko urządzeń, które 

spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną 

na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności 

cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej, 

instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie 

spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone 

w urządzenia redukujące emisje pyłu np. elektrofiltry.

Kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej 

mogą prowadzić pracownicy urzędu gminy/miasta na 

podstawie pisemnego upoważnienia od wójta/burmistrza, 

straż gminna/wiejska, policja, inspekcja nadzoru 

budowlanego, wojewódzka inspekcja ochrony środowiska.

Osoba naruszająca przepisy uchwały może być ukarana 

mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Udaremnianie 

lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony 

środowiska jest przestępstwem zagrożonym kara aresztu na 

podstawie art. 225 k.k. Użytkownicy kotłów, pieców 

i kominków zobowiązani są do przedstawienia kontrolującym 

dokumentów potwierdzających, że stosowane urządzenie 

grzewcze spełnia wymagania uchwały. Takim 

potwierdzeniem może być instrukcja użytkowania, 

dokumentacja techniczna, sprawozdanie z badań lub inny 

dokument.

Jakość stosowanych paliw również powinna być 

potwierdzona dokumentami np. fakturą zakupu paliwa 

(węgla, drewna) lub świadectwem jakości. W ramach 

obowiązujących przepisów klient powinien otrzymać pełną 

informację produktową o sprzedawanym towarze, jego 

pochodzeniu, parametrach oraz cenie. Przy zakupie węgla 

zawsze należy żądać od dostawcy przekazania świadectwa 

jakości.

Co to są wymagania ekoprojektu?

Wymagania ekoprojektu zostały przyjęte jednolicie dla całej 

Unii Europejskiej i wprowadzają dla kotłów i ogrzewaczy 

pomieszczeń minimalne normy emisji pyłu, tlenku węgla, 

organicznych zanieczyszczeń gazowych oraz tlenków azotu, 

a także normy efektywności energetycznej. Dzięki temu 

urządzenia grzewcze zmniejszają zużycie paliwa i powodują 

niewielką emisje zanieczyszczeń.

Przy zakupie kotła, pieca lub kominka zawsze należy upewnić 

się u sprzedawcy lub producenta, czy urządzenie posiada 

certyfikat i spełnia wymagania ekoprojektu. Należy pamiętać 

o wyborze kotła z automatycznym podawaniem paliwa bez 

możliwości stosowania rusztu awaryjnego (za wyjątkiem 

kotłów zgazowujących drewno). Listę kotłów i kominków, 

które spełniają wymagania ekoprojektu można również 

znaleźć na stronie: powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt

Małgorzata Olejarz – ekodoradca w Gminie Łapsze Niżne

ekodoradca@lapszenizne.pl

tel: 18 26 28 927

8

10 września - Piknik w zdrowej atmosferze

Wieści 
z Dziedzin

Kwartalnik 
Gminy Łapsze NiżneDZIAŁANIA URZĘDU GMINY

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA MAŁOPOLSKI



KULTURA I WYDARZENIA
Wieści 

z DziedzinNr 3 – 2017
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NAGRODY WÓJTA za dobre wyniki w nauce
17 sierpnia 2017r.  Wójt Jakub Jamróz jak w poprzednich 

latach, wręczył dwie nagrody finansowe w wysokości 

1000 zł każda (przyznane z prywatnych środków Wójta) 

uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce 

i aktywne uczestniczyli w życiu szkoły. Celem nagrodzenia 

dzieci pracowitych i najzdolniejszych jest budowanie

ich motywacji, docenienie pracy ich rodziców 

i zaangażowania nauczycieli.

W tym roku nagrodzone zostały absolwentki dwóch szkół 

ginazjalnych:

l Aleksandra Nowak z ZPO w Łapszach Niżnych, oraz
l Monika Iglar z Zespołu Szkół we Frydmanie.

SERDECZNIE GRATULUJEMY Oli i Monice oraz ich 

rodzicom i nauczycielom.

MISTRZYNIE w ju jitsu nagrodzone
na Sesji Rady Gminy

Rada Gminy nagrodziła sportowe osiągnięcia trzech młodych zawodniczek z naszej gminy, doceniając ich międzynarodowe 

sukcesy w ju jitsu. Wyróżnienia (bony o wartości 500 zł każdy), zostały wręczone przez Wójta Gminy Jakuba Jamroza 

i Przewodniczącego Rady Gminy Zdzisława Majerczaka:

l Annie Szpernodze,
l Julii Wojeńskiej,
l Wiktorii Froncz.

SERDECZNIE GRATUJEMY zawodniczkom, ich rodzicom i trenerowi Panu Arturowi Szpałkowi!

Natalia Niemiec



Perłą wśród bogatej uczty kulturalnej w Gminie Łapsze 

Niżne, jest niewątpliwie letni przegląd śpiskiego folkloru 

zwany „Śpiską Watrą”. Organizatorem imprezy jest Gminny 

Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z/s w Niedzicy. Ideą 

przeglądu zespołów jest pokazanie na scenie bogactwa 

i różnorodności kultury Spisza. W tym roku wystąpiło 10 

zespołów: „Mali Frydmanianie” z Frydmana, „Honaj” 

z Dursztyna, „Bystry Potok” z Kacwina, „Frydmanianie” 

z Frydmana, „Mali Toniecnici” z Krempach, „Małe Pieniny” 

i grupa Śpiewacza „Pienińskie Oktawki” w Krościenka 

n/Dunajcem, „Ciardasie” z Czarnej Góry, „Odrowążanie” 

z Odrowąża Podhalańskiego, „Maguranka” ze Spiskiej Starej 

Wsi (Słowacja), „Czardasz” z Niedzicy.Wyjątkowość tej 

imprezy polega również na tym, że docenia ona i pokazuje 

szacunek do różnorodności bogactwa kultur sąsiednich 

regionów Pienin, Podhala i słowackiego Spisza. Tegoroczną 

„Śpiską Watrę” rozpoczęła Pani Krystyna Milaniak – Dyrektor 

GOK wraz z Jakubem Jamrozem – Wójtem Gminy Łapsze 

Niżne, który rozpalił watrę. Nie straszne były ciemne chmury 

i krople letniego deszczu wobec uczty tańców, muzyki, śpiewu 

i dobrej zabawy. 

Dodatkowo podczas imprezy miał miejsce konkurs muzyk 

spiskich, którym przysłuchiwało się jury w osobach: Jadwigi 

Adamczyk – muzyka, folklorysty, Tadeusza Watychy - 

muzyka, folklorysty i Ryszarda Kowalczyka – muzyka, 

regionalisty. W konkursie wzięło udział 7 muzyk spiskich. 

W kategorii dziecięcej wystąpiły 2 muzyki, w kategorii 

młodzieżowej 2 muzyki, w kategorii dorosłej 3 muzyki 

z terenu gminy: Bukowina Tatrzańska, Łapsze 

Niżne i Nowy Targ. Komisja postanowiła 

przyznać następujące miejsca i nagrody 

pieniężne:

W kategorii dziecięcej:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 

300,00 zł otrzymała muzyka „Mali 

Frydmanianie” z Frydmana ( Eliza Dudas, Marcin 

Bednar, Paulina Ganczar);

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 

200,00 zł otrzymała Dziecięca Muzyka 

z Jurgowa (Filip Młynarczyk, Zofia Wojtas, 

Bartłomiej Mar�nczak , Weronika Wojtas).

W kategorii młodzieżowej:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 

400,00 zł otrzymała Muzyka „Honaj” 

z Dursztyna (Artur Bratkowski, Kamil 

Bratkowski, Jakub Cudzich);

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł 

otrzymała Młodzieżowa Muzyka z Jurgowa (Martyna Sołtys, 

Julia Mar�nczak, Magdalena Dziurka).

W kategorii dorosłej:

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł 

otrzymała muzyka „Wartko” (Grzegorz Kowalczyk, Andrzej 

Milaniak, Patryk Kaczmarczyk);

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł 

otrzymała muzyka z Czarnej Góry (Marian Kikla, Dominik 

Kikla, Jakub Złachoda, Bartłomiej Wacław);

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł 

otrzymała muzyka „Frydmanianie” z Frydmana (Bartłomiej 

Gaździak, Maksymilian Tażyk, Jakub Ferko, Jacek Iglar).

Komisja wyraziła zadowolenie, że w tegorocznym konkursie 

wzięły udział także dziecięce muzyki. Zachęca również 

młodszych wykonawców - instrumentalistów do czerpania 

wzorów oraz repertuaru ze źródła starszego pokolenia 

spiskich muzykantów.

Nad poczęstunkiem dla przybyłych gości, mieszkańców 

i ciekawych turystów czuwał Pan Zbyszek Kapołka. Na koniec 

biesiadnicy bawili się przy muzyce zespołu „Sprytni”. 

Dziękujemy organizatorom za przygotowanie tegorocznej 

„Spiskiej Watry” i przybyłym mieszkańcom oraz gościom za 

wspólną zabawę.

Natalia Niemiec
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Co się wydarzyło w czasie wakacji 
w Gminie Łapsze Niżne?

O pięknie polskiego Spisza świadczą nie tylko wyjątkowe 

krajobrazy, bogata historia, bliskość gór i lasów, ale przede 

wszystkim ludzie, którzy z miłości do swojej kultury, pielęgnują 

szczególnie wśród najmłodszego pokolenia pasję do tańca i muzyki. 

XXII Śpisko Watra 
2 lipca 2017r.

Wieści 
z Dziedzin

Kwartalnik 
Gminy Łapsze NiżneKULTURA i WYDARZENIA
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W 2008 r grupa przyjaciół z zespółu  SZTAB, wyszła 

z inicjatywą koncertu o podobnej idei, jak Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, którego celem była zbiórka pieniędzy na 

zakup sprzętu medycznego do gabinetu rehabilitacyjnego 

w Ośrodku Zdrowia w Łapszach Niżnych. Obecnie to 

ogromne przedsięwzięcie organizacyjne – plenerowa impreza 

masowa. Około 5 miesięcy przygotowań, sprawny zespół, 

dziesiątki wolontariuszy, setki telefonów, maili. Ponadto 

obsługa techniczna, akustycy, dziesiątki artystów, liczne 

próby – a wszystko po to, by zapewnić ucztę muzyczno-

artystyczną dla tych, którzy cały rok czekają na Wielkie 

Spiskie Granie. 

Na sobotę zaplanowane zostały koncerty zespołów: 

Kompromitacja, Adamski & Goście oraz Iskariota. Dodatkowo 

tego dnia została zorganizowana Biała Sobota przez Ośrodek 

Zdrowia w Łapszach Niżnych dla mieszkańców, podczas 

której odbyły się badania i porady lekarskie. Niedzielne 

Wielkie Spiskie Granie zostało rozpoczęte od przywitania 

mieszkańców gminy i gości przez Wójta Gminy Jakuba 

Jamroza oraz  Panią Katarzynę Kubasiak. Jako pierwsi na 

scenie pojawili się członkowie zespołu regionalnego 

z Frydmana, którzy zaprezentowali spiskie tańce i melodie, 

a tuż po ich występach  animatorzy sportowi zorganizowali 

dla dzieci rozgrywki muzyczno-sportowe, w których także 

niejeden dorosły chciał wziąć udział. Kiedy prowadzący 

wręczali nagrody przedstawicielom zespołu z Frydmana, na 

scenę wchodziła już Orkiestra Dęta z Łapsz Wyżnych, 

prowadzona przez Pana Mateusza Gryglaka, znana w okolicy 

z bogatego  repertuaru. 

W międzyczasie, na plac wjechały czarne, piękne motory, 

których właściciele przyłączyli się do akcji charytatywnej 

organizowanej przez Panią Barbarę Kowalczyk ze 

Stowarzyszenia „Dzieci i Młodzież Spisza”. W tym dniu 

wolontariusze kwestowali przy kościołach oraz w trakcie 

imprezy. Celem zbiórki było wsparcie finansowe 

długotrwałego i bardzo kosztownego leczenia Pani Iwony 

Marii Nowak. Dzięki wspaniałej hojności darczyńców udało 

się zebrać ponad 12 tys. zł.

Na scenie i poza nią działo się wiele, ale niedziela zostanie 

zapamiętana szczególnie jako żywiołowe wydarzenie 

muzyczne, łączące góralski temperament z siłą muzyki 

rokowej. Sceną zawładnęły takie zespoły jak TORKI, 

MEGITZA TRIO oraz TURNIOKI. Na tym nie koniec. 

Tegoroczną gwiazdą wieczoru Wielkiego Spiskiego Grania był 

zespół DE MONO. W tym roku muzycy świętują 30 lat  

wspólnego grania na scenie. Charakterystyczny głos Andrzeja 

Krzywego, już od trzech dekad będący wizytówką grupy, 

idealnie komponuje się z brzmieniem akustycznych gitar, 

akordeonu, ukulele oraz dźwiękami instrumentów 

perkusyjnych i pianina. Nie tylko muzyka, ale przede 

wszystkim ponadczasowe słowa piosenek połączyły tego 

wieczoru wiernych fanów zespołu w każdym wieku, tworząc 

fantastyczną atmosferę, będącą prawdziwym  mostem 

dobrych emocji i wrażeń, trafiającym prosto w serca 

uczestników tego wyjątkowego wydarzenia.

Za rok będziemy świętować X Wielkie Spiskie Granie, 

na które już dzisiaj serdecznie zapraszamy!

Natalia Niemiec 

Największa impreza muzyczna na Spiszu właśnie się zakończyła. Przybyli goście i mieszkańcy 

Gminy Łapsze Niżne mogli skorzystać z bogatej, dwudniowej oferty koncertów, występów 

artystycznych a nawet spaceru po zdrowie – Spiskiego Marszu Nordic Walking, zorganizowanego 

w sobotę przez Stowarzyszenie Zdrowy Spisz, które w tym roku było jedną z organizacji 

pozarządowych wspartych finansowo przez Gminę w ramach konkursu grantów. 

IX Wielkie Spiskie Granie 2017
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W lipcu i sierpniu 2017 roku policjanci z Wydziału Prewencji 

Komendy Wojewódzkiej  Policji w Krakowie oraz Komisariatu 

Wodnego Policji w Krakowie w ramach zainicjowanej przez 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  Mariusza 

Błaszczaka kampanii :” Kręci mnie bezpieczeństw nad wodą” 

uczestniczyli w imprezach plenerowych na plaży Zamajerz 

w Niedzicy. W wydarzeniu brali udział także przedstawiciele 

Pienińskiego Parku Narodowego oraz Państwowej Straży 

Pożarnej w Nowym Targu. W działania włączyli się również: 

ZEW Niedzica S.A., Gmina Łapsze Niżne oraz Gmina 

Czorsztyn. W trakcie spotkań policjanci przeprowadzili 

działania profilaktyczno – edukacyjne, mające służyć 

poprawie bezpieczeństwa turystów, poprzez podnoszenie 

świadomości w zakresie zagrożeń i sposobów ich unikania oraz 

szukania pomocy w razie potrzeby. Dla dzieci i młodzieży 

przygotowano różnego rodzaju konkursy tj. rebusy, quizy, 

krzyżówki dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji. 

Młodzież zachęcano do udziału w konkursie filmowym 

„FILMOWY przeWODNIK”, promującym bezpieczne 

przebywanie w wodzie lub nad wodą.

Źródło: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Krakowie.

"Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą"
– akcje bezpiecznych wakacji dla dzieci nad Jeziorem Czorsztyńskim

Puchar Wójta w piłce nożnej
30 lipca 2017r. w Kacwinie odbył się Finał Turnieju o Puchar Wójta Gminy Łapsze Niżne. 

Przy tej okazji LZS Błyskawica Kacwin obchodziła Jubileusz 45-lecia

Tegoroczny Puchar Wójta Łapsze Niżne w piłece nożnej odbył 

się w Kacwinie. Gra była bogata w emocje. Gospodarze 

w swojej grze byli mało gościnni i nie dali sobie wydrzeć 

zwycięstwa w turnieju, w efekcie 5 raz z rzędu Kacwin "rządzi" 

w Gminie Łapsze. W finałowej potyczce ekipa Błyskawicy 

pokonała Skałki Trybsz 3:0. Najlepszym bramkarzem wybrano 

Marcina Bigosa (Kacwin), królem strzelców po serii rzutów 

karnych został Łukasz Pitoń(Kacwin), a najlepszym 

zawodnikiem turnieju wybrano 18-letniego Daniela 

Waksmańskiego z Trybsza. Finałowy turniej poprzedziły 

eliminacje do Pucharu, które 16 lipca odbyły się w Łapszach 

Niżnych. W toku rozgrywanych spotkań odpadła drużyna 

OSP Łapszanka, która wpierw uległa drużynie KS Łapsze 

Niżne 2:0, a następnie lepsi okazali się zawodnicy Skałek 

Trybsz, którzy wygrali 1:0. Los dobrał następujące pary 

półfinałowe:

I półfinał: Błyskawica Kacwin - KS Łapsze Niżne 1:1 (1:0) 

karne 5:3; II półfinał: Husarz Łapsze Wyżne - Skałki Trybsz 

0:2 (0:0). Mecz o trzecie miejsce był bardzo emocjonujący, 

o brązie zdecydował konkurs jedenastek, które lepiej 

wykonywali zawodnicy Husarza: Husarz Łapsze Wyżne - KS 

Łapsze Niżne 2:2 karne 4:3. W meczu finałowym spotkały się: 

Błyskawica Kacwin - Skałki Trybsz 3:0.

Błyskawica szybko objęła prowadzenie po pięknej bramce 

Łukasza Pitoń. Skałki nie składały broni, jednak przy kolejnym 

błędzie przy rzucie rożnym Kacwin prowadzi już 2:0. Mimo to 

trybszanie nie zamierzali się poddawać, najpierw Janusz 

Modła z rzutu wolnego ostemplował poprzeczkę, chwilę 

później Michał Rabiański minimalnie chybił w sytuacji sam na 

sam z Marcinem Bigos. W drugiej połowie Kacwin dołożył 

kolejną bramkę za sprawą atomowego uderzenia Jacka 

Tomasz z rzutu wolnego. W końcówce Skałki mogły zdobyć 

honorowe trafienie, jednak i tym razem piłka zatrzymała się 

na słupku po uderzeniu Michała Husi. Błyskawica Kacwin 

była zespołem lepszym, przede wszystkim pod względem 

kondycyjnym. Skałki mając jednego rezerwowego nie mogły 

wytrzymać dwóch spotkań na pełnych obrotach. W efekcie 

o wyniku meczu przesądziły Bramki (2:0): Tomasz Jacek 2x, 

Pitoń Łukasz. 

Zanim rozdano nagrody zespołowe, wręczono indywidualne 

odznaczenia zasłużonym działaczom LZS Błyskawica Kacwin. 

Jubileusz uświetnili swoją obecnością: Wójt Gminy Łapsze 
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Niżne - Jakub Jamróz, Przewodniczący Okręgowego 

Zrzeszenia LZS w Nowym Sączu - Aleksander Giertler, 

Członek Zarządu PPPN w Nowym Targu - Andrzej Nowobilski, 

Przewodniczący Rady Gminy Łapsze Niżne - Zdzisław 

Majerczak, Viceprezes GZ LZS Łapsze Niżne i członek zarządu 

PPPN w Nowym Targu - Piotr Miśkowicz Decyzją Zarządu 

Podhalańskiego Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu 

„Medalem 40 – lecia PPPN w Nowym Targu” odznaczeni 

zostali: Antoni Molitorys, Antoni Magiera, Jan Rataj, Jan 

Molitorys. Decyzją Zarządu Okręgowego Związku Piłki 

Nożnej w Nowym Sączu Złotą odznaką Honorową 

odznaczeni zostali: Roman Labuda, Robert Gałowicz, Marek 

Magiera. Decyzją Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 

w Krakowie brązową odznaką honorową odznaczeni zostali: 

Łukasz Pitoń, Michał Hasaj. Decyzją Zarządu Małopolskiego 

Zrzeszenia LZS w Krakowie srebrną  odznaką Honorową LZS 

odznaczeni zostali: Maciej Molitorys, Jakub Kuszczak, Piotr 

Radecki, Łukasz Rataj, Szczepan Szewczyk. Decyzją Zarządu 

Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie brązową  

odznaką Honorową LZS odznaczeni zostali: Krzysztof 

Krawontka, Piotr Kromka, Stanisław Michalak, Dawid 

Radecki, Paweł Szyszkowicz. Decyzją Zarządu Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu odznaką Honorową 

odznaczeni zostali: Maciej Hasaj, Marek Radecki. Decyzją 

Zarządu LZS Błyskawica Kacwin Pamiątkowymi dyplomami 

z okazji Jubileuszu 45 lecia LZS Błyskawica Kacwin 

wyróżnieni zostali: Jacek Tomasz, Dawid Gałowicz, Łukasz 

Gałowicz, Marcin Wójcik, Wojciech Hasaj, Marek Szpernoga, 

Henryk Haber, Adam Kowalczyk, Daniel Handzelek, Daniel 

Szkaradek, Piotr Nowak, Piotr Bigos, Marcin Bigos, Marek 

Radecki, Piotr Drążek, Dawid Dębski, Paweł Bednarz, 

Mateusz Milaniak, Maciej Kuchta, Krzysztof Wnęczak, Julian 

Boute, Damian Topór, Krzysztof Wójcik, Adrian Hasaj, Robert 

Labuda, Daniel Matusek, Albert Mąka, Dawid Szpernoga. LZS 

Błyskawica Kacwin postanowił nadać odznaczenia w formie 

podziękowań: Pan Aleksander Giertler – przewodniczący 

OZLZS w Nowym Sączu, Pan Jakub Jamróz – Wójt Gminy 

Łapsze Niżne, Pan Jan Kowalczyk – Prezes PPPN w Nowym 

Targu, Pan Ryszard Niemiec – Prezes MZPN w Krakowie, 

Antoni Bąk, Urszula i Mirosłąw Kuszczak, Marek Nowak, Józef 

Pacyga – autor naszego amfiteatru, Agnieszka Trybuła, Maria 

Łyszczarz, Kazimierz Łyszczarz, Beata Pietruś.

Zespół Błyskawicy Kacwin otrzymał następujące 

wyróżnienia: Złotą Odznakę Honorową LZS , medal 40 lecia 

działalności Związku OZPN w nowym Sączu, pamiątkową 

statuetkę z okazji jubileuszu 45-lecia od Podhalańskiego 

Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Targu , bon o wartości 

1500 PLN od Wójta Gminy Łapsze Niżne Pana Jakuba 

Jamroza.

Decyzją Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie Pan 

Jakub Jamróz  zawodnik LZS  Błyskawica Kacwin odznaczony 

został medalem 105-lecia Małopolskiego Związku Piłki 

Nożnej w Krakowie. Uchwałą Prezydium Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu Za szczególny wkład 

w rozwój piłkarstwa na Podhalu, Spiszu i Orawie przyznał 

godność Markowi Molitorys Ambasadora Futbolu 

Nowosądeckiego.

ULTRAJANOSIK 2017
Zapraszamy na 2 edycję Ultrajanosika do Gminy Łapsze Niżne

od 1 do 3 września.

W tym roku przygotowaliśmy dla naszych 

zawodników następujące trasy biegowe:

1. Dla najmniejszych szkrabów BIEGI: 

CYPISKA, RUMCAJSA I ZBÓJA na krótkim 

dystansie.

2. LEDWO DYCHA – 10 km.

3. ZBÓJECKA ŚLEBODA – 30.

4. SPISKA PĘTLA – 50 km.

5. POMSTA JANOSIKA – 80 km.

6. ULTRAJANOSIK LEGENDA –100 km.

Zapraszamy do udziału w zawodach oraz 

kibicowania na trasach biegowych.

Można nas znaleźć na stronie internetowej: 

www.ultrajanosik.pl i facebooku: 

www.facebook.com/ultrajanosik

Sławek Konopka

Fundacja „Na Ratunek”
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Gminne Dożynki – Przegląd orkiestr dętych w Falsztynie
Dożynki rozpoczęliśmy uroczystą Mszą dziękczynną za 

tegoroczne plony. Wspaniała zabawa, głośny śmiech towarzyszył 

publiczności podczas przedstawienia "Odpustu we Frydmanie" 

w wykonaniu zespołu „Frydmanianie”, który również 

zaprezentował na scenie wiązankę tańców i pieśni spiskich. 

Podobnie jak starsi koledzy, tak i „Mali Frydmanianie” swoim 

występem ukazali niepowtarzalność rodzimego folkloru. Piękne 

wieńce dożynkowe, pyszne potrawy kuchni spiskiej 

przygotowane przez gospodynie z Falsztyna oraz determinacja 

organizatorów i mieszkańców tej wspaniałej miejscowości 

sprawiły, że pogoda nikomu nie była straszna. Panie szybko 

zamieniły swoje eleganckie szpilki na gustowne gumiaczki. 

Wszyscy którzy byli w regionalnym stroju spiskim mieli 

zapewnione odpowiednie obuwie na tę imprezę.  Kto zmarzł, 

mógł się posilić „zupą Radnego”. O dobry humor publiczności 

zadbali pełni poczucia humoru konferansjerzy: Edyta i Grzegorz 

Findura. Oprawę muzyczną zapewniły orkiestry dęte z Frydmana, 

Kacwina i Łapsz Niżnych. Tegoroczny, specjalny gość przyjechał 

do nas ze Spiskiej Starej Wsi ze Słowacji – zespół „Maguranka”. 

Muzycznych doznań nie brakło także za sprawą zespołu 

„Majstry”. Zaś gwiazda wieczoru - zespół „TORKI” energicznym 

graniem rozgromił czarne chmury i występował już przy ‘suchym 

niebie’. 

Podczas dożynek, jedna z grup, uczestnicząca w szkoleniach 

Akademii Lokalnego Lidera, przygotowała akcję społeczną dla 

najmłodszych mieszkańców gminy - Namiot Kreatywności. 

Każdy, kto tam zawitał, mógł wziąć udział w ciekawych 

warsztatach: robienia zakładek (książkowych potworków), 

budowania latawców, tworzenia lampionów, malowania witraży 

na słoikach, opracowania własnego pisma kipu z Sherlokiem 

Holemesem oraz przygotowania dożynkowych bukiecików. Na 

dzieci czekały również losy-niespodzianki przygotowane przez 

stoisko Stowarzyszenia LGD Spisz- Podhale. Nad 

bezpieczeństwem całej imprezy czuwali miejscowi strażacy OSP. 

Ważnym wydarzeniem podczas imprezy było rozstrzygnięcie 

tegorocznego konkursu na "Na najbardziej zadbane obejście". 

Wójt Jakub Jamróz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy 

Zdzisławem Majerczakiem i komisją konkursową w osobach: 

Macieja Płachty, Antoniego Szewczyka i Jana Noworolskiego, 

wręczył nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu w dwóch 

kategoriach: 

1)  na „najładniejsza zagrodę”:

l I miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł dla Państwa Marii 

i Andrzeja Łojek z Trybsza

l II miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł dla Pana Józefa 

Pawlicy z Trybsza

l III miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł dla Pana Józefa 

Iglara z Frydmana

l Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 300 zł dla Państwa 

Krystyny i Pawła Pawlik z Frydmana

2) na „najładniejszą posesję”

l I miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł dla Pani Krystyny 

Majerczak z Niedzicy

l II miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł dla Pani Ewy 

Strączek z Niedzicy

l III miejsce i nagrodę w wysokości 400 zł dla Pani 

Małgorzaty Tomaszkowicz z Frydmana

l Wyróżnienie i nagrodę w wysokości 300 zł dla Pani 

Jadwigi Ludzi-Korczyk z Trybsza. 

Pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymali pamiątkowe 

albumy. Również każdy wieniec dożynkowy został nagrodzony 

bonem w wysokości 700 zł. W tym roku mieliśmy rekordową ilość 

wieńców, wykonanych aż przez 7 wsi (Frydmana, Falsztyna, 

Niedzicy, Kacwina, Łapsz Niżnych, Łapsz Wyżnych i Trybsza). 

GRATULUJEMY wykonawcom kreatywności i pomysłowości.

Wójt serdecznie podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się 

w organizację tegorocznych dożynek w tym: Gminnemu 

Ośrodkowi Kultury z/s w Niedzicy, Sołectwie we Falsztynie, 

Strażakom, Proboszczowi Parafii Frydman  Księdzu Ludwikowi 

Węgrzyn. Miłym akcentem był list od byłej Dyrektor Szkoły 

Zawodowej w Niedzicy oraz wieloletniej Radnej Gminy Łapsze 

Niżne Pani Annie Dunajczan, która podziękowała za organizację 

dożynek na Falsztynie, co miało miejsce po raz pierwszy w historii 

tej miejscowości. 

Świetna praca zespołowa i ogromna wytrwałość mieszkańców 

Falsztyna zwyciężyła z deszczową pogodą. 

Natalia Niemiec
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Sezon jesienny w Gminie Łapsze Niżne
bogaty w wydarzenia kulturalno-rozrywkowe

KALENDARZ IMPREZ w Gminie Łapsze Niżne 
wrzesień - listopad  2017 r.

Termin i miejsce Wydarzenie Organizator

1 – 3 września

Niedzica – Polana Sosny
Ultra Janosik Fundacja „Na Ratunek”

10 września

GOK w Niedzicy

godz. 14.30 – 18.30

PIKNIK EKOLOGICZNY

„w zdrowej atmosferze”
Gmina Łapsze Niżne

19 – 30 września

21/09 warsztaty z rysunku dla 

dzieci we Frydmanie

29/09 wystawa na Zamku 

„Dunajec” w Niedzicy Zamek

Międzynarodowy Plener Malarski 

„Niedzica 2017”

Fundacja M-Art

Gmina Łapsze Niżne

SHS Niedzica

23 września

Kacwin 

(START: 9.00 warsztaty rowerowe)

Łapszanka

(START: 10.00 konkurs latawcy)

Międzynarodowy PIKNIK 

z rowerem i  latawcem 

po Pętli Spiskiej

Gmina Łapsze Niżne,

Gminny Ośrodek Kultury 

w Łapszach Niżnych

z/s w Niedzicy,

Gmina Czorsztyn,

Obec Osturnia

Lokalna Grupa Działania

Spisz - Podhale 

23 września

ZEW w Niedzicy

20-lecie Zespołu Elektrowni Wodnych 

Niedzica S.A.
ZEW Niedzica S.A.

24 września

Morskie Oko – Niedzica Zamek

– Sromowce Kąty – Szczawnica

Zakończenie Lata 

w Pieninach, Gorcach, na Spiszu i Podhalu

Gmina Łapsze Niżne,

Gmina Czorsztyn,

Gmina Ochotnica Dolna,

Gmina Krościenko,

Miasto Szczawnica,

MOK Szczawnica

21 października

Łapsze Wyżne
Dzień SENIORA

Gminny Ośrodek Kultury 

w Łapszach Niżnych z/s w Niedzicy, 

Gmina Łapsze Niżne,

9 listopada

Kacwin
Konkurs Pieśni Patriotycznych

Gminny Ośrodek Kultury 

w Łapszach Niżnych z/s w Niedzicy, 

Gmina Łapsze Niżne, 

ZPO w Kacwinie

11 listopada

Łapsze Niżne
Obchody Święta Niepodległości

Gmina Łapsze Niżne, 

Parafia Łapsze Niżne

19 listopada

GOK- Niedzica

Cecyliada 

– przegląd  parafialnych schol 

i zespołów dekanatu niedzickiego

Parafia św. Bartłomieja Apostoła  w 

Niedzicy, 

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach 

Niżnych z/s w Niedzicy

Krystyna Milaniak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Niedzicy
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KULTURA I WYDARZENIA
Wieści 

z DziedzinNr 3 – 2017

Z przełęczy nad Łapszanką rozpościera się 

fantastyczna panorama Tatr i Magury Spiskiej. Aby 

się nią nasycić warto usiąść obok kapliczki 

zbudowanej w 1928 roku. Kapliczka jest 

przykładem tzw. dzwonnic loretańskich, budowli 

wyposażonych w dzwon, które były budowane 

specjalnie dla obrony przed burzami. Jeśli mamy 

czas i odpowiednie buty możemy wejść na 

Kuraszowski Wierch – najwyższy szczyt polskiego 

Spisza (1040 m n.p.m). Dzięki miejscu gdzie kiedyś 

było przejście turystyczne z Łapszanki łatwo 

dzisiaj dojść albo dojechać „Pętlą Spiską” do 

Osturnii na Słowacji”.

„Folder GMINA ŁAPSZE NIŻNE”, str. 24

ŁAPSZANKA
Wieś ściśle związana z Łapszami Wyżnymi. Atrakcją jest bez wątpienia dolina rzeczki 

Łapszanki z progami skalnymi odsłaniającymi pofałdowanie spiskich osadów geologicznych.
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Tematem przewodnim tegorocznego Pikniku 

z latawcem jest ścieżka rowerowa - Pętla . Spiska

Dlatego chcemy gorąco zaprosić:

l wszystkich miłośników rowerów na 

WARSZTATY ROWEROWE „Jak jeździć po 

terenach górskich” na trasę KACWIN – 

OSTURNIA – ŁAPSZANKA

START godz: 9.00

MIEJSCE: budynek startej szkoły w Kacwinie 

(Świetlica)

Wcześniejsza rejestracja telefoniczna: 

18 30 002 17 do 22 września 2017r. 

Trzeba ze sobą mieć: kask, kamizelkę 

odblaskową, paszport/dowód osobisty

l wszystkich miłośników podniebnych lotów, 

zapraszamy na KONKURS LATAWCÓW 

na Łapszankę

START godz.: 10.00 

MIEJSCE: przełęcz nad Łapszanką

Kategorie konkursu: dzieci (do 6 lat), dzieci 

(od 7 do 12 lat), rodziny i zespoły 

23 września

Piknik
z ROWEREM
i LATAWCEM

Pętla Spiska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020 na realizację mikroprojektu: 

„Transgraniczna promocja tras turystycznych Podhala i Spisza” umowy o dofinansowanie mikroprojektu wspólnego nr INT/ET/TAT/1/I/B/0062.



W tym roku po raz pierwszy Gmina Łapsze Niżne wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury organizuje Dzień Seniora. Gościnnie odwiedzi nas Stowarzyszenie Aktywny 
Wojkowicki Senior z naszej Partnerskiej Gminy Miasta Wojkowice, które 
przygotowało specjalny prezent w postaci przedstawienia komediowego. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSKICH SENIORÓW w wieku 65+. 

Szczegóły już niebawem na plakatach oraz na stronie: www.lapszenizne.pl ZAPRASZAMY

Dzień
SENIORA
21 października
Łapsze Wyżne

Wieści 
z Dziedzin

Kwartalnik 
Gminy Łapsze Niżne
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Wieś została założona przez Schwarzów Berzewiczych według 

zasad lokowania wsi na prawie niemieckim. Przez następne 

stulecia dzieliła losy klucza dunajeckiego – w 1589 roku 

podobnie jak w przypadku większości okolicznych wsi nabył ją 

od Olbrachta Łaskiego Gyorgy Horvath. Dokumenty z XVI i XVII 

wieku wskazują, że początkowo Łapsze Wyżne zamieszkiwane 

były przez ludność rusnacką (Rusnaków czy Łemków), która 

wzniosła tu drewnianą cerkiew prawosławną lub 

grekokatolicką. W XVII wieku w nieznanych okolicznościach 

Rusnacy opuścili wieś. Polacy zaadoptowali cerkiew do swoich 

potrzeb, a następnie wystawili na jej miejscu kościół pod 

wezwaniem świętych Piotra i Pawła, najznakomitszy przykład 

stylu rokoko, określany jako „Perełka Spisza”. 

źródło: „Spisz – kraina wielu kultur”, str. 115

Z Łapsz Wyżnych warto wybrać się na spacer na Grandeus. Znajduje się tam taras widokowy skąd rozpościera się bajeczna 

panorama na Tatry oraz Pieniny z Trzema Koronami w tle.

ŁAPSZE WYŻNE
Wieś położona w środkowym odcinku doliny rzeki Łapszanki na wschodnich 

stokach Trybskiej Przełęczy. Pośród wsi na Polskim Spiszu ma stosunkowo 

młody rodowód – pierwsze wzmianki o Łapszach Wyżnych pochodzą z 1463 r.

KULTURA I WYDARZENIA

fot. Jacek Waruś

Pragniemy Państwu przybliżyć kolejną, naszą gminę partnerską – Miasto 

Wojkowice, z którą w 2015 roku Gmina Łapsze Niżne podpisała umowę partnerską.

Rozpoczynamy aktywną współpracę, w ramach której Stowarzyszenie Aktywny 

Wojkowicki Senior odwiedzi naszą gminę 21 października w celu podzielenia się 

z nami doświadczeniem we współpracy z seniorami. Co więcej mają dla nas 

niespodziankę – przedstawienie komediowe, na które już dzisiaj serdecznie 

ZAPRASZAMY wszystkich seniorów z naszej gminy. 

STREFA  AKTYWNOŚCI WOJKOWICKIEGO SENIORA.

,,I znaleźliśmy się w wieku, trudna 

rada, Że się człowiek przestał dobrze 

zapowiadać; Ale za to, z drugiej strony, 

cieszy się, Że się również przestał 

zapowiadać źle”.

Kabaret Starszych Panów

Sposób na szczęśliwe i spełnione życie po 60-tce, 

czyli jak to robimy w AWS-ie.

Gmina miejska Wojkowice jest położona w powiecie będzińskim, w centralnej 

części województwa śląskiego, w Zagłębiu Dąbrowskim. W latach dwudziestych 

ubiegłego wieku w Wojkowicach, wtedy jeszcze niewielkiej osadzie, zaczął 

rozwijać się przemysł ciężki. Wybudowano kopalnię Jowisz i cementownię Saturn. 

Zakłady przemysłowe stworzyły warunki do powstania dobrze zorganizowanej, 

zintegrowanej społeczności. Przez kilkadziesiąt lat kopalnia i cementownia były 

oparciem w trudnych chwilach, kształtowały każdy niemalże element życia 

społecznego mieszkańców, dawały wsparcie emocjonalne i finansowe. Sytuacja 

zaczęła się zmieniać w okresie zmian ustrojowych po 1989 roku. Stabilny, 

wieloletni układ społeczny zaczął się chwiać. Wiele osób – szczególnie tych, którzy 

przyjeżdżali do Wojkowic z całej Polski za chlebem – jeszcze bardziej odczuło 

Gmina Partnerska Wojkowice

KATOWICE

WARSZAWA

WOJKOWICE
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utratę stabilizacji. Oni nie mieli wsparcia rodziny, pogłębiały 

się więc różnice społeczne. Dostrzegając problemy społeczne 

miasta postanowiliśmy w styczniu 2015 roku powołać 

Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior.

Od  samego początku istnienia AWS-u wzięliśmy się za bary 

ze stereotypami dotyczącymi życia osób 60+ w naszym 

regionie. Wyszliśmy z założenia, że Senior – często pomimo 

licznych obowiązków (najczęściej w roli zawsze 

dyspozycyjnego ,,rodzinnego pogotowia”) - pragnie mieć 

swoje życie, rozwijać się, pomagać innym, realizować 

marzenia. Posłuchaliśmy głosu koleżanek i kolegów na temat 

tego, jak chcieliby zagospodarować swój wolny czas 

i zabraliśmy się do dzieła. Po pierwsze uczymy się dbać 

o zdrowie i promować zdrowy tryb życia. 

Prowadzimy projekty związane z terapią ruchem np. w ramach 

wyjazdów na basen czy ,,Sportowych Czwartków AWS” 

organizowanych systematycznie w Parku Miejskim 

w Wojkowicach. Zajęliśmy się też popularyzacją nowych na 

naszym terenie gier i zabaw sportowych, takich jak: bulle, dart, 

disc golf. Uczestniczymy co roku w zimowych i letnich 

Olimpiadach Seniorów, czyli Senioriadach, a naszymi gośćmi 

i zarazem ekspertami od zdrowia są lekarze – specjaliści, 

terapeuci, którzy uczą nas, jak dbać o siebie, by dłużej 

i zdrowiej żyć. Przykładem projektu, który cieszy się 

niesłabnącym zainteresowaniem naszych seniorów jest 

,,Burza mózgów. Dbamy o zdrowie psychiczne”. Projekt został 

dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego. Obecnie realizujemy jego drugą 

edycję – uczestniczymy m.in. w zajęciach jogi śmiechu, 

z zakresu neurologii i neurodydaktyki, muzykoterapii, terapii 

antystresowej.

Realizujemy się artystycznie. Nasi członkowie należą do grupy 

teatralnej ,,AGRAFKA”, która współpracuje z Wojkowickim 

MOK-iem, a premiera pierwszego spektaklu ,,Momo 

i złodzieje czasu” przyciągnęła tłumy. Grupa nieformalna 

działająca przy AWS-ie otrzymała mikrodotację na realizację 

projektu ,,FaniTeatru” w ramach programu FIO. Śląskie 

Lokalnie 2017. W nasze estetyczne przyzwyczajenie uderzył 

też mocno projekt prof. Zbigniewa Bajka z Krakowskiej ASP 

,,Topografia/ Topos Wolności”, który realizowaliśmy razem 

z Przedszkolem im. Przyjaciół Bajek. 

Postawiliśmy też na międzypokoleniową integrację. Świetnie 

bawiliśmy się w projekcie adresowanym do młodzieży pt.: 

,,Młodość + doświadczenie” = podwójna siła!” Program 

,,Równać szanse”. Grupa projektowa spisała  się na medal. 

Pokazaliśmy, że współpraca pomiędzy pokoleniami wnuków 

i dziadków może dać fantastyczne rezultaty. Jednym z nich 

jest na przykład układ taneczny hip – hopa, w którym 

występują Juniorzy i Seniorzy. Wspólne konkurencje 

sportowe także przyniosły nam wszystkim dużo radości! 

Udało nam się osiągnąć to, co na co dzień nie jest tak 

oczywiste – integrację kilku pokoleń poprzez taniec, wspólną 

zabawę i sport. Dlatego tak bardzo cieszymy się z efektów 

tego projektu. Innym przykładem współpracy 

międzypokoleniowej jest projekt ,,Spotkajmy się na ławeczce” 

Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje na 

działania społeczne osób starszych i inicjatywy 

międzypokoleniowe. Konkurs skierowany jest do osób 60+ 

i do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt 

społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go 

przy wsparciu ekspertów. Dążymy do usystematyzowania 

naszych działań, dlatego zgłosiliśmy w ramach Programu 

rewitalizacji miasta projekt ,,Senior na fali, czyli Wojkowickie 

Centrum Aktywnego Seniora”. Centrum ma się stać 

inkubatorem innowacyjnych pomysłów adresowanych do 

środowiska osób 60+. Chcemy podzielić się z innymi 

seniorami dobrą praktyką, upowszechnić te elementy pracy 

na rzecz osób starszych, które sprawdziły się 

w dotychczasowej działalności stowarzyszenia AWS, 

a zwłaszcza wolontariat i zasadę uczenia się przez całe życie.

Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior powstało 

i funkcjonuje dzięki sile wolontariatu Misja stowarzyszenia 

Aktywny Wojkowicki Senior wyrasta z przekonania, że 

pracując dla siebie i dla innych możemy odzyskać utracone – 

po zaprzestaniu pracy zawodowej – poczucie własnej 

wartości i motywację do prowadzenia aktywnego 

i wartościowego życia. Takie też wartości pragniemy 

przekazać innym oraz promować w regionie. Członkowie 

stowarzyszenia mają doświadczenie w pracy na rzecz osób 

starszych, niepełnosprawnych i młodzieży, w tym trudnej 

wychowawczo. Ten etap życia, na którym obecnie się 

znajdujemy postrzegamy jako szansę na wykorzystanie 

nowych możliwości, chcemy uczestniczyć w działalności 

społecznej, mamy bogate doświadczenie życiowe, które nie 

powinno zostać utracone lub zmarnowane.

 Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior wciąż 

udowadnia, że jesień życia może stać się najpiękniejszą porą. 

To fakt, że osoby starsze często muszą zmagać się 
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 Niezwykle malowniczym szlakiem można dotrzeć z Kacwina 

do perły Rusińskich wsi na słowacji – słynnej Osturni. Nazwa 

wsi pochodzi od niemieckiego Katzwinkel – „koci zakątek”, 

a nieopodal znajduje się wzgórze, które kacwinianie nazywają 

Koci Zomek.

Historia wsi sięga 1320 roku – data ta widnieje na 

dokumentach sprzedaży wsi dokonanej przez Kokosza 

Berzeviczego na rzecz brata Jana. Według tradycji ludowej 

Kacwin był kiedyś miastem – motyw miasta i ziemnych 

fortyfikacji obronnych pojawia się nawet do dziś 

w przytaczanych przez mieszkańców Kacwina legendach 

i opowieściach. Brak jest jednak żadnej wzmianki historycznej 

na ten temat. Wieś dzieliła koleje losu polskiego Spisza 

znajdującego się w rękach możnych rodów węgierskich – 

Berzeviczych, Horvathów i Salamonów. Około 1400 r. 

w Kacwinie został ufundowany kościół pod wezwaniem 

Wszystkich Świętych. W roku 1431 świątynia została 

sprofanowana przez husytów, oblegających wówczas także 

Niedzicę. W XVII wieku wieś znalazła się w rękach luteranów, 

co trwało prawdopodobnie do roku 1666, kiedy to we wsi 

pojawił się katolicki kapłan Bartłomiej Rozmus. Po I wojnie 

światowej Kacwin pozostaje w granicach państwa polskiego. 

W Kacwinie do dziś przetrwała charakterystyczna, 

średniowieczna zabudowa centrum wsi, wśród której 

wyróżniają się charakterystyczne spichlerze o zrębowej 

konstrukcji z zewnątrz oblepianej gliną i pokrytej drewnianym 

dachem, zwane tu „sypańcami”, w których przechowywano 

głownie zboże. (…) Nieopodal nad Potokiem Kacwinianka 

znajdował się 200-letni młyn – tartak wodny, który służył 

mieszkańcom wsi jeszcze w latach 90 XX wieku.

źródło: „Spisz – kraina wielu kultur”, str. 101-102

Kacwin słynie również z malowniczych wodospadów, a wśród 

nich największym „Pod Młynarzką”. Przez Kacwin wiedzie 

urokliwa trasa rowerowa „Pętla Spiska”, którą dojedziemy przez 

Osturnię do Łapszanki na którą już dziś zapraszamy 

23 września na PIKNIK z rowerem i latawcem po Pętli Spiskiej. 

Warsztaty rowerowe zaczynamy w Kacwinie o godz. 9.00 

z prozaicznymi ograniczeniami: chorobami, samotnością czy niedostatkiem. 

Ale właśnie po to w stowarzyszeniu jesteśmy razem, by szukać sposobów na 

pokonanie tych barier i - pomimo wszystko - cieszyć się życiem. W AWS-ie 

dbamy o to, żeby każdy senior znalazł coś dla  ciała i coś dla ducha - cel, dla 

którego warto rano wstać, ubrać się i wyjść z domu :) Zachęcamy też innych do 

aktywności, współpracujemy z licznymi organizacji, które pomagają osobom 

starszym dobrze żyć. Uważamy, że tak naprawdę wszystko zależy od nas 

samych. Przekonaliśmy się, że w seniorach drzemie nieprawdopodobna siła, 

prawdziwy GREY POWER!

Teresa Jaskuła, Mirosława Gajdzik 

Zarząd Stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior

KACWIN
Wieś położona w pewnym odosobnieniu od pozostałych miejscowości 

polskiego Spiszu, w malowniczej dolinie zamkniętej północnymi odnogami 

Magury Spiskiej.

Wodospad „Pod Upłozem”,  zdj. Jarek Haber

ZAPRASZAMY na II edycję Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznych pod Honorowym 
Patronatem Wójta Gminy Łapsze Niżne, który będzie miał miejsce w Zespole Placówek 
Oświatowych w Kacwinie. 

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Łapsze Niżne. Jego celem jest 
popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych, która jest nieodłączną częścią naszej 
spuścizny narodowej.

Regulamin oraz zasady uczestnictwa dostępne będą na stronach internetowych organizatorów. 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

KULTURA I WYDARZENIA

II edycja

GMINNEGO
KONKURSU PIEŚNI
PATRIOTYCZNYCH

ZAPRASZAMY

9 listopada
Kacwin
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AKTUALNOŚCI - s t refa d la NGO

Bogactwo działań, które można czerpać z tradycji: kulinaria, 

rękodzieło, działania artystyczne, stanowią niejako gotowe 

„menu” działań Stowarzyszenia. Priorytetem jest jednak 

działanie, aktywność sama w sobie, która pozwala realizować 

się członkom SGW. Gospodynie są aktywne na kilku polach. 

Po pierwsze, źródłem inspiracji jest dla nich dorobek kultury 

spiskiej. Popularyzują one zarówno kulturę regionalną, 

potrawy jak i rękodzieło. Swoją pasją zarażają młodych 

mieszkańców gminy. 

Ze swoimi potrawami bierzemy udział w licznych 

wydarzeniach kulturalnych, fes�walach i imprezach 

kulinarnych na obszarze Gminy jak również poza granicami 

RP. Poszukiwanie środków na sfinansowanie działań to ważny 

element życia SGW. Swoje działania finansują ze składek 

członkowskich, z dotacji gminy, ale głównie ze środków UE. 

Wnioskują o sfinansowanie kursów, szkoleń, warsztatów. 

Złożyłyśmy również wnioski na doposażenie działalności, 

stroje regionalne oraz świetlicy, dzięki którym mogą rozwijać 

swoją działalność. Dzięki środkom pozyskanym w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 

przeprowadziliśmy warsztaty kulinarne oraz wyposażyliśmy 

kuchnię naszego stowarzyszenia w zastawę stołową oraz 

podstawowy sprzęt. W ramach drugiego projektu 

zorganizowaliśmy warsztaty szycia stroju regionalnego. 

Współuczestniczyliśmy w projekcie „Szlakiem dziedzictwa 

kulinarnego i rękodzieła ludowego Podhala, Spisza i Orawy” 

organizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy 

realizowany przy wsparciu finansowym Województwa 

Małopolskiego w ramach konkursu oferty z turystyki pn. 

„Małopolska Gościnna”, jak również w ramach programu 

FIO–Małopolska Lokalnie we współpracy z grupą nieformalną 

Gospodynie+. SGW współrealizowało projekt 

„Kultywowanie tradycji - warsztaty szycia”.

Przynależność do Stowarzyszenia oznacza nie tylko ciężką 

pracę, ale też odskocznię od codzienności. Spotkania 

gospodyń stanowią dla kobiet formę aktywnego spędzania 

wolnego czasu, odpoczynku od pracy zawodowej i domowej. 

To chwila dla siebie. W trakcie spotkań kobiety dzielą się 

swoimi pomysłami, zawierają przyjaźnie i zarażają się 

nawzajem swoimi pasjami. Lubią przebywać w swoim 

towarzystwie i czerpią z tego ogromną przyjemność. 

Działalność w Stowarzyszeniu to dla wielu kobiet również 

okazja do rozwoju osobistego. Dzięki warsztatom, zajęciom, 

wycieczkom i wymianie poglądów członkinie nabywają nowe 

umiejętności i zdobywają wiedzę. 

SGW w Niedzicy dużo prac i inicjatyw podejmują wspólnie 

z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz instytucjami kultury 

i oświaty. Współpracują również z licznymi podmiotami 

prywatnymi. SGW cieszy się szczególnie dobrymi relacjami 

z władzami samorządowymi, które nie tylko wpierają ich 

działalność, ale także dostrzegają pozytywny potencjał 

zjawiska i popierają powstawanie kolejnych stowarzyszeń. 

W bieżącym roku kalendarz działań jest bardzo bogaty. Panie 

stawiają przede wszystkim na integrację i podtrzymywanie 

dawnych wiejskich tradycji. Obecnie współpracujemy ze 

Stowarzyszeniem Rozwoju Orawy i Stowarzyszeniem LGD 

Spisz–Podhale w ramach realizacji projektu „Inkubator 

wolontariatu Podhala, Spisza i Orawy” w ramach Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, współfinansowany jest ze 

środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Uczestnicy projektu tworzą rodzinną grupę 

wolontariacką, która bierze udział w cyklu szkoleń, 

warsztatów i spotkań.

Dzięki środkom pozyskanym z dotacji budżetu gminy Łapsze 

Niżne w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

Wspieramy ORGANIZACJE POZARZĄDOWE w Gminie Łapsze Niżne

W trzecim numerze kwartalnika, prezentujemy Państwu kolejne dwie organizacje pozarządowe, aktywnie działające 
na terenie Gminy Łapsze Niżne: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy oraz Stowarzyszenie Zdrowy Spisz w 
Łapszach Niżnych. Obie organizacje otrzymały w tym roku dotację z budżetu gminy w ramach konkursu dla organizacji 
pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych na terenie Gminy Łapsze Niżne. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy na realizację projektu pn. 
„Zostawić ślad-warsztaty lokalnego rękodzieła” a Stowarzyszenie Zdrowy Spisz w Łapszach Niżnych na realizację 
projektu pn. „Spiski Marsz Nordic Walking 2017”.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy kontynuuje działalność Koła Gospodyń 

Wiejskich podjętą przez poprzednie pokolenie tutejszych kobiet w latach 70 XX wieku. 

Stowarzyszenie powstało w 2009 r. Panie z SGW to wulkany energii i niezwykłe talenty. 

Ich zaangażowanie wynika z miłości do środowiska, w którym żyją od wielu pokoleń, a co 

najważniejsze – przekazują swoją energię i temperament lokalnej społeczności. 
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publicznych w zakresie działań wspomagających rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych na terenie Gminy Łapsze 

Niżne w roku 2017 realizujemy projekt pt. „Zostawić ślad - 

warsztaty lokalnego rękodzieła”. Warsztaty z wikliny, drewna 

i ha�u skierowane są do mieszkańców gminy Łapsze Niżne 

i będą odbywały się w VII-IX tego roku. 

Jako Partner w ramach Programu FIO – Małopolska Lokalnie 

w okresie wakacyjnym współrealizować będziemy trzy 

projekty: 

1) „Ale Robot – LEGO robotyka od teorii do praktyki” 

realizowany jest z grupą nieformalną MAMY DLA DZIECI 

i skierowany jest do dzieci w wieku 6-8 lat ze Szkół 

Podstawowych z Łapsz Niżnych i Kacwina. Celem jest 

zdobycie nowej wiedzy nt. nowoczesnych technologii. Na 

warsztatach uczestnicy wykorzystywać będą systemy lego 

dostosowane do wieku grupy oraz budować maszyny 

i roboty a następnie je programować do wykonywania 

praktycznych czynności. Konstruowane modele, będą 

odzwierciedlać znane z życia urządzenia, pokazując ich 

działanie. Programowanie robotów ma na celu 

uświadomienie dzieciom mechanizmów i procesów 

zachodzących w technice i robotyce. 

2) „Nasza świetlica–miejsce spotkań, nauki i zabawy”, 

realizowany jest z grupą KREATYWNI, a polega na 

promowaniu aktywnego spędzania czasu wolnego 

wszystkich chętnych dzieci z miejscowości Kacwin poprzez 

stworzenie kącika czytelniczego, który pomoże lepiej 

poznać książkę i zachęci do czytania poprzez 

zorganizowanie wspólnych spotkań czytania literatury, 

bajek, opowiadań, legend w różnych formach.

3) „Strój nie tylko od święta – warsztaty szycia”, realizowany 

z grupą GRUPA KOBIET AKTYWNYCH i polega na 

przeprowadzeniu cyklu warsztatów szycia stroju 

regionalnego.

Zarząd Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Niedzicy

Dzieło, które pragniemy 

realizować nazwaliśmy „Spiską 

Akademią Zdrowia”, która jest 

spójną koncepcją działań 

i atrakcyjnych wydarzeń mają-

cych inicjować, motywować 

i edukować w zakresie zdrowego 

stylu życia. Planujemy m.in.: 

szkołę zdrowego gotowania, 

prowadzenie porad dietetycznych, Spiski Fes�wal Zdrowia, 

konkurs „Zdrowe Danie”, konkurs „Zdrowy Produkt”, 

aktywność na portalach społecznościowych i stronie www, 

inicjowanie zajęć terapii ruchem, terapii twórczej ekspresji, 

drukowanie gazetki, białe soboty. Zainteresowanie 

i przychylność dla Stowarzyszenia okazały władze 

samorządowe Gminy Łapsze Niżne, które oferują wsparcie 

w realizacji przedsięwzięć na rzecz poprawy zdrowia 

i komfortu życia mieszkańców Gminy. Współpraca ta 

wspólnie buduje wizerunek gminy jako miejsca zdrowego 

życia i zdrowego wypoczynku. 

Stosunkowo krótki byt Stowarzyszenia zaowocował już 

realizacją kilku przedsięwzięć. W 2016 roku, w związku ze 

złożonym wnioskiem w konkursie grantowym, w ramach 

projektu FIO–Małopolska Lokalnie, otrzymaliśmy dotację na 

rozwój naszego Stowarzyszenia, w tym między innymi na 

wyposażenie biura, realizację badania ankietowego wśród 

mieszkańców Gminy nt. nawyków żywieniowych, poziomu 

aktywności fizycznej, nałogów, wiedzy nt. zdrowego stylu 

życia, motywacji do dbania o zdrowie, wypoczynku, stresu, 

a także potrzeb. Zorganizowano również sesję planowania 

strategicznego dla naszej organizacji. Dzięki współpracy 

z Ośrodkiem Zdrowia w Łapszach Niżnych i przychylności 

jego Kierownictwa, uruchomiona została akcja „Porady 

dietetyka”, czyli spotkania ze specjalistą ds. żywienia. Zdrowe 

odżywianie się to jedno z najważniejszych zagadnień 

związanych z naszymi podstawowymi procesami życiowymi. 

Znajomość tej tematyki i praktyczne jej stosowanie ma 

bezpośredni wpływ na jakość codziennego funkcjonowania, 

w tym na nasze samopoczucie, wygląd i oczywiście zdrowie. 

W minionym roku, podczas „Wielkiego Spiskiego Grania”, 

Stowarzyszenie wspólnie z organizatorami „grało dla zdrowia” 

dla  mieszkańców i z mieszkańcami gminy. Zorganizowaliśmy 

pierwszy marsz „Spiski Nordic Walking”. Mimo stosunkowo 

niewielkiej liczby uczestników, wiele osób wyrażało 

zainteresowanie tego typu aktywnością. Aby nadal 

popularyzować tego typu aktywność fizyczną, a przez to 

promować zdrowy styl życia, Stowarzyszenie postanowiło 

zorganizować kolejny marsz tym razem w postaci zawodów, 

które dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, 

a przede wszystkim koordynatora projektu Pani Antoniny 

Jasińskiej, zakończyły się sukcesem. Zawody poprzedził dzień 

treningu i  instruktażu z wykwalifikowanym trenerem nordic 

walking, w tym nauki prawidłowej techniki chodzenia. 

Aktywność fizyczna, która uznana jest za kluczowy element 

wpływający na stan zdrowia psychicznego i fizycznego 

człowieka będzie jednym z podstawowych kierunków działań 

Stowarzyszenia, w kontekście niestety nadal niskiej 

aktywności fizycznej Polaków, szczególnie na terenach 

wiejskich. Organizacja działań sportowych dla amatorów jest 

świetnym sposobem na upowszechnienie prostych form 

ruchu dla poprawy zdrowia.  Zachęcamy do wspierania 

wszelkich działań i inicjatyw Stowarzyszenia Zdrowy Spisz, 

a nade wszystko do udziału w organizowanych 

przedsięwzięciach.

Anna Lenczowska-Kicińska

Stowarzyszenie ZDROWY SPISZ
Powstało z inicjatywy kilkunastu osób, mieszkańców gminy Łapsze Niżne.Wpisani do 

KRS zostaliśmy w listopadzie 2015 r. Nadrzędnym celem naszego działania jest 

propagowanie zdrowego stylu życia, w tym: zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, 

walki z nałogami i stresem oraz inicjowanie działań na rzecz czystego środowiska. 

Opieramy się na pracy społecznej członków.
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Akademia Lokalnego Lidera
Fundacja Laboratorium Inspiracji Społecznych zaprosiła 

lokalnych liderów z Gminy Łapsze Niżne do udziału w cyklu 

szkoleń w ramach Akademii Lokalnego Lidera. Ponad 20 

liderów w okresie wakacji skorzystało z bezpłatnych szkoleń. 

W ramach udziału w projekcie, jedna z grup, przygotowała 

akcję społeczną dla najmłodszych mieszkańców Gminy 

Łapsze Niżne – „Namiot Kreatywności” podczas Gminnych 

Dożynek w Falsztynie.Każdy kto zawitał do „Namiotu 

Kreatywności”, mógł wziąć udział ciekawych warsztatach z: 

robienia zakładek "książkowych potworków" z Panią Magdą 

Dudas, budowania latawcy z Państwem Katarzyną i Davidem 

Pearce ze Stowarzyszenia Sprężyna, tworzenia lampionów z 

Paniami Elżbietą Milaniak i Ewą Strączek, malowania witraży 

na słoikach z Panią Zofią Zygmund, opracowania własnego 

pisma kipu z Sherlokiem Holemesem, którego na co dzień 

można spotkać w elektrowni w Niedzicy oraz przygotowania 

własnych, dożynkowych bukiecików z Paniami Anią Kołodziej 

i Marią Brawiak.

 Natalia Niemiec



POMOC  SPOŁECZNA 
– najważniejsze informacje o Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) w Łapszach Niżnych

Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych  jest 

jednostką organizacyjną Gminy  Łapsze Niżne, którym od 

1 lipca 2016 r. kieruje Maria Łopata

adres:

ul. Jana Pawła II 18

34-442 Łapsze Niżne

Kontakt telefoniczny:

Tel./fax 18 2659145 - Dział Świadczeń Rodzinnych,

Wychowawczych i Alimentacyjnych,

Telefon 18 2628916 - Kierownik OPS i Pracownicy Socjalni 

oraz Asystent Rodziny.

Godz. pracy OPS: 

poniedziałek, środa, czwartek i piątek: 7.30–15.30

wtorek: 10.00–18.00

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych 

pracują: 

1. Pracownik socjalny, rejon: Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, 

Łapszanka, Trybsz,  jednocześnie  Przewodniczący  

Zespołu  Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy 

w Rodzinie – Alina Galica.

2. Pracownik socjalny, rejon: Kacwin, Niedzica, Niedzica 

Zamek, Falsztyn i Frydman – Monika Kowalczyk.

3. Pracownik socjalny zatrudniony do Projektu POKL 

realizowanego w OPS ze środków UE – Anna Kuśnierz.

4. Inspektor do spraw Świadczeń Rodzinnych – Józefa 

Kowalczyk.

5. Referent do spraw świadczeń wychowawczych 

i alimentacyjnych – Agnieszka Janeczek.

6. Asystent Rodziny – Monika Nowak.

7. Główny Księgowy (¼ etatu) – Marta Święty.

Celem pomocy społecznej  jest umożliwienie  osobom 

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy 

społecznej jest również zapobieganie tym sytuacjom 

poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze 

środowiskiem.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje :

l osobom mającym obywatelstwo polskie 

i przebywającym na terytorium  Rzeczypospolitej 

Polskiej,
l cudzoziemcom mającym prawo do zamieszkania 

i przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na 

pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w RP,
l obywatelom  państw członkowskich Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którzy 

uzyskali zezwolenie  na pobyt i przebywają na 

terytorium RP.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

przysługuje: osobom i rodzinom, których dochód na osobę  

lub  na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium 

dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej 

i wynosi obecnie:

l dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł. ne�o,
l dla osoby w rodzinie – 514,00 zł. ne�o.
l dożywianie  dzieci w szkole – 771,00 zł. ne�o

Za dochód dla celów pomocy społecznej uważa się sumę 

miesięcznych przychodów  z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku  lub  w przypadku utraty dochodu – 

z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu 

na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

l miesięczne obciążenie podatkiem  dochodowym 

od osób fizycznych,
l składki na ubezpieczenie zdrowotne,
l kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się:

l jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
l zasiłku celowego,
l pomocy materialnej mającej charakter socjalny lub 

motywacyjny , przyznawanej na podstawie przepisów o 

systemie oświaty,
l wartości świadczenia w naturze,
l świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej 

z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych.

Formy pomocy oferowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały,

b) zasiłek okresowy,

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

2. Świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna,

b) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w 

miejscu zamieszkania , z wyłączeniem  specjalistycznych 

usług opiekuńczych,

c) dożywianie dzieci w szkołach,

d) sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym,

e) składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za 

osoby, które z różnych przyczyn, niezależnych od nich, 

nie są nigdzie ubezpieczone,

f) pomoc rzeczowa,

g) kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie 

odpłatności za pobyt w nich mieszkańców gminy,

h) poradnictwo specjalistyczne,

i) udzielenie schronienia,

j) interwencja kryzysowa – działania podejmowane na 
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rzecz osób i rodzin dotkniętych zwłaszcza przemocą 

domową.

Pomoc w postaci  pracy socjalnej  udzielana jest bez 

względu na posiadany dochód. Przyznanie bądź odmowa 

przyznania świadczeń z pomocy społecznej następuje 

zawsze po uprzednim rozeznaniu potrzeb w wyniku 

przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego  

w miejscu zamieszkania i w formie decyzji administracyjnej. 

Do przeprowadzania rodzinnego  wywiadu  

środowiskowego uprawnieni są wyłącznie Pracownicy 

Socjalni.

W celu przeprowadzenia wywiadu w miejscu zamieszkania 

osób ubiegających się o pomoc  i na ich wniosek zgłoszony 

ustnie lub pisemnie (osobiście lub telefonicznie), należy 

przygotować do wglądu lub do skserowania, następujące 

dokumenty:

l dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający 

tożsamość, 
l akty urodzenia dzieci (do wglądu), 
l dokumenty potwierdzające status cudzoziemca,
l decyzje organów w sprawach emerytalno-rentowych i 

zasiłkowych z ubezpieczenia społecznego,

l orzeczenia Komisji do spraw orzekania o stopniu 

niepełnosprawności,
l zaświadczenia od pracodawcy o wysokości 

wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (po potrąceniu 

składek na podatek dochodowy, na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne)
l zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości  

wynagrodzenia z tytułu innych umów o pracę , o dzieło,
l zaświadczenia bądź nakazu płatniczego z urzędu gminy 

o powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego w 

hektarach przeliczeniowych,
l zaświadczenia lub oświadczenia o kontynuowaniu 

przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub 

wyższej,
l decyzje z właściwego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez 

zatrudnienia, wypłacie lub niepobieraniu zasiłku dla 

bezrobotnych,
l decyzje – zaświadczenia Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego 

odprowadzenie składek na ubezpieczenie rolnicze,
l zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości 

dochodów dla osób prowadzących pozarolnicza 

działalność gospodarczą,
l oświadczenie o stanie majątkowym.

Program „Niebieskie karty”

W Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przemocy w Rodzinie, powołany do 

realizacji procedury „Niebieskie Karty”, którego celem jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy 

domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego w obszarze gminy.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego /Grup Roboczych/:

l diagnoza problemów przemocy w rodzinie,

l podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, mających na celu przeciwdziałanie 

temu zjawisku,

l inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

l rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

l inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach procedury członkowie ZI udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie , że jest dotknięta 

przemocą, podejmują działania w stosunku do osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc, 

zapraszając te osoby na posiedzenia i spotkania, opracowują indywidualne plany pracy dla obu tych grup osób, 

które zawierają propozycje działań pomocowych oraz rozstrzygają o braku zasadności podejmowanych działań 

i zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.

PROGRAM „Pomoc Żywnościowa”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi  terenu 

powiatu nowotarskiego, realizuje Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa” – podprogram na lata 2014-2020, 

w ramach którego pracownicy socjalni OPS wydają skierowania uprawniające do skorzystania z bezpłatnej pomocy 

żywnościowej. O tę pomoc mogą się ubiegać osoby i rodziny (zwłaszcza niepełne i wielodzietne),  znajdujące się 

w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium ustawowego. 

W 2017 roku, dla rodziny kwota ta nie może przekroczyć 1028 zł, a dla osoby samotnej 1268 zł. 

Stanowisko:

Pani Alina Galica

Stanowisko:

Pani Maria Łopata

Pani Alina Galica

Pani Monika Nowak
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KARTA DUŻEJ RODZINY

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych można też złożyć wniosek na 

uzyskanie Karty Dużej Rodziny przez rodziny z co najmniej trojgiem dzieci w wieku do 

ukończenia 18 r.ż., bądź do 25 r.ż., gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole średniej 

lub wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem 

o stopniu niepełnosprawności. Kartę Dużej Rodziny uzyskują rodzice – dożywotnio, 

dzieci do 18 r. ż. lub ukończenia szkoły, ale nie później niż do 25 r. ż., dzieci 

niepełnosprawne – na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Usługa ta jest bezpłatna, natomiast wydanie duplikatu zniszczonej lub zagubionej karty to koszt 9,21 zł. 

Do złożenia wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:

l dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu,
l akty urodzenia dzieci – do wglądu,
l zaświadczenie o kontynuowaniu nauki przez dziecko w wieku powyżej 18 -25 r.ż.,
l orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , w przypadku , gdy takim orzeczeniem dziecko się legitymuje,
l postanowienie Sądu w przypadku dziecka wychowywanego w rodzinie adopcyjnej lub pieczy zastępczej.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w tut. Ośrodku lub z internetu i złożyć w dowolnym dniu 
roboczym w godzinach pracy OPS w Łapszach Niżnych lub internetowo – osobiście lub za pośrednictwem dorosłego 
członka rodziny. Odbiór KDR następuje osobiście w siedzibie Ośrodka, po uprzednim powiadomieniu sms-owym, po 
około 6 tygodniach od dnia złożenia wniosku.

Wykaz zniżek, z których można korzystać będąc w posiadaniu karty dużej rodziny, zamieszczany i aktualizowany 
jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 
www.mrips.gov.pl, oraz www.rodzina.gov.pl i www.empa�a.mrips.gov.pl

Miejsca, w których można skorzystać ze zniżek są oznaczone specjalnym znakiem : „Tu honorujemy Kartę Dużej 
Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu, ponieważ każdy uprawniony członek 
rodziny jest posiadaczem własnej karty.

1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

O zasiłek rodzinny mogą ubiegać się:

l jeden z rodziców,
l opiekun prawny lub faktyczny opiekun dziecka,
l osoba pełnoletnia ucząca się w szkole lub szkole 

wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie 

pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich 

śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub 

ugodą sadową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez 

dziecko:

l 18 roku życia lub
l nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

21 roku życia albo
l 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub 

w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 

2016/2017 wyniosła:

l 95,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku 

życia,
l 124,00 zł. na dziecko w wieko od 5 do 18 lat,
l 135,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 18 r.ż. – do 

24 r.ż.

Wysokość zasiłku rodzinnego  oraz dodatków do 

zasiłków okresie zasiłkowym od 1 listopada 2017 do 31 

października 2018 pozostanie bez zmian.

Kryterium dochodowe do uzyskania zasiłku rodzinnego 

wynosi w okresie zasiłkowym 2016/2017 – kwotę 

674,00 zł. Ne�o, kwotę 764,00 zł. ne�o na osobę 

w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem 

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno-

sprawności. W okresie zasiłkowym 2016/2017 należy 

wykazać dochody za rok 2015 (z uwzględnieniem 

aktualnych zmian dochodów członków rodziny).

W celu uzyskania prawa do zasiłku rodzinnego wymagane 

są następujące dokumenty:

l wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 

oraz dodatków do niego,
l kserokopia orzeczenia sądu – w przypadku 

ustanowienia opieki prawnej,
l zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu 

w sprawie przysposobienia dziecka – w przypadku 

opieki faktycznej,
l w przypadku wnioskodawcy ( osoby uczącej się ) – 

akty zgonu rodzica/ów/ lub/ i/wyrok sądu 

orzekający alimenty od rodzica /ów, 
l zupełny odpis aktu/ów urodzenia w przypadku 

dziecka gdy ojciec jest nieznany,
l oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w 

przypadku dziecka powyżej 18 roku życia,
l zaświadczenie ze szkoły wyższej – w przypadku 

Stanowisko:

Pani Maria Łopata

W Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Łapszach Niżnych można uzyskać

Stanowisko:

Pani Józefa Kowalczyk

Pani Agnieszka Janeczek
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uczęszczania do tej szkoły osoby legitymującej się 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

Dokumenty potwierdzające stan cywilny:

l separacja – wyrok sądu,
l rozwiedzeni – prawomocny wyrok sądu,
l wdowieństwo – akt zgonu współmałżonka,
l zaginieni – aktualne zaświadczenie z właściwej 

jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu

Dokumenty dotyczące dochodu:

wszystkie dokumenty potwierdzające dochody i odliczenia 

rodziny, takie, jak:

l oświadczenie o wysokości powierzchni gospodarstwa 

rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
l w przypadku emerytów i rencistów, zaświadczenia 

o składakach zdrowotnych za rok poprzedzający okres 

zasiłkowy odprowadzanych do ZUS/KRUS.

NOWOŚĆ (obowiązuje od 1 sierpnia 2017r.):

Osoby rozliczające się na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz na 

podstawie karty podatkowej, zobowiązani są 

dostarczyć zaświadczenie od Naczelnika Urzędu 

Skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:

l formie opłaconego podatku,
l wysokości przychodu,
l stawce podatku,
l wysokości opłacanego podatku za poprzedni 

okres rozliczeniowy (2016r.)

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej do spraw 

świadczeń rodzinnych, wychowawczych, pielęgnacyjnych 

i alimentacyjnych, pobierają informacje o wysokości 

dochodów za rok poprzedzający okres zasiłkowy, 

elektronicznie z odpowiednich instytucji: Ministerstwo 

Finansów, ZUS, Ewidencja Ludności (akty urodzenia).

Załączniki do wniosków: oświadczenia , ksera umów 

dzierżawy, przelewy i przekazy w przypadku alimentów lub 

zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji, zaświadczenia 

o utracie lub uzyskaniu dochodu w roku poprzedzającym 

okres zasiłkowy.

Wszystkie wnioski, wzory oświadczeń, załączniki, konieczne 

i wyczerpujące informacje, są dostępne w siedzibie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych oraz będą do 

pobrania na stronie internetowej OPS.

UWAGA:Jeśli pracownicy OPS mają uzasadnione 
podejrzenia, że dochód nie został prawidłowo 
wykazany (np. nie uwzględniono dochodu z pracy 
z zagranicy), to przeprowadzą kontrolę mienia i na jej 
podstawie mogą odmówić wypłaty zasiłku. Na takie 
działanie, stronie przysługuje odwołanie. 

W przypadku przekroczenia progu dochodowego – działa 

zasada „złotówka za złotówkę”. W myśl tej zasady zasiłek 

rodzinny wraz z dodatkami , przysługuje w wysokości różnicy 

między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 

a kwotą, o która został przekroczony dochód rodzin. Łączną 

kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma 

przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym : 

zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na 

które danej rodzinie jest ustalone prawo do tych zasiłków oraz 

dodatków do zasiłku rodzinnego

Jeśli wyliczona różnica jest mniejsza niż 20,00 zł. – 

świadczenia te nie przysługują. Zasiłek rodzinny wraz 

z dodatkami przyznaje się począwszy od miesiąca, w którym 

wpłynął wniosek wraz z prawidłowo wypełnionymi 

dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, 

w którym uprawnione dziecko kończy odpowiednio 

18/21/24 lata lub do miesiąca ukończenia nauki przez 

pełnoletnie dziecko. 

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługujące osobom 

uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Dodatki do zasiłku rodzinnego

1) Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego

Przysługuje on osobie uprawnionej do korzystania z urlopu 

wychowawczego na to dziecka i to dziecko pozostaje pod 

faktyczną opieką tej osoby, przez okres:

l 24 miesięcy kalendarzowych,
l 36 miesięcy, jeśli sprawuje opiekę nad więcej niż 

jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
l 72 miesięcy, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem 

z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności.

Dodatek ten nie przysługuje, jeżeli:

* osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało 

zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od 

jego rodzica, chyba, że:

l rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
l ojciec dziecka jest nieznany,
l powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego 

od drugiego z rodziców zostało oddalone,

l sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia 

całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie 

zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia 

alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
l bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu 

wychowawczego pozostawała w stosunku pracy krócej 

niż 6 miesięcy, podjęła pracę lub kontynuuje pracę 

uniemożliwiającą sprawowanie osobistej opieki nad 

dzieckiem,
l dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-

wychowawczej (z wyjątkiem leczniczej) i korzysta z niej 

więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach 

zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad 

dzieckiem.

Wysokość dodatku – 400,00 zł. miesięcznie.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu 

wychowawczego przyznaje się począwszy od pierwszego 

dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo 

wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania urlopu 
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wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia 

przyznania urlopu wychowawczego, bądź też do dnia, 

w którym upływa 24, 36 lub 72 – miesięczny okres jego 

pobierania.

Wymagane dokumenty: 

l zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki 

został udzielony urlop wychowawczy z podaniem 

terminu, od kiedy pracownik pozostawał w stosunku 

pracy,
l jeśli dziecko umieszczone jest w placówce opiekuńczo-

wychowawczej – zaświadczenia tej placówki o liczbie 

dni w tygodniu, w których korzysta w niej 

z całodobowej opieki.

2) Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Przysługuje on samotnie wychowującym dziecko matce lub 

ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu, jeżeli nie 

zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz 

dziecka od drugiego z rodziców, ponieważ:

l drugi z rodziców nie żyje,
l ojciec dziecka jest nieznany,
l powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od 

drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku w okresie zasiłkowym 2016/2017 oraz w 

2017/2018 wynosi kwotę 193,00 zł. na 1 dziecko lub nie 

więcej niż 386,00 zł. na wszystkie uprawnione dzieci, oraz 

kwotę 273,00 zł. na dziecko z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. 

Wymagane dokumenty:

l kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców 

dziecka lub
l aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, 

w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
l odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie 

świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

3) Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej

Przysługuje na trzecie i kolejne dzieci uprawnione do zasiłku 

rodzinnego i przyznaje się na okres przyznania zasiłku 

rodzinnego. W okresie zasiłkowym 2016/2017 oraz 

w okresie 2017/2018 dodatek ten wynosi  95,00 zł. 

miesięcznie.

4) Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego

Przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych 

z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

l do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o niepełnosprawności,
l powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, 

jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku o okresie zasiłkowym 2016/2017 oraz w 

okresie 2017/2018 wynosi:

l 90,00 zł. – na dziecko do 5 roku życia,
l 110,00 zł. – na dziecko powyżej 5 roku życia.

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym bądź 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dziecka.

5) Dodatek z tytułu urodzenia dziecka („becikowe”)

Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu 

dziecka w wieku do ukończenia przez to dziecko pierwszego 

roku życia. Dodatek przysługuje po przedstawieniu 

zaświadczenia lekarskiego (przez lekarza dowolnej 

specjalizacji, który na podstawie, np. karty przebiegu ciąży lub 

innej dokumentacji medycznej poświadczy fakt pozostawania 

ciężarnej pod opieką medyczną) lub zaświadczenia 

wystawionego przez położną, potwierdzającego 

pozostawanie pod opieką medyczną, nie później jednak, niż 

od 10 tygodnia ciąży do porodu. Obowiązek dostarczenia 

ww. zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych 

i faktycznych dziecka, a także osób, które dziecko 

przysposobiły.

Wysokość dodatku: 1000,00 zł. i jest wypłacany 

jednorazowo, jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie 

przekracza kwoty 1922,00 zł. ne�o

6) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek ten przysługuje na dziecka rozpoczynające rok 

szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne. Dla dzieci 16 

– letnich i starszych koniecznym jest dołączenie do wniosku 

oświadczenie o kontynuacji nauki w roku szkolnym, w którym 

pobrany będzie dodatek. Wysokość dodatku z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego wynosi kwotę 100,00 zł. i jest 

wypłacany jednorazowo w miesiącu wrześniu.

7) Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza 

miejscem zamieszkania

Dodatek przysługuje w związku z dojazdem z miejsca 

zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba 

szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, 

a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest 

obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie 

odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. 

Wysokość dodatku w okresie zasiłkowym 2016/2017 oraz 

2017/2018 - wynosi kwotę 69,00 zł. 

Dodatek przysługuje też w związku z zamieszkiwaniem przez 

dziecko w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 

– internat. Dodatek ten przysługuje z tytułu podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

i w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której 

znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły 

artystycznej, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum, w 

przypadku dziecka lub osoby uczącej się - legitymującej się 

orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności. Wysokość dodatku w okresie 

zasiłkowym 2016/2017 oraz 2017/2018 - wynosi kwotę 

113,00 zł.

Dodatek ten przyznaje się na okres od września do czerwca 

(rok szkolny), ale nie wcześniej, niż od pierwszego dnia 

miesiąca, w którym złożony został wniosek.

Wymagane dokumenty:

l oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza 

miejscem zamieszkania (w przypadku dojazdu do 

miejscowości, w której jest siedziba szkoły),
l zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające 

tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem 

zamieszkania (w przypadku zamieszkania w internacie).
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2. Program „Rodzina 500+” – Świadczenie Wychowawcze

Realizowany jest od 1 kwietnia 2016 r. i jest pomocą 

finansową państwa dla rodzin wychowujących dzieci. 

Świadczenie wychowawcze otrzymują rodzice, opiekunowie 

prawni lub faktyczni i obowiązuje do ukończenia przez 

dziecko 18 roku życia.

Obecnie okres zasiłkowy 2016/2017 trwa do 30 września 

2017. Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski na nowy 

okres zasiłkowy który będzie trwał od 1 października 2017 do 

30 września 2018. Świadczenie wychowawcze może 

otrzymać 1 z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny 

dziecka.

Kryteria przyznawania świadczenia:

l na jedyne lub pierwsze dziecko w rodzinie, rodzice 

otrzymają wsparcie po spełnieniu wymogów kryterium 

dochodowego: 800,00 zł. ne�o na osobę w rodzinie lub 

1200,00 zł. ne�o na osobę, w przypadku dziecka 

legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności,
l na drugie i kolejne dzieci rodzice otrzymują wsparcie 

niezależnie od dochodu. Do składu rodziny przy 

wyliczaniu jej dochodu, liczą się dzieci do 25 roku życia 

pozostające na utrzymaniu rodziców.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

l dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
l dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
l członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek 

rodzinny za granicą , chyba, że przepisy unijne mówią 

inaczej – świadczenie wychowawcze podlega 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

Dokumenty niezbędne dla ubiegających się o świadczenie 

wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, bez 

dokumentowania dochodu rodziny :

l wniosek,
l potwierdzenie tożsamości rodzica albo opiekuna 

prawnego lub faktycznego.

Do obliczenia dochodu dla osób ubiegających się 

o świadczenia wychowawcze na jedyne lub pierwsze dziecko 

w rodzinie do okresu zasiłkowego 2016/2017 brany jest pod 

uwagę dochód za 2014 r., w następnym okresie zasiłkowym 

2017/2018 – za 2015 rok. Dochód dotyczy wszystkich 

pełnoletnich członków rodziny i podobnie, jak w przypadku 

zasiłku rodzinnego, pracownicy OPS mają możliwość 

uzyskania zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS i KRUS - 

drogą elektroniczną. Do wniosku niezbędne są zaświadczenia 

i oświadczenia analogicznie, jak w przypadku ubiegania się 

o zasiłki rodzinne. 

3. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. (Dz.U. z 2016, poz.1860). 

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka 

z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo 

nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo 

do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000,00 zł. 

Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. 

Do wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 

4000,00 zł. należy złożyć wniosek w tut. OPS w terminie 12 

miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W związku z powyższym 

najstarsze dziecko, które mogło zostać objęte jednorazowym 

świadczeniem , to dziecko urodzone w dniu 1 stycznia 2016 r., 

pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 2 stycznia 2017 r.

Ponadto, podstawowym warunkiem jest posiadanie przez 

dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie 

powinno być wystawione przez lekarza, z którym Narodowy 

Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, albo lekarza zatrudnionego w przychodni, 

z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuły 

specjalisty w dziedzinie : położnictwa i ginekologii, 

perinatologii lub neonatologii. Jednorazowe świadczenie 

przysługiwać będzie tylko w sytuacji, gdy matka dziecka 

pozostawała pod opieką medyczną nie później, niż od 10 

tygodnia ciąży do dnia porodu. Fakt ten należy potwierdzić 

odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym 

przez położną. Jednorazowe świadczenie w wysokości 

4000,00 zł. nie przysługuje, jeśli dziecko zostało 

umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie lub w pieczy zastępczej, jak również w przypadku 

urodzenia dziecka martwego.

Jednorazowe świadczenie, podobnie, jak świadczenia 

rodzinne i wychowawcze, podlega unijnej koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że 

w przypadku gdy wnioskodawca lub członek rodziny tej osoby 

przebywa za granicą, wniosek wraz z dokumentacją zostanie 

przekazany marszałkowi województwa, w celu ustalenia 

prawa do świadczenia.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 

4000,00 zł., jak też wyczerpujące informacje i pomoc w jego 

wypełnieniu, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Łapszach Niżnych. Otrzymane świadczenie jednorazowe 

nie będzie brane pod uwagę przy wyliczaniu dochodu w celu 

ustalenia prawa do świadczeń z pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczenia 

wychowawczego i z funduszu alimentacyjnego, jak również 

nie podlega egzekucji i nie jest opodatkowane. 

4. Zasiłek pielęgnacyjny

Przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków 

wynikających z konieczności zapewnienia osobie 

niepełnosprawnej opieki i pomocy inne osoby w związku 

z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek 

pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodu 

i przysługuje nawet wtedy, gdy nie przysługuje na dziecko 

zasiłek rodzinny. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego – to 

kwota 153,00 zł. miesięcznie i wypłacany jest w czasie, na 

który orzeczono niepełnosprawność:
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l niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia, na 

podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, bez 

określenia jej stopnia,
l osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat 

z orzeczonym znacznym stopniem 

niepełnosprawności,
l osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat 

z orzeczonym umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, jeżeli powstała ona w wieku do 

ukończenia 21 roku życia,
l osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej 

w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz 

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

5. Świadczenia opiekuńcze

1) Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu niepodejmowania 

zatrudnienia lub rezygnacji z zatrudnienia przysługują:

l matce lub ojcu,
l opiekunowi prawnemu lub faktycznemu,
l osobie będącej rodziną zastępczą – spokrewnioną,
l innym osobom ( pod warunkiem, że same nie mają 

znacznego stopnia niepełnosprawności), na których 

ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują 

lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osobie 

w wieku do 18 roku życia (do 25 r.ż. jeśli się uczy), 

w związku z jej znacznie ograniczoną samodzielnością.

Osobom tym przysługuje świadczenia w przypadku, 

gdy:

- rodzice osoby niesamodzielnej nie żyją,

- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym 

stopniu

- nie ma opiekuna prawnego ani faktycznego, rodziny 

zastępczej

- lub są takie osoby, ale legitymują się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeśli osoba 

sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury lub 

renty, renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-

rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, świadczenia 

przedemerytalnego, a osoba wymagająca opieki:

l pozostaje w związku małżeńskim (chyba, że 

współmałżonek legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności),
l została umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem 

spokrewnionej), placówce opiekuńczo wychowawczej, 

specjalnym ośrodku o charakterze leczniczym – 

zapewniającymi całodobową opiekę przez więcej niż 5 

dni w tygodniu,
l członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone 

prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego w związku 

z korzystaniem z urlopu wychowawczego,
l na osobę wymagającą opieki inna osoba jest 

uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie 

wydatków związanych z opieką chyba, że przepisy 

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi obecnie 

kwotę 1406,00 zł. miesięcznie i podlegać będzie waloryzacji 

w każdym roku kalendarzowym i przysługuje bez względu na 

dochód członków rodziny.

Wymagane dokumenty:

l wniosek prawidłowo wypełniony,
l orzeczenie o ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia 

niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
l w przypadku spokrewnionej rodziny zastępczej – 

postanowienie sądu,
l w przypadku kontynuowania nauki dla osób do 25 roku 

życia – oświadczenie potwierdzające ten fakt,
l akt zgonu – w przypadku, gdy rodzice osoby 

wymagającej opieki, nie żyją.

2) Ubezpieczenie emerytalno-rentowe

W przypadku ubiegania się wnioskodawcy o zgłoszenie do 

ubezpieczenia emerytalno-rentowego należy dostarczyć 

poniższe dokumenty (wyłącznie oryginały), potwierdzające 

okresy składkowe (dokumenty te należy dostarczyć tylko do 

pierwszego wniosku);

Wykaz dokumentów potwierdzających przebieg 

ubezpieczenia:

l kserokopia wpisu w legitymacji ubezpieczeniowej,
l oryginały świadectw pracy (jeśli wnioskodawca był 

zatrudniony) karty zasiłkowe (w przypadku 

zatrudnienia po 15 listopada 1991 roku),
l zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (jeśli 

wnioskodawca był zarejestrowany),
l karty zasiłkowe z Powiatowego Urzędu Pracy,
l świadectwo szkolne wraz z zaświadczeniem 

potwierdzającym odbycie praktyki (jeśli wnioskodawca 

odbywał praktykę uczęszczając do szkoły zawodowej),
l zaświadczenie o okresie odbywania nauki w szkole 

wyższej,
l zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające opłacanie składek,
l książeczka wojskowa lub zaświadczenie z Wojskowej 

Komisji Uzupełnień o odbywaniu służby wojskowej,
l oryginał aktu/ów urodzenia dziecka/ci oraz 

oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki, jeśli 

opieka była sprawowana nad dzieckiem do 4-go roku 

życia,
l inne dokumenty potwierdzające okresy składkowe.

3) Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na 

których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także 

małżonkom, jeżeli:

l nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej lub
l rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad 

osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

- pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz 

- konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji.
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Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje również rolnikom 

lub domownikom rolnika, jeżeli złożą oświadczenie pod 

rygorem odpowiedzialności karnej, że rezygnują z pracy w 

gospodarstwie rolnym.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi kwotę 

520,00 zł. miesięcznie. Warunkiem przyznania zasiłku jest 

spełnienie kryterium dochodowego i przysługuje, gdy łączny 

dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 

wymagającej opieki w przeliczeniu na jedną osobę nie 

przekracza kwoty 764 zł ne�o na miesiąc.

Wymagane dokumenty: wniosek (do pobrania w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych).

Dochodem rodziny osoby wymagającej opieki są dochody 

następujących członków rodziny:

osoby wymagającej opieki,

l małżonka osoby wymagającej opieki,
l osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje 

wspólne dziecko,
l pozostających na utrzymaniu osób o których mowa, to 

jest dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia (do 

członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego 

pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego 

w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka 

mającego własne dziecko).

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli osoba 

sprawująca opiekę:

l ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej 

z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku 

zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia 

emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 

przedemerytalnego,
l ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku 

opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku 

dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów,
l legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności.

6. Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na 

warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. 

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(Dz. U. z  2012 r., poz. 1228 ze zm.).

Okres zasiłkowy trawa od 1 października 2017 r. do 30 

września 2018 r. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, 

jednakże nie wyższej niż 500 zł. miesięcznie. Przyznanie 

prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. 

Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w 

przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba 

uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu 

wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, 

jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność 

egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, 

w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie 

wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych 

i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej 

do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy 

uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 

25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia 

o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów 

dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika 

sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od 

miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych 

alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, 

jeżeli osoba uprawniona:

l została umieszczona w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
l zawarła związek małżeński.

Wymagane dokumenty:

l wypełniony wniosek,  
l uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego 

tożsamość osoby ubiegającej się świadczenie 

z funduszu alimentacyjnego, 
l oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub 

zaświadczenie od komornika  prowadzącego 

postępowanie egzekucyjne stwierdzające 

bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące 

poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub
l informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji 

o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności 

związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za 

granicą albo o niepodjęciu tych czynności 

w szczególności w związku z:- brakiem podstawy 

prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości 

wskazania przez osobę uprawnioną miejsca 

zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
l dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
l odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu 

zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu 

o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis 

protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub 

ugody zawartej przed mediatorem,
l zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby 

uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, 

gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia,
l w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod 

opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu 

rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby 

uprawnionej,
l orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez 

osobę uprawnioną,
l przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące 

wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są 

zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich 

płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

Wnioski można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łapszach Niżnych.

Stanowisko:

Pani Maria Łopata

Pani Agnieszka Janeczek

Maria Łopata
Kierownik OPS
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