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Wramach Rządowej Tarczy 
Antyin� acyjnej, został wpro-

wadzony dodatek osłonowy, mający 
zapewnić realne wsparcie finanso-
we osobom o niskich dochodach, 
a także uchronić je przed ubóstwem 
energetycznym. Celem dodatku jest 
częściowa rekompensata wzrostu cen 
energii elektrycznej i gazu ziemnego, 
wysokiego poziomu in� acji i związa-
nego z tym wzrostem cen towarów 
i usług konsumpcyjnych. Wysokość 
dodatku uzależniona jest od liczby 

osób w gospodarstwie domowym 
oraz stosowanego w nieruchomości 
źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie 
rocznie: 
• gospodarstwo jednoosobowe – 

400/500 zł, 
• gospodarstwo 2-3 osobowe – 

600/750 zł, 
• gospodarstwo 4-5 osobowe – 

850/1 062,50 zł, 
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 

1 150/1 437,50 zł - wyższa kwota 
dotyczy gospodarstw stosujących na-
stępujące źródła ogrzewania: kocioł 
na paliwo stałe, koza, ogrzewacz po-
wietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia węglowa, piec ka� owy 
na paliwo stałe, zasilane węglem lub 
paliwami węglopochodnymi – wpi-
sane do centralnej ewidencji emisyj-

ności budynków.
Wniosek o dodatek osłonowy 

można złożyć do 31 października 
2022 roku: w Urzędzie Gminy Ropa 
w godzinach pracy urzędu od 720 do 
1520 lub elektronicznie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej 
(wniosek opatrzony kwali� kowanym 
podpisem elektronicznym lub uwie-
rzytelniony z wykorzystaniem pro� lu 
zaufanego). Informacje na temat do-
datku osłonowego oraz wniosek znaj-
dują się na stronie: www.eu-ropa.pl
lub na stronie internetowej Minister-
stwa Klimatu i Środowiska – https://
www.gov.pl/web/klimat/...

W przypadku pytań lub wątpli-
wości prosimy o kontakt telefonicz-
ny pod numerem 18 353 40 14,
wew. 18 w godzinach pracy urzędu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w sprawie dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Czym jest dodatek 
osłonowy?

17 grudnia 2021 r. Sejm 
przyjął ustawę o dodatku 
osłonowym. Jest to klu-
czowy element rządowej 
Tarczy Antyinflacyjnej, 
który ma zniwelować ro-
snące ceny energii, gazu 
i żywności.

Gdzie należy składać 
wnioski?

Wniosek o wypłatę do-
datku osłonowego składa 
się w gminie właściwej 
ze względu na miejsce za-
mieszkania osoby składają-
cej ten wniosek.

Wniosek o przyznanie 
dodatku osłonowego może 
być złożony w gminie, 
bądź drogą elektronicz-
ną. W przypadku złożenia 
wniosku o wypłatę dodat-
ku osłonowego za pomo-
cą środków komunikacji 
elektronicznej, wniosek 
ten opatruje się kwali� ko-
wanym podpisem elektro-

nicznym lub uwierzytelnia 
z wykorzystaniem pro� lu 
zaufanego.

Czym jest właściwa 
gmina?

Właściwa gmina to ta 
według miejsca zamieszka-
nia osoby składającej wnio-
sek o dodatek osłonowy.

Komu przysługuje do-
datek osłonowy?

Dodatek przysługuje 
gospodarstwom domo-
wym, których przeciętne 
miesięczne dochody netto 
nie przekraczają 2 100 zł 
w gospodarstwie jedno-
osobowym, bądź 1 500 zł 
na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym.

Czy wieloosobowe go-
spodarstwo domowe two-
rzą także osoby w niefor-
malnych związkach? Jak 
określana jest liczebność 
gospodarstwa, w którym 
mieszkają osoby bez mał-
żeństwa?

Gospodarstwo domowe 

tworzy osoba � zyczna oraz 
osoby z nią spokrewnione 
lub niespokrewnione, po-
zostające w faktycznym 
związku, wspólnie z nią za-
mieszkujące i gospodarują-
ce (gospodarstwo domowe 
wieloosobowe). W związku 
z powyższym gospodarstwo 
domowe mogą tworzyć 
także osoby w nieformal-
nych związkach. We wzorze 
wniosku o wypłatę dodat-
ku osłonowego konieczne 
będzie wskazanie osób 
tworzących gospodarstwo 
domowe wnioskodawcy. 
Poprawność wypełnienia 
wniosków będzie wery� ko-
wana przez pracowników 
gmin. Warto zaznaczyć, że 
złożenie nieprawdziwego 
oświadczenia we wniosku, 
będzie zagrożone sankcja-
mi karnymi. W celu wyja-
śnienia wątpliwości w za-
kresie pojęcia wspólnego 
gospodarowania, spośród 
wielu przykładów wyja-

śnień na gruncie orzecz-
nictwa sądów, można przy-
toczyć fragment jednego 
z wyroków Naczelnego 
Sądu Administracyjnego 
określającego definicję 
wspólnego gospodarowania: 

„Wspólnie gospodarować 
oznacza wspólne prowadze-
nie gospodarstwa domowe-
go. Cechami charaktery-
stycznymi dla prowadzenia 
wspólnego gospodarstwa 
domowego może być 
udział i wzajemna ścisła 
współpraca w załatwianiu 
codziennych spraw zwią-
zanych z prowadzeniem 
domu, niezarobkowanie 
i pozostawanie w związku 
z tym na całkowitym lub 
częściowym utrzymaniu 
osoby, z którą prowadzi 
się gospodarstwo domowe, 
a wszystko dodatkowo uzu-
pełnione cechami stałości, 
które tego typu sytuację 
charakteryzują. Na okolicz-
ność wspólnego gospoda-
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rowania składają się różne 
elementy, jak ponoszenie 
kosztów i opłat za miesz-
kanie, opieka udzielana 
w chorobie, wykonywanie 
zwykłych czynności zwią-
zanych z prowadzeniem 
gospodarstwa domowego, 
dysponowanie wspólnym 
dochodem z przeznacze-
niem na zaspokojenie po-
trzeb życiowych.” (I OSK 
1483/16).

Czy osoby mieszkające 
w wynajętych mieszka-
niach będą uprawnione 
do otrzymywania dodat-
ku osłonowego?

Prawo do dodatku osło-
nowego nie ma nic wspól-
nego z własnością czy wy-
najmowaniem mieszkania. 
Każda osoba może ubiegać 
się o dodatek osłonowy 
prowadząc gospodarstwo 
jednoosobowe lub two-
rząc z innymi osobami 
gospodarstwo wielooso-
bowe. Wnioskodawca bę-
dzie zobowiązany podać 
we wniosku swoje dane, 
w tym adres zamieszkania 
w przypadku gdy prowadzi 
gospodarstwo jednooso-
bowe lub jeśli prowadzi 
gospodarstwo wielooso-
bowe swoje dane i dane 
innych osób tworzących 
z nim gospodarstwo domo-
we wieloosobowe. Istotne 
jest, że w przypadku gdy 
wniosek o wypłatę dodat-
ku dla gospodarstwa do-
mowego wieloosobowego 
złoży więcej niż jedna oso-
ba, dodatek ten przyznawa-
ny będzie wnioskodawcy, 
który złożył wniosek jako 
pierwszy. Ponadto obowią-
zywać będzie zasada, ze jed-
na osoba może wchodzić 
w skład tylko jednego go-
spodarstwa domowego. 

Co w sytuacji, kiedy 
rodzic nie miał dzieci 
wliczonych w gospodar-

stwo domowe w 2020 r, 
a w 2021 uległo to zmia-
nie. Czy dane uzupełnia 
zgodnie ze stanem teraź-
niejszym?

Liczba osób w gospodar-
stwie domowym powinna 
być zgodna ze stanem fak-
tycznym na dzień złożenia 
wniosku.

Osoby, które złożą wnio-
sek do 31 lipca 2022– do-
chód będzie liczony za 
2020 rok.

Osoby, które złożą wnio-
sek w okresie od 1 sierpnia 
2022 r. do 31 października 
2022 r. – dochód będzie li-
czony za 2021 rok.

Kiedy wypłacane będą 
świadczenia z tytułu do-
datku osłonowego?

Istnieją następujące 
możliwości:

• Je ś l i  w n i o s e k 
złożony został do 31 
stycznia 2022 r. - do-
datek wypłacony będzie 
w dwóch ratach: pierw-
sza rata dodatku wy-
płacana zostanie do 31 
marca, a druga między 
1 kwietnia, a 2 grudnia 
2022 r.
• Jeśli wniosek złożo-

ny został po 31 stycznia 
2022 r. – dodatek wy-
płacony będzie jedno-
razowo niezwłocznie po 
przyznaniu tego dodat-
ku. Terminem końco-
wym wypłaty dodatku 
osłonowego jest 2 grud-
nia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 paź-
dziernika 2022 r. nie będą 
rozpatrywane.

Czy gdy po przyzna-
niu dodatku, który ma 
być wypłacany w dwóch 
ratach,ale jeszcze przed 
wypłatą drugiej raty zaj-
dą jakieś zmiany w sytu-
acji gospodarstwa domo-
wego, np. śmierci osoby 
wchodzącej w skład go-

spodarstwa domowego 
lub powiększenia składu 
gospodarstwa domowego 
o nową osobę (kolejne 
dziecko), na skutek cze-
go kwota dodatku mogła-
by być niższa lub wyższa, 
to czy będzie to miało 
jakieś znaczenie? Czy 
osoba, której przyznano 
dodatek powinna ten fakt 
zgłosić organowi gminne-
mu i czy może dojść do 
zmiany decyzji w kwestii 
wysokości dodatku?

Każdy wniosek będzie 
rozpatrywany zgodnie ze 
stanem faktycznym na 
dzień złożenia wniosku. 
Jeśli w międzyczasie doj-
dzie do zmian składu go-
spodarstwa domowego nie 
wpłynie to na wysokość 
wypłaty kolejnej raty, czy 
też jednorazowej wypłaty.

Komu przysługuje 
podwyższony dodatek 
osłonowy?

Wyższy dodatek osłono-
wy przysługuje gospodar-
stwom, których głównym 
źródłem ogrzewania jest: 
kocioł na paliwo stałe, ko-
minek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchen-
ny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec ka� owy 
na paliwo stałe, zasilane 
węglem lub paliwami wę-
glopochodnymi. 
By jednak otrzymać wyższy 
dodatek, konieczne jest zgło-
szenie tego źródła ogrzewa-
nia do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków.

Czy każdy dostaje taką 
samą kwotę dodatku?

Kwota dodatku osło-
nowego uzależniona jest 
od dochodu na osobę 
w gospodarstwie domo-
wym. Jednoosobowe 
gospodarstwo domowe 
otrzyma 400/500 zł* przy 
założeniu, że jej dochód 
nie przekroczy 2 100 zł, 

Gospodarstwo 2-3 osobo-
we otrzyma 600/750 zł* 
przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1500 zł 
miesięcznie na osobę. Go-
spodarstwo 4-5 osobowe 
otrzyma 850 zł/1062,50 
zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 
1 500 zł miesięcznie na 
osobę. Gospodarstwo 
6 i więcej osobowe otrzy-
ma 1 150 zł/1 437,50 zł* 
przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1 500 zł 
miesięcznie na osobę. Co 
ważne, dodatek osłonowy 
ma charakter świadczenia 
socjalnego, dlatego nie bę-
dzie on objęty podatkiem 
dochodowym, ani nie bę-
dzie podlegał egzekucji. 
Podane kwoty dodatku to 
kwoty, które są wypłacane 
bezpośrednio beneficjen-
towi. Warto zaznaczyć, 
że obowiązywać będzie tzw. 
zasada złotówka za złotów-
kę co oznacza, że dodatek 
osłonowy będzie przyzna-
wany nawet po przekrocze-
niu kryterium dochodowe-
go, a kwota dodatku będzie 
pomniejszana o kwotę tego 
przekroczenia. Minimalna 
kwota wypłacanych dodat-
ków osłonowych będzie 
wynosić 20 zł. Poniżej 20 
zł kwota dodatku osłono-
wego nie będzie wypłacana.

*Kwota do� nansowania uza-
leżniona od źródła ogrzewa-
nia.

Co daje prawo do uzy-
skania dodatku w pod-
wyższonej kwocie? Jeśli 
tak to w jaki sposób? 
Czy poprzez sprawdze-
nie w CEEB, czy źródło 
ogrzewania gospodarstwa 
domowego faktycznie 
w nim � guruje?

O dodatek osłonowy 
w podwyższonej kwocie 
(zgodnie z obowiązującym 
brzmieniem art. 2 ust. 6 
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ustawy o dodatku osło-
nowym) może ubiegać się 
wnioskodawca spełniający 
jednocześnie następujące 
przesłanki:
• korzysta z jednego z wy-

mienionych we wniosku 
(oraz ustawie) źródeł 
ogrzewania;

• wskazane przez niego 
źródło jest głównym
źródłem ogrzewania;

• wskazane źródło ogrze-
wania jest zasilane wę-
glem lub paliwami wę-
glopochodnymi;

• został uzyskany wpis/
zgłoszenie do CEEB.
W przypadku gdy, która-

kolwiek z powyższych prze-
słanek nie została spełniona 
(np. nie uzyskano wpisu do 
CEEB; budynek korzysta 
z ciepła z sieci ciepłowni-
czej; budynek ogrzewany 
jest drewnem, pelletem, 
gazem etc.), wniosek 
o przyznanie dodatku 
osłonowego powinien być 
rozpatrywany pod kątem 
ewentualnego przyznania 
kwoty dodatku osłono-
wego w podstawowych 
wysokościach (wskaza-

nych w art. 2 ust. 5 ustawy 
o dodatku osłonowym).

Czy dodatek osłonowy 
będzie obciążony podat-
kiem dochodowym?

Dodatek osłonowy ma 
charakter świadczenia ro-
dzinnego, co więc za tym 
idzie nie będzie on objęty 
podatkiem dochodowym, 
ani nie będzie podlegał eg-
zekucji.

Jak rozliczyć dodatek 
i dochód, jak posiadam 
np. kilka mieszkań?

Składając wniosek o wy-
płatę dodatku osłonowego 
brane pod uwagę jest tyl-
ko kryterium dochodowe 
i definicję gospodarstwa 
domowego – ilość czy wła-
sność posiadanych miesz-
kań nie ma znaczenia. Jed-
nocześnie należy pamiętać, 
że jedna osoba, może być 
członkiem tylko jednego 
gospodarstwa domowe-
go. Ważne jest faktyczne 
miejsce zamieszkania, wo-
bec czego jedna osoba nie 
może kilkukrotnie składać 
wniosku, podając różne ad-
resy zamieszkania.

Co w sytuacji, gdy pod 

jednym adresem znajduje 
się więcej niż jedno go-
spodarstwo domowe.

W świetle definicji go-
spodarstwa domowego 
(jednoosobowego lub wie-
loosobowego) z ustawy 
o dodatku osłonowym, 
odsyłającej w tym zakresie 
do ustawy Prawo ochrony 
środowiska, pod jednym 
adresem może znajdować 
się kilka gospodarstw jed-
noosobowych lub wielo-
osobowych, i z każdego 
z tych gospodarstw może 
zostać złożony wniosek 
o dodatek osłonowy. Jedy-
ne ograniczenie jest takie, 
że dana osoba może być 
członkiem tylko jednego 
gospodarstwa, i z jednego 
gospodarstwa tylko jedna 
osoba będąca jego człon-
kiem może złożyć wniosek 
o dodatek osłonowy.

Istotne jest także, że 
wnioskodawca składa 
oświadczenie o świadomo-
ści odpowiedzialności kar-
nej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.

Jak dowiem się o przy-
znaniu dodatku osłono-

wego?
Przyznanie przez wój-

ta, burmistrza lub pre-
zydenta miasta dodatku 
osłonowego nie wymaga 
wydania decyzji. Infor-
macja o przyznaniu do-
datku osłonowego jest 
przekazywana na wskaza-
ny przez wnioskodawcę 
adres poczty elektronicz-
nej, a w przypadku braku 
wskazania poczty elek-
tronicznej wnioskodawca 
ma możliwość odebrania 
informacji o przyzna-
niu dodatku osłonowego 
w urzędzie (nie jest to obo-
wiązkowe).

Natomiast odmowa 
przyznania dodatku osło-
nowego, uchylenie lub 
zmiana prawa do tego do-
datku oraz rozstrzygnięcie 
w sprawie nienależnie po-
branego dodatku osłono-
wego wymagają wydania 
decyzji.

Stan prawny na dzień 
11.02.2022.

Anna Barna,
Ewa Jantas,

Agnieszka Łukaszyk

Kolejne źródła ciepła dla mieszkańców

Gminy Członkowskie Kla-
stra Energii „Biała-Ropa”, 

w tym również gmina Ropa, realizu-
ją projekt mający na celu wymianę 
węglowych kotłów grzewczych na 
kotły grzewcze na paliwa gazowe 
i biomasę. Projekt ma na celu ograni-
czenie niskiej emisji PM 10, PM 2,5 
i CO2, co przełoży się na poprawę 
jakości powietrza na terenie wszyst-
kich gmin biorących udział w pro-
jekcie. Liderem projektu jest gmina 
Moszczenica. 

W wyniku realizacji projektu zo-
stanie zmodernizowanych 369 źródeł 

ciepła wykorzystywanych przez in-
dywidualnych odbiorców na terenie 
gmin należących do klastra energii 
„Biała – Ropa”, w tym dla naszej gmi-
ny – 14 kotłów. Stare kotły grzewcze 
na paliwo stałe zostaną zastąpione 
nowymi źródłami ciepła spalający-
mi paliwo gazowe: 326 kotłów i bio-
masę: 43 kotły. Nowe źródła ciepła 
charakteryzują się obowiązującym 
od końca 2020 r. minimalnym po-
ziomem efektywności energetycznej 
i normami emisji zanieczyszczeń, 
określonymi w środkach wykonaw-
czych do dyrektywy 2009125WE 

z dnia 21.10.2009 r. 
Realizacja projektu przyczyni się 

do redukcji CO2. Projekt realizo-
wany jest na terenie gmin zakwali� -
kowanych do obszarów, na których 
konieczne jest podjęcie działań na-
prawczych, polegających na likwida-
cji starych niskosprawnych urządzeń 
grzewczych, w obowiązującym pro-
gramie ochrony powietrza dla woj. 
małopolskiego. 

Całkowita wartość projektu wyno-
si 5 226 tys. zł, przy do� nansowaniu 
na poziomie 98, 50%.
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Czym jest uchwała antysmogo-
wa dla Małopolski?

Uchwała określa terminy wymia-
ny pieców na paliwa stałe, wskazuje 
rodzaje węgla, które nie mogą być 
użytkowane w domowych paleni-
skach. Określa również warunki dla 
biomasy, np. drewna w zakresie wil-
gotności. Obowiązek zastosowania 
się do uchwały spoczywa na każdym 
mieszkańcu Małopolski (z wyjątkiem 
obszaru Krakowa).

Do kiedy można użytkować ko-
tły węglowe i na drewno?

Od 1 stycznia 2023 roku nielegal-
ne będzie użytkowanie kotłów i pie-
ców na węgiel lub drewno, które nie 
spełniają wymagań klasy 3 lub wyż-
szej. Dotyczy to również urządzeń, 
dla których nie da się określić klasy 

emisji (np. brak dokumentacji, brak 
tabliczki znamionowej). Do końca 
2026 roku należy wymienić kotły 
3 lub 4 klasy. Upewnij się jaką klasę 
ma Twój kocioł!

Czy można instalować nowe ko-
tły na węgiel i drewno?

Instalowany kocioł na węgiel lub 
drewno musi spełniać wymagania 
ekoprojektu, musi posiadać automa-
tyczny podajnik paliwa (nie dotyczy 
tylko kotłów zgazowujących) i nie 
może być wyposażony w ruszt awa-
ryjny. Zakazane jest spalanie drew-
na i biomasy o wilgotności powyżej 
20%, a przy zakupie węgla koniecz-
nie należy zadbać o świadectwo ja-
kości węgla.

Czy uchwała dotyczy komin-
ków?

Użytkowane kominki i inne ogrze-
wacze od 1 stycznia 2023 roku muszą 
spełniać wymagania ekoprojektu lub 
mieć sprawność cieplną co najmniej 
80% lub być doposażone w urządze-
nia redukujące emisję do poziomu 
ekoprojektu np. elektro� ltr. 

Co grozi za niezastosowanie się 
do uchwały?

Brak dostosowania się do wy-
magań przepisów i użytkowanie 
zakazanych urządzeń lub paliw 
zagrożone jest mandatem do 500 zł 
lub karą grzywny do 5 tys. zł. 

Więcej informacji o uchwale anty-
smogowej dostępnych jest na stronie 
internetowej www.powietrze.malo-
polska.pl/antysmogowa lub w Urzę-
dzie Gminy.

Skorzystaj z do� nansowania!
Właściciele budynków jednoro-

dzinnych mogą skorzystać z dofi-
nansowania z programu Czyste Po-
wietrze (www.czystepowietrze.gov.pl) 
na wymianę starych kotłów, ocie-
plenie domu i wymianę okien oraz 
instalację paneli fotowoltaicznych. 
Dostępne są trzy progi do� nansowa-
nia w zależności od wysokości docho-
dów: 30%, 60% i 90% kosztów.

Zapytaj także o do� nansowanie 
w swoim Urzędzie Gminy.

Marta Migacz

Uchwała antysmogowa dla Małopolski w pytaniach i odpowiedziach

Obowiązek złożenia deklaracji o sposobie ogrzewania budynku do CEEB

Centralna Ewidencja Emisyj-
ności Budynków (CEEB) to 

system informacji o źródłach ogrze-
wania budynków w Polsce. Zebrane 
informacje pozwolą dostosować dzia-
łania nakierowane na walkę ze smo-
giem. Docelowo w systemie pojawią 
się informacje na temat wszystkich 
programów � nansowania wymiany 
pieców. Możliwe będzie także zamó-
wienie przeglądu kominiarskiego. 

Każdy właściciel lub zarządca 
budynku ma obowiązek przekazać 
informację o sposobie ogrzewania 
budynku. Dotyczy to domów miesz-

kalnych, budynków gospodarczych 
i lokali usługowych. Ostateczny 
termin złożenia deklaracji dla istnie-
jących budynków mija 30 czerwca 
bieżącego roku. Dla nowych budyn-
ków oraz tych, w których dokonano 
zmiany sposobu ogrzewania, dekla-
rację należy złożyć w ciągu 14 dni 
od pierwszego uruchomienia źródła 
ciepła. 

Jakie źródła ciepła muszą zostać 
zgłoszone?

Zgłoszeniu podlegają m.in.: sieć 
ciepłownicza, kotły na paliwo stałe 
(węgiel/drewno), kominki, kozy, pie-
ce ka� owe, kuchnia węglowa, kotły 
i kominki gazowe, kotły olejowe, 
pompy ciepła, ogrzewanie elektrycz-
ne, bojler elektryczny, kolektory sło-
neczne do ciepłej wody użytkowej lub 

z funkcją wspomagania ogrzewania. 
Nie zgłaszamy: paneli fotowolta-

icznych i klimatyzatorów.

Deklarację można złożyć w formie 
elektronicznej poprzez stronę https://
ceeb.gov.pl (konieczne jest posiada-
nie pro� lu zaufanego, e-dowodu lub 
podpisu kwali� kowanego) lub w for-
mie papierowej w Urzędzie Gminy 
(pocztą lub osobiście).

Informacje o CEEB dostępne są 
na stronie internetowej Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego www.
gunb.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy.

Marta Migacz
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Decyzją Premiera Mateusza 
Morawieckiego, wniosek 

gminy Ropa o dofinansowania ze 
środków Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład – Programu Inwestycji Stra-
tegicznych został rozpatrzony pozy-
tywnie. Gmina Ropa uzyskała dotację 
w wysokości 8 mln 835 tys. zł, prze-
znaczoną na realizację budowy sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz 
ze stacją uzdatniania wody. Realizacja 
zadania spełni wieloletnie oczekiwa-
nia mieszkańców i umożliwi dalszy 
rozwój gminy. 

25 października 2021 r. w Nowym 
Sączu, podczas uroczystej konferencji, 
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita 
w obecności Parlamentarzystów 
i Marszałka Województwa Małopol-
skiego przekazał Wójtowi Gminy 
Ropa symboliczny czek. Dziękuje-
my Parlamentarzystom naszej ziemi, 
w szczególności pani Poseł Barbarze 
Bartuś. Podziękowania kierujemy 
również dla Senatora RP Pana Wik-
tora Durlaka.

Informacja: Portal gminy Ropa

Prawie 9 mln zł dla gminy z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dbałość o stan dróg to jedno 
z priorytetowych zadań gminy. 

Istotnym elementem w ich realizacji 
są czynione starania o pozyskiwanie 
dodatkowych źródeł � nansowania, 
które stwarzają większe możliwości 
inwestowania w infrastrukturę dro-
gową. W 2021 roku gmina uzyskała 
do� nansowania do realizowanych za-
dań. Przy współudziale dotacji, przy-
znanych przez MSWiA za pośred-
nictwem Wojewody Małopolskiego, 
w ramach środków na usuwanie skut-
ków klęsk żywiołowych (223 tys. zł) 
oraz środków własnych gminy (ok. 
55 tys. zł), wyremontowane zostały 
odcinki na dwóch drogach gminnych 
w Ropie: w przysiółku „Księże” na 
długości 680 m i przysiółku „Sma-

kówka” - 390 m. W ramach otrzy-
manego wsparcia � nansowego w wys. 
ponad 625 tys. zł z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg oraz środków 
własnych w kwocie ok. 417 tys. zł, 
z których ponad 340 tys. pochodzi 
z Rządowego Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych - Funduszu COVID 19 
(jest to część środków z ponad mi-
lionowej dotacji, jakie gmina otrzy-
mała na różnego rodzaju inwesty-
cje), przebudowany został odcinek 
drogi w przysiółku Księże o długości 
370 m, na którym poszerzona została 
nawierzchnia asfaltowa do szeroko-
ści 5 m. Po prawej stronie drogi na 
całym odcinku wykonano chodnik 
o szerokości 2 m, a po lewej, na dłu-
gości cmentarza, chodnik o szeroko-

ści 1,25 m. W ramach inwestycji, po-
wyżej kościoła powstał parking na ok. 
60 samochodów. Teren ten oświetlo-
ny został lampami LED. W ramach 
poprawy bezpieczeństwa, pomiędzy 
kościołem a istniejącym dotychczas 
parkingiem, wykonano wyniesione 
przejście dla pieszych wraz z dedyko-
wanym oświetleniem. Zamontowano 
także oznakowanie przejścia dla pie-
szych ze sterowanym oświetleniem 
ulicznym, a powyżej przejścia rada-
rowy wyświetlacz prędkości. 

Ze środków przyznanych przez Za-
rząd Województwa Małopolskiego 
na zadania związane z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych, wy-
konano modernizację dwóch dróg 
gminnych: w Ropie „Za Działem" 
o długości 235 m oraz drogi „Szkolna” 
w Łosiu o długości 695 m. Zakres ro-
bót obejmował wykonanie podbudo-
wy z kruszywa oraz położenie nowej 
nawierzchni asfaltowej. Całkowita 
wartość  tych inwestycji wyniosła 
ponad 145 tys. zł, z czego ok. 50 % 
to środki z budżetu Województwa 
Małopolskiego.

Zdzisław Niezgoda  

Inwestycje drogowe na terenie gminy
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W grudniu ub. r. zakończona została budowa 
chodnika z kostki brukowej przy drodze po-

wiatowej  Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica 
Państwa na odcinku 498 m, od mostu na Brunary do 
boiska „Orlik”. Inwestycja zrealizowana została przez 
Powiat Gorlicki we współpracy z naszą gminą, która 
zleciła i s� nansowała wykonanie projektu budowlanego 
oraz  partycypowała w kosztach tej inwestycji. Całkowita 
wartość robót budowlanych zamknęła się kwotą ponad  
918 tys. zł, a udział � nansowy gminy wyniósł 300 tys. 
zł. Powstały chodnik to oczekiwana już od dawna in-
westycja, która będzie miała znaczący wpływ na popra-
wę bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców 
na ruchliwym odcinku drogi powiatowej. 

Zdzisław Niezgoda
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Nowy chodnik na "Równiach" w Ropie

W ramach zadania: „Reno-
wacja przydrożnej ka-

pliczki z XIX wieku we wsi Ropa” 
zrealizowanego przez gminę, od-
nowiona została kapliczka zlokali-
zowana na „Równiach" przy dro-
dze powiatowej Ropa-Wysowa. 
Zadanie zrealizowane zostało przy 
wsparciu � nansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego w ramach no-
wego programu „Małopolska pa-

mięta”, którego celem jest nie tylko odnowienie 
lokalnych miejsc pamięci narodowej i marty-
rologii, ale także promowanie oraz zachęcenie 
władz samorządowych małopolskich gmin 
i powiatów do opieki nad obiektami małej ar-
chitektury, posiadającymi wartość historyczną 
i artystyczną. Zadanie zrealizowane zostało 
za kwotę  ponad 25 tys. zł, przy do� nanso-
waniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości 10 tys. zł.

Tomasz Zając

Nowy blask przydrożnej kapliczki na "Równiach"
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Około 20 mln zł dodatko-
wych środków finanso-

wych w formie dotacji, subwencji 
i Promes uzyskała gmina w 2021 r. 
W ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (w tym RFIL 
- Gminy Górskie), prawie 3,4 mln 
zł z przeznaczeniem na kanalizację 
i wodociągi oraz budowę ścieżki ro-
werowej. Na remonty i moderniza-
cje dróg uzyskano do� nansowanie 
z MSWiA za pośrednictwem Wo-
jewody Małopolskiego (w ramach 

środków na usuwanie klęsk żywioło-
wych) - prawie 223 tys. ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
- ponad 625 tys., a także z Woje-
wództwa Małopolskiego - ponad 72 
tys. na zadania związane z rozbudową 
sieci kanalizacyjnej oraz budową uję-
cia wody i sieci wodociągowej, gmina 
otrzymała również 2 subwencje in-
westycyjne w kwocie łącznej prawie 
6,1 mln zł oraz wstępną Promesę 
z Rządowego Funduszu „Polski Ład” 
- prawie 9 mln zł. W ramach wsparcia 

dla szkół podstawowych z rządowego 
programu "Laboratoria przyszłości", 
Ministerstwo Oświaty i Nauki przy-
znało dla gminy 222 tys. zł na wy-
posażenie placówek w nowoczesny 
sprzęt. Ponadto, gmina otrzymała 
prawie 410 tys. zł jako uzupełnienie 
subwencji ogólnej. Środki te zostaną 
wykorzystane w 2022 roku na zada-
nia ujęte w budżecie gminy.

Renata Lisowicz

Dodatkowe środki finansowe dla gminy na inwestycje

Rusza rozbudowa Urzędu Gminy
Planowane na 2021 rok rozpoczęcie inwestycji 

dotyczącej rozbudowy Urzędu Gminy z przyczyn 
niezależnych od gminy przesunęło się na rok bieżący 
i niebawem prace zostaną rozpoczęte. Inwestycja będzie 
realizowana w ramach zadania współ� nansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. Zakres zadania dotyczy rozbudowy 
budynku urzędu, a mianowicie dobudowania  nowego 
skrzydła o łącznej powierzchni użytkowej ponad 

616 m2, składającego się z parteru, piętra i poddasza. 
Parter zagospodarowany będzie na garaże i zaplecze dla 
OSP Ropa. Na piętrze zlokalizowana będzie świetlica 
wiejska o pow. 165 m2 oraz pomieszczenia edukacyjne 
GOK. Obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Planowany koszt realizacji 
całego zadania to 2 mln 664 tys. zł, w tym 1 mln 92 tys. zł 
to kwota do� nansowania przyznana z Unii Europejskiej 
w ramach RPO WM.

Zdzisław Niezgoda
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Na placu przed Ośrodkiem Zdrowia, w grudniu 
ubiegłego roku, stanął pomnik przedstawiający 

autorskie skrzypce zamieszkującego niegdyś w Ropie ar-
tysty: malarza, rzeźbiarza i lutnika - Antoniego Hybla. 
To właśnie on wynalazł i wykonał skrzypce, które swoim 
wyglądem i konstrukcją znacznie różnią się od tradycyjne-
go instrumentu i nazwane zostały „polskimi skrzypcami 
z duszą skrzydlatą”. Pomnik, który jest wyrazem uczcze-
nia pamięci artysty, odzwierciedla oryginalny model 
skrzypiec w skali 5:1. 

Uroczystość 
symbolicznego 
odsłonięcia po-
mnika i jego po-
święcenie odbyło 
się 22 grudnia 
ubiegłego roku. 
Jednym z punk-
tów uroczystości 
był koncert muzyczny przygotowany pod kierunkiem 
Jakuba Cetnarowskiego, podczas którego zostały zapre-
zentowane muzyczne walory repliki skrzypiec Antoniego 
Hybla, wykonanej przez lutnika, panią Katarzynę Bed-
narz.

Pomnik powstał w ramach projektu realizowanego 
przez Gminę Ropa we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Pogranicza. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu 
� nansowym Województwa Małopolskiego w ramach pro-
gramu „Mecenat Małopolski”. Całkowity koszt projektu 
wyniósł 26,5 tys. zł.

Zdzisław Niezgoda, Tomasz Zając

W październiku 2021 r. Gmi-
na Ropa podpisała z � rmą 

F.U.H RENOWA umowę na opra-

cowanie dokumentacji projektowej 
dla zadania pn. „Budowa ścieżki ro-
werowej w miejscowości Ropa”. Prace 

obejmą zaprojektowanie rozbudowy 
drogi gminnej nr 271294K Cen-
trum – Dół Za Wodą w Ropie oraz 
zaprojektowanie ścieżki na odcinku 
biegnącym od mostu na rzece Ropa, 
wzdłuż jej nurtu, w kierunku Szym-
barku. Na realizację zadania gmina 
uzyskała wsparcie � nansowe z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych w wysokości 1,7 mln zł. Koszt 
realizacji prac projektowych wynosi 
468 tys. zł. Planowany termin zakoń-
czenia zadania to 30 czerwca 2022 r.

Zdzisław Niezgoda
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Pomnik na cześć artysty Antoniego Hybla z Ropy

W ramach kontynuowanego już od 2014 roku za-
dania, dotyczącego rozbudowy sieci kanaliza-

cyjnej na terenie gminy Ropa, w roku 2021 wykonano 
kolejne 3,5 km grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej. 
W wyniku realizacji inwestycji do nowo wybudowa-
nej sieci kanalizacyjnej będzie podłączonych kolejnych 
37 budynków mieszkalnych. Wartość robót budowla-
nych wyniosła ponad 791 tys. zł. Inwestycja s� nanso-
wana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Obecnie w naszej gminie posiadamy łącznie ponad 
38 km sieci kanalizacyjnej.

Wraz z dalszymi planami rozwoju infrastruktury sani-

tarnej, obejmującej kolejne rejony Ropy oraz Klimków-
kę, wynikła potrzeba rozbudowy oczyszczalni ścieków. 
W roku ubiegłym w ramach realizacji zadania "Rozbu-
dowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ropa  etap 
II” (s� nansowanego również z Rządowego Funduszu 
Inicjatyw Lokalnych dla gmin górskich), wykonano 
modernizację istniejącego reaktora oraz dostawę dru-
giego reaktora. W efekcie oczyszczalnia ścieków została 
doposażona w urządzenia zapewniające zwiększenie jej 
wydajności oczyszczania z 250 m3 do 500 m3 na dobę. 
Wartość robót budowlanych to prawie 1,1 mln zł.

Zdzisław Niezgoda, Jadwiga Kiełbasa

Kolejne odcinki kanalizacji w gminie

Rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej Ropa-Szymbark
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W roku ubiegłym zakończono trwające ponad 2 lata inwe-
stycje na terenie Stanicy Wodnej w Klimkówce, w efek-

cie których powstała nowa infrastruktura: trzystopniowe nabrzeże, 
ścieżki pieszo-rowerowe, plaże kompaktowe oraz wiata grillowa. 

Ponadto w ramach budżetu gminy, za 62 tys. zł wykonano sta-
bilizację podłoża pod kąpieliskiem oraz odwodnienie przy dojściu 
do nabrzeża, a także wydzielono enklawy ruchu.

Pomimo faktu, że teren stanicy już znacznie zmienił swój wy-
gląd, to nadal wymaga on dalszych inwestycji i nakładów � nan-
sowych. 

W bieżącym roku planowane są prace dotyczące urządzenia 
strefy zieleni, w ramach wspólnego projektu realizowanego przez 
Stowarzyszenie Pogranicza i gminę, współ� nansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Małopolskiego.

Zdzisław Niezgoda

Dalsze inwestycje na Stanicy Wodnej w Klimkówce

Na terenie parkingu przy kościele Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych powstała wiata wystawienniczo - targowa, wybu-

dowana w miejscu dawnego „spędu”. Zadanie wykonane zostało 
za kwotę ponad 230 tys. zł. W ramach tych środków, oprócz wia-
ty, wykonana została podbudowa pod tym obiektem, tj. chodnik 
z kostki o powierzchni 263 m2. Uroczyste otwarcie inwestycji od-
było się w listopadzie ubiegłego roku. Nowa duża wiata będzie słu-
żyła nie tylko do celów handlowych, ale również będzie miejscem 
planowanych wydarzeń gminnych.

Zdzisław Niezgoda

Nowa wiata wystawienniczo-targowa
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W ramach zadania zrealizowanego przez Gminę 
Ropa i Stowarzyszenie Pogranicza „Nasza kultu-

ra, nasze dziedzictwo, nasze tradycje - wzrost potencjału 
kulturowego mieszkańców wsi Ropa” zakupiono doposa-
żenie dla działającej we wsi Ropa orkiestry dętej, w któ-
rego skład weszło 20 instrumentów wraz z akcesoriami. 
W dniu 4 lutego br., w obecności wójta gminy - Karola 
Górskiego oraz członków orkiestry, instrumenty zostały 
przekazane jej dyrygentowi - Jakubowi Cetnarowskiemu. 
Sprzęt zostanie wypożyczony młodym muzykom z terenu 
gminy. Dotychczas orkiestra korzystała z instrumentów 
wypożyczonych z Gorlickiego Centrum Kultury. 

W skład nowego doposażenia weszły: klarnety, � ety 
poprzeczne, trąbki, saksofony, tuba, sakshorny, zestaw 
perkusyjny, bęben i werbel marszowy, pianino cyfrowe, 
lira marszowa, buława, skrzypce i altówka.

Wartość zakupionego sprzętu to 53 376,00 zł
Jakub Cetnarowski

Instrumenty dla orkiestry
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W 2021 r. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej zreali-

zował szereg zadań � nansowanych za-
równo z budżetu gminy, jak również 
zadań � nansowanych lub do� nanso-
wanych ze środków Wojewody Ma-
łopolskiego. Były to zadania własne, 
zlecone oraz realizowane z różnych 
programów. 

W ramach programu „Posiłek 
w szkole i w domu” wydawane były 
gorące posiłki oraz zamiennie - zasił-
ki celowe na zakup produktów żyw-
nościowych, w związku z sytuacją 
epidemiczną w kraju i czasowym 
zamykaniem szkół. Tymi formami 
pomocy objęto łącznie 89 dzieci 
z rodzin z trudną sytuacją rodzin-
ną, w tym z rodzin wielodzietnych 
o niskim dochodzie, zamieszkałych 
w znacznej odległości od szkoły/
przedszkola. Łączny koszt zadania 
wyniósł ponad 128,5 tys. zł, przy 
do� nansowaniu ponad 102 tys. zł. 

Program „Opieka wytchnienio-
wa” realizowany w ramach Funduszu 
Solidarnościowego. Program dotyczył 
świadczenia usług opieki wytchnie-
niowej, w formie pobytu dziennego 
opiekuna w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej. W 2021 
pomocą objęto 8 opiekunów osób 
niepełnosprawnych. Do świadczenia 
tych usług zatrudniono jedną osobę 
(umowa cywilnoprawna). Poniesio-
ny koszt zadania to ponad 65 tys.zł, 
s� nansowany w całości z Funduszu 
Solidarnościowego.

Kolejny program „Asystent oso-
bisty osoby niepełnosprawnej”
realizowany był również w ramach 
Funduszu Solidarnościowego i adre-
sowany do osób niepełnosprawnych. 
GOPS w ramach programu objął 
wsparciem 2 osoby niepełnospraw-
ne. Do realizacji usługi asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej 

zatrudniono 1 osobę na umowie 
cywilnoprawnej. Koszt zadania to 
prawie 33,5 tys. zł wydatkowany na 
wynagrodzenie i ubezpieczenie OC 
zleceniobiorcy - również w całości 
s� nansowanego z Funduszu Solidar-
nościowego. 

W ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa na lata 
2014-2020 GOPS w Ropie udzielał 
pomocy w formie paczek żywnościo-
wych dla osób najbardziej potrzebu-
jących. Miesięcznie wydawano około 
336 paczek 119 rodzinom. Koszt ob-
sługi oraz transportu przekazywanych 
paczek w 2021 roku wyniósł 16 650 
zł. 

Projekt „Zwiększone kompeten-
cje-zwiększone możliwości” reali-
zowany w ramach regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 
którego głównym celem było pod-
niesienie poziomu kompetencji in-
terpersonalnych, intrapersonalnych 
oraz zawodowych u klientów Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ropie, zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, był kon-
tynuacją z roku 2020 i zakończony 
został w m-cu sierpniu. Jego wartość 
w 2021 roku to ok. 112,5 tys. zł przy 
dofinansowaniu ponad 95 tys. zł. 
W ramach zadań projektowych zre-
alizowane zostały kursy: kompetencje 
miękkie i zdrowy styl życia, skuteczna 
autoprezentacja, sztuka regionalnych 
wyrobów manualnych, sztuka regio-
nalnych wyrobów spożywczych.

Od września ubiegłego roku 
GOPS przystąpił do kolejnej edy-
cji tego projektu, który będzie 
realizowany zgodnie z założeniami 
do końca czerwca 2023 r. W tej edy-
cji do końca 2021 r. zrealizowano dla 
uczestników kursy i szkolenia w za-
kresie: kompetencje interpersonalne 

– zajęcia z psychologiem, wizerunek 
i autoprezentacja jako metakom-
petencja społeczna, kurs: sztuka 
� orystyki i prac manualnych, kurs 
informatyczny, kompetencje spo-
łeczne i ich rola w życiu społeczno-
-zawodowym. Dzięki uczestnictwu 
w zajęciach w ramach Usług Aktyw-
nej Integracji uczestnicy mają moż-
liwość podniesienia kompetencji 
życiowych i zawodowych, zdobycia 
nowych umiejętności umożliwiają-
cych powrót do życia społecznego 
i na rynek pracy. W konsekwencji 
przyczyni się to do zapobiegania wy-
kluczenia społecznego i pobudzenia 
aktywności klientów w rozwiązywa-
niu ich własnych problemów.

Wartość projektu w 2021 wynio-
sła ponad 67 tys. zł, w tym udział 
środków własnych 15 tys. zł. W ra-
mach bieżącego funkcjonowania tut. 
ośrodek realizował także inne zadania 
własne i zlecone, m.in. wypłata zasił-
ków celowych, okresowych, stałych, 
świadczenie usług opiekuńczych, po-
noszenie odpłatności za DPS, współ-
� nansowanie pobytu dzieci w pieczy 
zastępczej, zadania związane z przyj-
mowaniem wniosków i wydawaniem 
Kart Dużej Rodziny.
W ubiegłym roku wydano 206 kart, 
w tym 103 tradycyjnych i 103 elek-
tronicznych. Karty wydawano rodzi-
nom wielodzietnym, tj. posiadającym 
minimum troje dzieci i rodzicom, 
którzy mieli na utrzymaniu przynaj-
mniej troje dzieci.

Ewa Domańska

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie

Ministerstwo Kultury, Dzie-
dz i c twa  Narodowego 

i Sportu w ramach Programu 
„Sportowa Polska 2021” udzieliło 
wsparcia � nansowego dla realizacji 
zadania dotyczącego modernizacji 

stadionu w Ropie. 
W 2022 r. powstanie nowa bież-

nia wraz ze skocznią w dal, koło do 
pchnięcia kulą. Łączna planowana 
wartość zadania to ok. 694 tys. zł, 
przy wsparciu finansowym Mini-

sterstwa w kwocie ok. 486 tys. zł, 
które gmina uzyskała dzięki pomo-
cy Parlamentarzystów naszej ziemi, 
a w szczególności pani Poseł Barbary 
Bartuś.

Zdzisław Niezgoda

Remont stadionu sportowego przy SP 1 w Ropie
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Gmina Ropa, będąc w partnerstwie z Prawosław-
nym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Przemysko 

-Gorlickiej „ELEOS”, realizuje projekt pn. „Rozwój usług 
opiekuńczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie 
placówek dziennej opieki dla osób niesamodzielnych 
i centrów wsparcia dla opiekunów faktycznych w Wa-
piennem i Klimkówce”. Głównym celem projektu jest 
poprawa jakości i dostępności usług społecznych przez 
utworzenie dziennego Domu Opieki dla osób niesamo-
dzielnych powyżej 60 roku życia z terenu Gminy Ropa, 
a także centrum wparcia dla opiekunów faktycznych. 

W maju powróciliśmy do stacjonarnej formy pracy 
po wielomiesięcznej pracy zdalnej, aby wspierać naszych 
Seniorów. 

Uczestnicy projektu, podczas 8-godzinnego pobytu 
w ośrodku mogą skorzystać z szerokiego wachlarza na-
szych usług opiekuńczo – pielęgnacyjnych, a także aktywi-
zująco – usprawniających, biorąc udział w różnorodnych 
zajęciach rozwijających umiejętności artystyczne, pla-
styczne, taneczne, czy muzyczne, a także komputerowe. 
Uczestnicy podczas zajęć z instruktorami z zaangażowa-
niem wykonują wiele pięknych i pracochłonnych prac. 
Mogą również skorzystać ze wsparcia psychologa, tera-
peutów zajęciowych, pracownika socjalnego, opiekuna 

medycznego, pielęgniarki oraz rehabilitanta, a wszystko to 
po to, by mogli w pełni korzystać z „jesieni życia”. Mają 
także zapewniony bezpłatny transport oraz wyżywienie. 

W sierpniu razem z naszymi seniorami odwiedziliśmy 
Kraków, oglądając go z perspektywy rejsu po Wiśle. Zwie-
dziliśmy także Muzeum św. Jana Pawła II w Łagiewni-
kach, gdzie pod opieką przewodnika mogliśmy obejrzeć 
wiele cennych pamiątek po naszym papieżu Polaku. 

Poza wieloma atrakcjami największą wartością pro-
jektu jest możliwość nawiązania wzajemnych kontaktów 
seniorów, wspólnej rozmowy i powspominania czasów 
młodości, a przede wszystkim aktywnej formy spędzenia  
przez nich wolnego czasu. 

30 września 2021 zakończyła się pierwsza edycja pro-
jektu. Jej uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział 
i zaangażowanie. Od października ruszyła druga edycja. 
Kolejni uczestnicy kontynuują wspólną pracę w ośrodku 
z nową energią i entuzjazmem, a my zarażamy ich na-
szym optymizmem i uśmiechem każdego dnia. Projekt 
zakończy się 30 września br. 

Całkowita wartość projektu to ponad 2,8 mln zł.
Barbara Zagórska

Złota jesień życia Seniorów z Dziennego Domu Wsparcia w Klimkówce

mina Ropa, będąc w partnerstwie z Prawosław- medycznego, pielęgniarki oraz rehabilitanta, a wszystko to 

Związek Gmin Ziemi Gorlickiej 
w partnerstwie z gminami: 

Korzenna, Łużna, Uście Gorlickie, 
Ropa, Gorlice, Bobowa, Moszczeni-
ca i miasto Gorlice realizuje projekt 
oświatowy pn. „Edukacja w szkołach 
prowadzących kształcenie ogólne na 
terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Pro-
jekt współ� nansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. Ogólna wartość 
projektu to ponad 4 370 tys. zł, 
w tym do� nansowanie ze środków 
unijnych – ponad 3,7 mln zł. Pod-

stawowe cele projektu to: rozwinięcie 
u uczniów kompetencji kluczowych, 
wsparcie uczniów ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi, rozwinięcie 
u uczniów umiejętności niezbędnych 
na rynku pracy i zwiększenie kwali-
� kacji zawodowych nauczycieli pra-
cujących w placówkach oświatowych. 
Ze środków � nansowych pozyska-
nych w ramach projektu za 64 tys. 
zł zostanie zakupione wyposażenie 
do pracowni przedmiotowych oraz 
pomoce dydaktyczne. We wszystkich 
szkołach w gminie pracownie szkol-
ne zostaną wyposażone w sprzęt TIK 
(technologie informacyjno-komuni-
kacyjne). Zakłada się, że 111 uczniów 

uczęszczających do naszych szkół 
podstawowych będzie objętych zaję-
ciami w ramach rozwoju kompeten-
cji kluczowych, 42 otrzyma wsparcie  
w ramach zajęć dla uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
a 49 nauczycieli będzie uczestniczy-
ło w szkoleniach, podnosząc swoje 
kwali� kacje zawodowe. Projekt bę-
dzie realizowany do 30 czerwca 2023 
roku we wszystkich szkołach podsta-
wowych w poszczególnych gminach 
i na pewno przyniesie wymierne ko-
rzyści zarówno uczniom, jak i kadrze 
pedagogicznej.

Stefan Kapyk

Unijny projekt oświatowy w szkołach
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Gmina Ropa otrzymała 
222 tys. zł wsparcia z Rzą-

dowego Programu „Laboratoria 
przyszłości”. Program jest inicjatywą 
edukacyjną Ministerstwa Edukacji 

i Nauki, we współpracy z GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Celem programu jest wspar-
cie wszystkich szkół podstawowych 
w budowaniu wśród uczniów kom-
petencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inży-
nieria, sztuka oraz matematyka). Po-
zyskana kwota umożliwiła zakup dla 
szkół z terenu naszej gminy sprzętu 
i wyposażenia, który pozwoli 

uczniom na nabycie umiejętności 
związanych z rozwojem nowych 
technologii, cyfryzacji i robotyki. 
Program „Laboratoria Przyszłości” 
to bardzo dobra inicjatywa Minister-
stwa Edukacji i Nauki, dzięki której 
uczniowie naszych szkół będą mogli 
uczyć się poprzez eksperymentowanie 
oraz zdobywać w ten sposób 
praktyczne umiejętności.

Nowe wyposażenie dla szkół

Z życia Świetlicy Opiekuńczej Słoneczko
W 2021 roku jako Fundacja „Szlachetne Zdro-

wie…” kontynuowaliśmy działalność Świetlicy 
Opiekuńczej w Ropie, w ramach trwałości projektu  za-
kończonego w listopadzie 2020 r. Realizacja zadania była 
możliwa dzięki do� nansowaniu Gminy Ropa w wysoko-
ści ponad 58 tys. zł, natomiast pozostałe środki � nansowe 
to wkład własny Fundacji. Uczestnicy Świetlicy Słoneczko 
to dzieci i młodzież zamieszkała na terenie Gminy Ropa. 

Mimo wciąż trwającej pandemii udało się nam zreali-
zować założone cele, jakimi były min.: wsparcie pedago-
giczne, opiekuńcze i wychowawcze dla dzieci i rodzin, 
pobudzanie aktywności społecznej i obywatelskiej, orga-
nizacja działań integracyjnych dla uczestników świetlicy 
i ich rodzin, wspomaganie rozwoju osobistego dzieci 
i młodzieży, rozwijanie zainteresowań i pasji, poszerzanie 
oferty spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Ropa, 
udział w wydarzeniach kulturalnych, popularyzowanie 
zdrowego i higienicznego stylu życia, przeciwdziałanie 
wszelkiego rodzaju uzależnieniom, poszanowanie wartości 
tradycji w rodzinie i potrzeby wspólnego świętowania 
i spędzania wspólnego czasu, i inne. Oprócz naszych 
działań wewnętrznych przez cały czas podejmowaliśmy 
różne inicjatywy i akcje społeczne, jak na przykład sprzą-
tanie okolicy cmentarza i parkingu przykościelnego oraz 

placu zabaw, zbieranie nakrętek, baterii, braliśmy udział 
w konkursach ogólnopolskich, wydarzeniach kultural-
nych, min. koncercie kolęd organizowanym przez Para� ę 
Ropa i GOK, pikniku rodzinnym na rozpoczęcie lata. 
Często przy sprzyjającej pogodzie korzystając z ogólnodo-
stępnych miejsc jak siłownia pod chmurką, place zabaw, 
stadion sportowy, ogrody ziołowe i park dworski, orlik, 
aktywnie spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu. Nie-
wątpliwie jednymi z największych atrakcji były wyjazdy 
integracyjne. Pierwszy do kina na � lm familijny, pizzę 
oraz do Skansenu Wsi Pogórzańskiej, gdzie uczestniczy-
liśmy w ciekawych warsztatach i lekcjach edukacji regio-
nalnej, zwiedzaliśmy oraz korzystaliśmy z fantastycznej 
zabawy w ETNO PARKU. Druga wycieczka odbyła się 
do Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej gdzie z ko-
lei poznawaliśmy świat ryb i daliśmy się porwać nieza-
pomnianym wrażeniom z zabawy w Parku Rozrywki, 
a potem biesiadowaliśmy przy grillu. To tylko niektóre 
z naszych działań jakie podejmujemy. Wciąż dokłada-
my wszelkich starań, aby czas pobytu w tej placówce był 
spędzony w kreatywny, ciekawy i wartościowy sposób. 
Przed nami kolejny rok pełen nowych pomysłów i mamy 
nadzieję, że uda nam się je zrealizować.

Barbara Sarnecka
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W grudniu 2021 roku odbyło się coroczne Spo-
tkanie Wigilijne dla najstarszych i chorych 

mieszkańców gminy. Wigilia rozpoczęła się w Kościele 
Para� alnym pw. MBWW w Ropie uroczystą mszą św. 
w intencji chorych, a jej dalsza część odbyła się w sali 
teatralnej kościoła. Podczas spotkania uczestnicy łamali 
się opłatkiem, składając sobie życzenia. Odbył się również 
koncert chóru para� alnego, prowadzonego przez Jakuba 
Cetnarowskiego, który dedykowany był osobom chorym 
i samotnym. W Wigilii uczestniczyli również: Proboszcz 
Para� i - ks. Stanisław Porębski oraz wójt gminy - Ka-
rol Górski, którzy złożyli obecnym życzenia świąteczne. 
Głównym organizatorem tegorocznego spotkania był 
Para� alny oddział „Caritas”. 

Część kulinarną przygotowało Koło Gospodyń Wiej-
skich i Gospodarzy. Swój udział mieli również  seniorzy 
z Klubu Seniora działający przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Ropie, którzy na zajęciach wykonali rękodzielnicze 
kartki świąteczne, które następnie przekazali organizato-
rom dla uczestników spotkania. 

Zdzisław Niezgoda

Spotkanie Wigilijne

"Nasze maluszki"
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Tytuł projektu "Nasze malusz-
ki" jaki zamierza realizować 

gmina Ropa w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020, może sugerować, że 
projekt adresowany jest wyłącznie 
do najmłodszych mieszkańców na-
szej gminy. Grupa młodsza będzie 
istotnym beneficjentem działań 
ukierunkowanych na wsparcie w za-
kresie poradnictwa psychologicznego, 
a także indywidualnego poradnictwa 
specjalistycznego. Projekt stworzy też 

możliwości udziału w szkoleniach 
i warsztatach wspierających dla ro-
dzin. Adresatem projektu jest rów-
nież młodzież z terenu gminy Ropa 
w wieku do lat 18-stu. Projekt obej-
mie min. 80 rodzin, nie mniej niż 
250 osób.

Placówka Wsparcia Dziennego, 
będzie kontynuacją działającej obec-
nie Świetlicy Środowiskowej i pozwo-
li na zwiększenie liczby uczestników. 
W ramach podejmowanych działań 
przewiduje się utworzenie 60 miejsc 
w PWD w Ropie, dlatego koniecz-
nym jest zwiększenie powierzchni 
oraz zakup wyposażenia. Na ten cel 
zostaną zaadaptowane pomieszczenia 
poddasza w budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Ropie. Przewiduje 
się również zamontowanie windy 

lub platformy dla osób z niepełno-
sprawnościami, tak aby wszyscy mo-
gli korzystać z zajęć prowadzonych 
w placówce.

Całość projektu to kwota przekra-
czająca 3 mln zł, w tym wnioskowa-
ne do� nansowanie prawie 2,8 mln 
zł. Obecnie � nalizowane są szczegóły 
związane z podpisaniem umowy.

Rozpoczęcie realizacji przewiduje 
się na marzec br., a zakończenie na 
wrzesień 2023 r.

Janusz Konior
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Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego przy SP 2 w Ropie

Przy Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Marii Konopnickiej 

w Ropie powstało nowe boisko 

asfaltowe przeznaczone do ćwi-
czeń z zakresu bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, wybudo-
wane w ramach budżetu wła-
snego gminy za kwotę ponad 
24 tys. zł. W ramach tego 
zadania wykonano profilo-
wanie terenu, podbudowę 
oraz nawierzchnię asfalto-
wą o powierzchni 280 m2. 

Szkoła już od dłuższego czasu pro-
wadzi drużynę, która w każdym 

roku z powodzeniem uczestniczy 
w turniejach BRD odnosząc zwy-
cięstwa lub zajmując czołowe lokaty 
drużynowo i indywidualnie na szcze-
blu powiatowym, wojewódzkim a na-
wet ogólnopolskim. Nowe boisko jest 
idealnym miejscem ćwiczeń jazdy na 
rowerze, treningów drużyny szkolnej 
co będzie w przyszłości skutkowało 
kolejnymi osiągnięciami

Zdzisław Niezgoda.
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Cieszymy i radujemy się, że kościół świętego Mi-
chała Archanioła w Ropie już pięknie wygląda 

i świeci blaskiem mieniącej się w słońcu miedzianej 
blachy i świeżością nowych drewnianych gontów oraz 
odświeżonych wież. To widać z daleka i napawa dumą 
i radością. Ale to nie wszystko, bo kościół będzie jeszcze 
odnawiany wewnątrz, aby ta wiekowa i dostojna świą-
tynia zachwycała swoim dawnym pięknem i zachęcała 
do skupienia i modlitwy. Ten cel jest realizowany dzięki 
pozyskanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Krako-
wie, w ramach Funduszów Europejskich: „Z architekturą 
przez wieki - renowacja 4 zabytkowych kościołów diece-
zji tarnowskiej” z dużym wkładem naszej para� i i dar-
czyńców, wśród których największym jest Urząd Gminy 
w Ropie.

Dwa lata już trwa gruntowna renowacja kościoła 
św. Michała Archanioła. Wykonane już zostały prace: 
począwszy od odwodnienia fundamentów i ścian oraz 
ich izolacji, potem położono miedzianą blachę na dach 
kościoła i na trzy wieże, a także na dzwonnicy obok ko-
ścioła; następnie wymieniono zepsute belki w ścianach 
nośnych kościoła i te ściany pokryto nowym gontem. 
Osuszono z wilgoci ściany i fundamenty wewnątrz ko-
ścioła oraz położono nowe tynki. Natomiast na zewnątrz 
kościoła narzucono kolorowe tynki na dwóch murowa-
nych wieżach.

W tym roku będzie trzeci i ostatni etap gruntownej 
renowacji kościoła św. Michała Archanioła. Wnet roz-
pocznie się wielomiesięczna konserwacja polichromii 
na sklepieniu kościoła – to bardzo żmudna, pracochłon-
na i kosztowna praca. Równocześnie poddane zostaną 
renowacji wszystkie drewniane okna i drzwi. Następnie 
zostaną wymienione instalacje elektryczne i nagłaśniające. 
Poddane będą renowacji żyrandole i kinkiety oświecające 
kościół, a także instalacje odgromowe. Czeka nas również 
wykonanie kamiennego chodnika procesyjnego i odno-
wienie muru wokół kościoła.

Zakres prac zaplanowanych na ten rok jest bardzo 
duży i kosztowny, dlatego potrzeba hojności para� an 
i życzliwych darczyńców. Myślę, i mam taką nadzieję, 
że wspólny wysiłek przyniesie spodziewane i oczekiwane 
efekty na chwałę Boga, ku pożytkowi i radości ludzi.

Ks. Stanisław Porębski

Ostatni etap renowacji Kościoła św. Michała Archanioła w Ropie

Zwyczaj kolędowania to jedna z piękniejszych pol-
skich tradycji. Ten okres rozpoczyna się podczas 

Pasterki. To właśnie tego wieczoru, gdy Bóg się rodzi, 
a moc truchleje, możemy usłyszeć je po raz pierwszy 
w kościele. Chyba żaden z narodów nie może pochwa-
lić się takim bogactwem tych pieśni jak naród polski. 
W kolędach można odnaleźć zarówno czystą poezję jak 
i najpiękniejsze pomysły muzyczne. Mają one w sobie 
wiele śladów dawnych polskich obyczajów. 

W kościele pw. MBWW wybrzmiały one również 
31 stycznia podczas II Koncertu Kolęd i Pastorałek za-
tytułowanego „Nie taka cicha…”. Po raz kolejny Para� a 

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Ropie zaaranżowały 
to wydarzenie. Podczas występu mogliśmy podziwiać chór 
para� alny VirtuteDeo, orkiestrę kameralną oraz dzieci 
ze świetlicy środowiskowej „Słoneczko”. 

Liczna widownia podczas wydarzenia upewniła orga-
nizatorów, że jako społeczność pragniemy kontynuować 
nasze religijne i rodzinne tradycje. Kolędowaniu towa-
rzyszyła również narracja oraz re� eksja na temat naro-
dzenia Jezusa oraz tego, jak nasza wiara postrzegana jest 
w dzisiejszym świecie.

Zuzanna Matuszyk

Nie taka cicha... - II koncert kolęd i pastorałek
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W ubiegłym roku Gminny Ośrodek Kultury 
w Ropie zrealizował z sukcesem projekty, które 

skierowane były do szerokiego kręgu odbiorców. Na ich 
wykonanie udało się pozyskać do� nasowanie ze źródeł 
zewnętrznych i dzięki tym środkom możliwa była re-
alizacja wielu dodatkowych działań kulturalnych i spo-
łecznych. 

„ETNO-odkrywanie” był projektem kierowanym do 
dzieci i młodzieży z naszego regionu. Dzięki wsparciu 
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach programu EtnoPolska udało się zrealizować 
wiele ciekawych warsztatów i wyjazdów  edukacyjnych, 
których celem było przybliżanie lokalnych tradycji, rze-
miosła, sztuki ora kultury Pogórza i Łemkowszczyzny. 
Zajęcia prowadzone w Ropie i w Łosiu cieszyły się du-
żym zainteresowaniem, a młodzi uczestnicy uczyli się 
min.: wyplatania wiklinowych koszyków, tradycyjne-
go haftu, czy też poznawali rośliny wykorzystywane 
w celach zdrowotnych i kulinarnych przez nasze babcie. 
Dzieci i młodzież biorąca udział w projekcie odwiedziła 
okoliczne skanseny i tradycyjne zagrody, by przenieść się 
w czasy życia ich pradziadków i doświadczyć tego jak 
żyli, mieszkali i pracowali ich przodkowie. 

Od września Gminny Ośrodek Kultury w Ropie re-
alizował projekt „MAMY motywacje!” skierowany do 
mieszkanek naszej gminy. Projekt ten uzyskał do� nan-

sowanie Fundacji BGK w ramach programu „Skrzydła 
dla Mamy” edycja II. Dzięki pozyskanemu do� nanso-
waniu udało się zrealizować wiele zajęć aktywizujących 
i motywacyjnych z doradztwa zawodowego i wsparcia 
psychologicznego. Uczestniczki wzięły udział w zajęć 
pro� laktycznych i zdrowotnych, z myślą o sprawności 
� zycznej, a także w zajęciach rozwojowych. Miały okazję 
wykonywać własnoręcznie naturalne kosmetyki, nauczyć 
się dbania w ekologiczny sposób o czystość w domu, robić 
stroiki i dekoracje świąteczne, czy też wykonać piękną 
makramę. Warsztaty i zajęcia prowadzone podczas re-
alizacji projektu miały motywować i angażować mamy, 
które dłuższy czas ze względu na wychowywanie i opiekę 
nad dziećmi były nieaktywne na rynku pracy.

Celem projektu „Energia tradycji” realizowanego 
w ramach programu NCK „Kultura- Interwencje 2021” 
było zaproszenie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 
do wspólnego poznawania tajników teatru. Pod okiem 
reżysera i aktora Krzysztofa Pomietło z Teatru Nowego 
w Nowym Sączu, uczestnicy zadecydowali, że odegrają 
sztukę „Ciocia na wydaniu” Józefa Blizińskiego, dosto-
sowując ją do realiów Ropy i lat 30-tych XX w. Ogrom 
pracy włożony w naukę ról, pracę z tekstem, obycie 
sceniczne, budowanie scenogra� i, oprawę muzyczną 
i taneczną zaowocowało sukcesem premiery spektaklu 
podczas Jarmarku Św. Michała. Zaangażowanie, moc 
pozytywnej energii i wysiłku wielu osób w różnym wie-
ku pozwoliło na stworzenie wspaniałego przedstawienia. 
Na koniec powstał � lm dokumentalny oddający emocje, 
które towarzyszyły uczestnikom projektu podczas jego 
realizacji. Film ten możemy oglądać na platformie YouTu-
be, na kanale GOK Ropa.

Obecnie w trakcie realizacji jest projekt „Sieć na kul-
turę”. W ramach zaplanowanych działań zostały zreali-
zowane szkolenia doskonalące z zakresu edukacji on line 
dla pracownika naszej instytucji, a następnie dla dzieci 
z terenu gminy Ropa. Po zakończeniu projektu GOK 
wzbogaci się w sprzęt komputerowy do realizacji różnych 
działań i zajęć. 

Sabina Laskoś

Energia tradycji i inne projekty realizowane przez GOK Ropa
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W ubiegłym roku Gminny 
Ośrodek Kultury w Ropie 

podjął kilka działań związanych 
z promocją naszej gminy, jej historii 
i dziedzictwa. Ze środków własnych 
uzyskanych w wyniku prowadzonej 
w sezonie letnim działalności na te-
renie Stanicy Wodnej zakupił replikę 
skrzypiec Antoniego Hybla, popiersie 
artysty oraz s� nansował wykonanie 
� lmu promocyjnego.

Skrzypce wykonane zostały przez 
Katarzynę Bednarz – lutniczkę 
z Kobylanki. Instrument wykorzy-
stywany jest podczas prezentacji arty-
stycznych. Grali na nim już muzycy  
zawodowi, dzieci i młodzież ucząca 

się oraz grająca na skrzypcach. 

Popiersie Antoniego Hybla – gip-
sowy odlew wykonany został przez 
Zdzisława Tohla - dyrektora Muzeum 
Dwory Karwacjanów i Gładyszów 
w Gorlicach. Zakupione zostało 

z myślą o powstającym w Ropie 
Domu Pracy Twórczej im. Antoniego 
Hybla, gdzie znajdzie swoje miejsce 
i będzie stałą ekspozycją w odbudo-
wanym po pożarze obiekcie, który 
niegdyś był domem artysty. 

Film „Historycznymi ścież-
kami gminy Ropa” dotyczący 
dziedzictwa kulturowego, historii, 
a także turystycznych atrakcji naszej 
gminy wykonał na zlecenie GOK
i gminy Ropa profesor Andrzej Olej-
ko. Film dostępny jest na kanale 
YouTube Gminnego Ośrodka Kul-
tury Ropie.

Zdzisław Niezgoda

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ropie wraz z Filią w Łosiu 

brała udział w projekcie „Sieć na kul-
turę”. Projekt realizowany był przez 

Fundację Wspierania Zrównoważo-
nego Rozwoju i współ� nansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa (działanie 3.2 „Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywizacji cy-
frowej”). Celem projektu było pod-
niesienie kompetencji i kwali� kacji 
cyfrowych pracowników gminnych 
samorządowych instytucji kultury 
(GSIK) poprzez organizację szkoleń 
oraz dostęp do materiałów eduka-

cyjnych, rozwi-
janie kompeten-
cji cyfrowych dzieci 
i młodzieży w wieku 10-18 poprzez 
prowadzenia atrakcyjnych i perspek-
tywicznych zajęć oraz wyposażenie 
placówek GSIK w sprzęt niezbędny 
do organizacji zajęć i warsztatów. Bi-
blioteka dzięki uczestnictwu w pro-
jekcie otrzymała cztery laptopy i dwa 
tablety.

Mariola Zagórska

Zakup nowości czytelniczych

cyjnych, rozwi-
janie kompeten-

Promocja dziedzictwa i historii gminy Ropa

Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie 
otrzymała w drodze konkursu do� nan-

sowanie w wysokości 11 000,00 zł ze środków 
� nansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach realizacji Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
2.0 na lata 2021-2025. Zadanie „Do� nansowa-
nia dla bibliotek publicznych na zakup nowości 
wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu 

do książek w formatach e-bookówi/lub au-
diobooków i/lub synchrobooków - Priory-
tet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach 
NPRCz 2.0” ma na celu wzmocnienie po-
tencjału bibliotek w środowiskach lokalnych 
poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności 
ich zbiorów.

Mariola Zagórska
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Najlepsi zawodnicy: MVP TURNIEJU: Alan 
Klimkiewicz (Profbud Krosno), NAJLEPSZY 
STRZELEC: Szymon Bocoń (Termalica Bruk Bet), 
NAJLEPSZY BRAMKARZ: Justyna Bobak (Dunajec 
Nowy Sącz).

Wyróżnienia drużynowe: BESKIDZKA AP 
- Kacper Kociołek, BESKIDZKA AP - Wiktor 
Święs, TERMALICA BRUK BET - Filip Bąba, 
TERMALICA BRUK BET - Szymon Giza, UNIA 
TARNÓW - Jarosław Bushko, UNIA TARNÓW - 
Adrian Ostręga, BENIAMINEK KROSNO - Filip 
Wacławski, BENIAMINEK KROSNO - Knap 
Zuzia, DUNAJEC NOWY SĄCZ - Jakub Synowiec, 
DUNAJEC NOWY SĄCZ - Adam Czoch, GLINIK 
GORLICE - Szarowicz Filip, NIEDŹWIADKI 
LUBATOWA - Lucjan Klimkiewicz.

Długo wyczekiwana współpraca Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej 
z Klubem Sportowym Ropa

Prezes Beskidzkiej AP Konrad Szurek 
podpisał długoletnią umowę z Preze-

sem Klubu Sportowego Ropa - Dawidem 
Jantasem, na mocy której nasza młodzież bę-
dzie miała zapewniony rozwój sportowy od 
4 do 18 roku życia. Wspólnymi siłami pla-
nujemy organizować liczne przedsięwzięcia 
sportowe, które zwiększą dostępność sporto-
wą dla wszystkich mieszkańców gminy Ropa. 

Bezpośrednio po podpisaniu umowy 

współpracy szeregi klubu KS Ropy zasilili 
absolwenci Beskidzkiej AP, którzy ukończyli 
edukację w Szkole Podstawowej, i tym samym 
szkolenie w Beskidzkiej AP: Michał Maczuga, 
Patryk Matuszyk, Paweł Cymbała, Mikołaj 
Koszyk, Kacper Krok, Piotr Znamirowski. 

Chłopcy mocno przyczynili się do awansu 
KS Ropy na szczebel regionalny w rozgryw-
kach juniorów starszych.

Konrad Szurek

Turniej w Ropie organizowany przez Beskidzką AP

We wrześniu 2021 r. na stadionie sportowym 
w Ropie został zorganizowany turniej dla 

rocznika 2011 o wysokiej randze. Pojawiło się na nim 
12 zespołów z województwa małopolskiego oraz pod-
karpackiego. Turniej był prowadzony przy współpracy 
z Klubem Sportowym Ropa oraz Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Ropie. To wielkie widowisko piłkarskie skupiło 
na stadionie ok. 150 dzieciaków z całymi rodzinami, któ-
re zachwalały piękną i malowniczo położoną wieś Ropa, 
sugerując, że na pewno nas jeszcze odwiedzą.

Kolejna edycja turnieju organizowanego przez Beskidz-
ką AP przeszła do historii. Tym razem największy Puchar 
powędrował do Niecieczy, tj. Bruk-Bet Termalica Nie-
ciecza KS, natomiast I miejsce w Lidze Europy zdobyła 
Beskidzka Akademia Piłkarska.

Wypowiedź koordynatora Beskidzkiej AP:
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z organizacji i przebiegu 

turnieju. Zaangażowanie wielu rodziców napawa dumą 
i optymizmem. Wspaniały poczęstunek, który był dostępny 
dla każdego uczestnika turnieju - za co bardzo serdecznie 
dziękuję w imieniu całej Akademii. Rozgrywki eliminacyjne 
i � nałowe dostarczyły wielu emocji. Strzałem w dziesiątkę 
był podział na grupy Ligi Mistrzów i Ligę Europy. Rywa-
lizacja wtedy mocno się wyrównała dzięki czemu każda 

minuta na boisku była dla wszystkich zawodników bardzo 
ważna. Dziękujemy wszystkim drużynom za wizytę w na-
szych rejonach i zapraszamy za rok."

Konrad Szurek
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SPORT

4 listopada 2021 r. 
pierwszoklasiści z SP 

1 rozegrali swój pierwszy 
poważny mecz w życiu. 
Etap Gminny turnieju 
„Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku” dzie-
ci rozegrały przeciwko BAP. 
Nie wynik w tym starciu 

był sprawą najważniejszą, lecz fakt, że już takie maluszki 
zaczynają swoją przygodę ze sportem. 

Drużynie BAP gratulujemy wygranej i życzymy sukce-
sów na etapie powiatowym. Naszą szkołę reprezentowali: 
Jan Nowak, Alan Kurzeja, Mikołaj Śliwiński, Nikodem 
Spólnik i Dawid Czochór.

Katarzyna Drąg

Młody mieszkaniec naszej 
gminy - Paweł Rewak - 

został uczniem Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Tarnowie! 

Paweł to wychowanek Be-
skidzkiej Akademii Piłkarskiej 
i absolwent Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Marii Konopnickiej 
w Ropie. Jego niewątpliwy ta-
lent piłkarski, wsparty wysoki-

mi ocenami w szkole, dał mu szansę na dalszy profe-
sjonalny rozwój w renomowanym tarnowskim Liceum 
Ogólnokształcącym. Paweł do Beskidzkiej AP przystąpił 
w 2016 roku, przechodząc 5 letnie szkolenie w katego-
riach wiekowych orlik, młodzik oraz trampkarz.

Konrad Szurek

Paweł Rewak uczniem Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Tarnowie
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Beskidzka AP na obozie we Frysztaku
Ponad 100 dzieciaków z Beskidzkiej Akademii Pił-

karskiej wzięło udział w obozie sportowo - rekre-
acyjnym we Frysztaku w województwie podkarpackim.

Dzieci miały możliwość korzystania z licznych atrakcji 
i kilku dyscyplin sportowych, tj.: piłka nożna, siatkówka, 
siatkówka plażowa, koszykówka, lekkoatletyka,  pływanie.

Wszystko odbywało się pod opieką wykwali� kowa-
nych trenerów, a głównym celem obozowiska była dobra 
zabawa. Dzieci zostały również poddane nowoczesnym 
testom motorycznym, które sprawdzały moc kończyn dol-
nych, szybkość reakcji oraz sprawność ogólną. W obozie 
uczestniczyli chłopcy i dziewczynki z gminy Ropa a także 
z pobliskich gmin.

Konrad Szurek F
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Międzynarodowy Turniej API 
CUP Zakopane przyciąga 

co roku mnóstwo drużyn z całej 
Polski i zagranicy. Przez trzy dni za-
wodnicy walczą o miano najlepszej 
drużyny.

Piękna pogoda, góry i wspaniała 
piłkarska atmosfera - tak w skrócie 
można opisać nasz pobyt w Zakopa-
nem.

Chłopcy zagrali bardzo dobrze, 
notując 8 miejsce w stawce 25 ekip.

Do ostatniego dnia mieliśmy real-
ne szanse na podium w turnieju, jed-
nak detale zadecydowały o końcowej 
pozycji. Pierwszy dzień to pewne wyj-
scie z grupy do najlepszej “dziesiąt-
ki” turnieju. Drugi dzień dostarczył  
wszystkim wielu pozytywnych emocji 
i ostatecznie zakończyliśmy zmagania 
na 4 pozycji.

Niedzielne mecze były bardzo 
emocjonujące, jednak w dwóch de-
cydujących daliśmy sobie wyrwać 
zwycięstwo w ostatnich sekundach 
spotkania. Były więc łzy i uczucie 
bezsilności, które niewątpliwie mło-
dych adeptów piłkarskich uczy naj-
więcej. W ogólnym rozrachunku, 
turniej należy uznać za udany - po-

twierdzeniem tego może być mecz 
z Piastem Gliwice - ZWYCIĘZCA 
TURNIEJU, który trenerzy określili 
jako jeden z najtrudniejszych i do-
piero w końcówce przechylili szale 
zwycięstwa na swoją stronę.

Bardzo dużo doświadczenia - 
chłopcy wyciągali wnioski i sami 
często poprawnie reagowali na swoje 
błędy - korygując je poprzez zwięk-
szoną świadomość. Oby więcej takich 
turniejów! 

Dziękujemy rodzicom z Beskidz-
kiej AP, którzy w licznej grupie do-
pingowali swoje pociechy, co nie-
wątpliwie mocno budowało naszych 
podopiecznych do wzmożonej walki 
o każdy centymetr boiska.

Konrad Szurek

Pokaz siły Beskidziaków w Zakopanem

Pierwszy mecz pierwszoklasistów 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1
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