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URZĄD GMINY W ROPIE
38-312 Ropa 733 
Tel. 18 353-40-17, 18 353-40-14, 18 353-41-82, 18 35-
06-30, fax. wewnętrzny 55
GODZINY PRACY URZĘDU:  
poniedziałek - piątek - 720-1520

WÓJT GMINY – Karol Górski, 
SEKRETARZ – Janusz Konior
SKARBNIK – Renata Lisowicz
SEKRETARIAT– Justyna Matras-Wacławska – wew. 21
Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich – 
kierownik – Janusz Konior – wew. 33
Referat Rozwoju Lokalnego, Inwestycji, 
Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska – 
kierownik – Jadwiga Kiełbasa – wew. 32 
Roman Gruca - wew. 32 
Tomasz Zając - wew.57 
Monika Myszkowska -  wew. 57 
Ewelina Wierzchanowska - wew.14
Ewidencja Ludności – Janina Sitar-Smołkowicz – 
kierownik - wew. 24
Działalność gospodarcza, dodatki mieszkaniowe – 
Dorota Kłapacz – wew. 44
Zarządzanie kryzysowe – Andrzej Dynda - wew. 25
Gospodarka odpadami – Elżbieta Jantas – wew. 44
Obsługa Rady – Karolina Lisowicz – wew. 31
Kadry – Agnieszka Kruczek – wew. 31
Referat Finansowo-Budżetowy – kierownik – Renata 
Lisowicz – wew. 27
Podatki i opłaty lokalne – Teresa Ruman, 
Magorzata Dąbrowska – wew. 20
Kasa – Zofia Prorok – wew. 26
Księgowość – Małgorzata Morańda, Anna 
Zagórska, Jolanta Jabłczyk – wew. 29
Urząd Stanu Cywilnego – kierownik – Janina Sitar-
Smołkowicz – wew. 24
Ośrodek Pomocy Społecznej – kierownik – Ewa 
Domańska – Tel. 18 353-46-33 lub 18 353-40-14 – 
wew. 17
Pracownicy Socjalni –  Renata Lisiak, Magdalena 
Passoń Niemasik– Tel. 18 353-40-14 – wew. 13
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 
Anna Barna, Ewa Jantas, Agnieszka Łukaszyk 
 – Tel.  18 353-40-17 lub 18 353-41-82 – wew. 18
Księgowość – Agnieszka Cygnar – Tel. 18 353- 46-33 
– wew. 14 lub 18 353-40-14 – wew. 16
Gminny Ośrodek Kultury – dyrektor –  
Zdzisław Niezgoda – Tel. 18 353-06-11
Centrum Usług Oświatowych – dyrektor – Stefan 
Kłapyk – Tel. 18 550-51-84
Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie – dyrektor – 
Barbara Radzik – Tel. 18 353-41-50
DYŻURY:
Wójt oraz sekretarz przyjmują zainteresowanych 
codziennie w godzinach pracy urzędu.
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy – poniedziałki - w godz. 1320-1520

WYDAWCA:  
Gminny Ośrodek Kultury  
w Ropie, 38-312 Ropa 780,  
tel. 18 353 06 11,  
e-mail: razemropa@wp.pl
OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Karolina Borczyk - GOK Ropa
DRUK:  
SOLUT Sp. z o.o. w Nowym Sączu 
Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych, zastrzega sobie prawo 
skracania materiałów  
i nadesłanych tekstów oraz używania 
własnych tytułów.

Gmina
Ropa....................

Mając na uwadze bieżącą sytuację w zakresie bezpieczeń-
stwa radiacyjnego, związaną z wojną w Ukrainie, w razie 
konieczności podania dla ludności preparatu stabilnego 
jodu, gmina Ropa podaje lokalizację punktów wydawa-
nia preparatu jodowego na terenie naszej gminy:

• Remiza OSP w Ropie – Ropa 733
• Remiza OSP w Łosiu – Łosie 125
• Remiza OSP w Klimkówce

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy-
gotowało specjalną broszurę informacyjną dot. stosowa-
nia tabletek ze stabilnym jodem, w przypadku skażenia 
spowodowanego awarią w elektrowni jądrowej. Są to wy-
tyczne dotyczące przyjmowania tabletek zawierających 
wysokie stężenie stabilnego jodu.
Przyjęcie takiej tabletki blokuje wchłanianie radioaktyw-
nego jodu oraz gromadzeniu się go. Taką tabletkę należy 
przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu 
właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia 
działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do  
8 godzin od wystąpienia skażenia.
Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmu-
jącej.
•	dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki 

(co odpowiada 100 mg jodu)
•	dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)
•	dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki  

(25 mg jodu)
•	noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)
•	kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki  

(100 mg jodu)

Lokalizacja punktów wydawania  
stabilnego jodu
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W dniu 7 września 2022 r. Gmina Ropa podpisała 
umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo Produk-

cyjno – Handlowym „OTECH” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Gorlicach, na realizację zadania inwestycyjnego pod na-
zwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz ze 
stacją uzdatniania wody w otoczeniu zalewu Klimkówka”.

W ramach inwestycji planuje się zaprojektowanie  
i budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, które 
zlokalizowane będą w miejscowości Ropa. Do zaopa-

trzenia wodociągu woda pobierana będzie z rzeki Ropa  
za pomocą studni drenażowych. Ponadto w ramach 
umowy zostanie wykonane ok. 6 km sieci kanalizacyjnej 
oraz ok. 6 km sieci wodociągowej od miejscowości Ropa,  
w stronę miejscowości Klimkówka. Nowo wybudowana 
sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki komunalne  
do istniejącej oczyszczalni w Ropie.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-
2024 oraz finansowane z Programu Inwestycji Strate-
gicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład w kwocie  
8 835 tys. zł, środków subwencji in-
westycyjnej w kwocie prawie 6 mln 
zł oraz środkami własnymi gminy  
w wysokości prawie 1,3 mln zł. War-
tość realizowanego zadania wynosi  
ponad 16,2 mln zł. 

Jadwiga Kiełbasa

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Gmina Ropa przystępuje do programu sprzedaży węgla

W dniu 2 listopada br. została 
opublikowana w Dzienniku Ustaw 
RP ustawa z dnia 27 października 
2022 r. o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych (DZ. U. z 2022 r. 
poz. 2236) , która weszła w życie  
z dniem 3 listopada 2022 r. Zgod-
nie z dyspozycją art. 34 ustawy 
Wójt Gminy Ropa informuje  
o przystąpieniu do programu 
sprzedaży węgla dla mieszkańców, 
a Urząd Gminy prowadzi obecnie 
przygotowania do realizacji tego 
zadania.

Przyjęte przez Sejm przepisy po-
zwalają na to by gminy mogły kupić 
węgiel od wskazanych podmiotów 
po 1,5 tys. zł. brutto za tonę, by 
następnie sprzedawać go mieszkań-
com za kwotę maksymalnie 2 tys. zł. 
brutto za tonę. Transport ze wskaza-
nego przez gminę składu węgla do 
swojego domu ponosi wnioskodaw-
ca na swój koszt.

W myśl uchwalonych przepisów 
gmina będzie prowadzić dystrybucję 

między innymi w ramach umowy 
z innym podmiotem (np. składem 
węglowym) lub kilkoma podmiota-
mi. Taki model dystrybucji będzie 
przyjęty w Gminie Ropa.

Kupić węgiel po preferencyjnej 
cenie będzie mogła osoba fizyczna  
z gospodarstwa domowego, która 
jest uprawniona do dodatku węglo-
wego. W ramach zakupu preferen-
cyjnego członek gospodarstwa do-
mowego będzie mógł kupić węgiel  
w dwóch partiach: 1,5 tony do koń-
ca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycz-
nia do 30 kwietnia 2023 r.

Od dnia 10 listopada 2022 r. 
mieszkańcy Gminy Ropa mogą skła-
dać wnioski na zakup węgla po pre-
ferencyjnych cenach. Wzór wniosku 
jest dostępny na stronie interneto-
wej gminy w formie elektronicznej,  
a w siedzibie Urzędu Gminy - w for-
mie papierowej. 

Wnioski można składać: - w for-
mie papierowej w Urzędzie Gminy 
w Ropie (38-312 Ropa 733) lub  
za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej ePUAP (wówczas 
należy opatrzyć je kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpi-
sem zaufanym albo podpisem oso-
bistym.

Wnioskodawca zostanie poinfor-
mowany na podany adres poczty 
elektronicznej lub numer telefonu 

o przyznaniu lub odmowie możli-
wości zakupu preferencyjnego.

Węgiel będzie można odebrać 
ze wskazanego miejsca składu lub 
zlecić jego dowóz po pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku oraz opłace-
niu należności przelewem na konto 
bankowe Urzędu - nr 27 8795 0005 
2001 0022 0860 0001 lub gotówką 
w Kasie Urzędu Gminy Ropa.

Gmina Ropa nie będzie miała 
wpływu na jakość dostarczonego 
węgla. Za jakość węgla odpowiadać 
będą podmioty wprowadzające do 
obrotu paliwa stałe, z przeznacze-
niem dla gospodarstw domowych 
wskazane przez Ministra Aktywów 
Państwowych. Oferowany gminom 
do sprzedaży węgiel będzie posiadał 
niezbędne certyfikaty jakości.

Andrzej Dynda
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WAŻNE!
Prawa zakupu węgla od gminy nie 
będą mieć osoby, które już zakupiły 
węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. 
Wniosek o zakup preferencyjny bę-
dzie zawierał oświadczenie, że ani 
wnioskodawca, ani żaden członek 
jego gospodarstwa domowego nie ku-
pili paliwa stałego na sezon grzew-
czy 2022–2023 po cenie niższej niż 
2000 zł. brutto za tonę w ilości, co 
najmniej takiej jak określona w roz-
porządzeniu.
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Program „Czyste Powietrze”, to pierwszy ogólnopol-
ski program dopłat do wymiany starych pieców, 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia domów 
jednorodzinnych, którego celem jest walka ze smogiem.

Program kierowany jest do właścicieli lub 
współwłaściciel i jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:
• wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologicz-

ne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
• instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody 

użytkowej,
• wentylację mechaniczną,
• mikroinstalację fotowoltaiczną,
• ocieplenie domów oraz wy-

mianę okien i drzwi (koszty materiałów  
i robocizny).
Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty za-

kończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. 
Pamiętaj jednak, że rozliczeniu podlegać będą koszty 
poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla pod-

stawowego poziomu dofinansowania do 37 000 zł  
i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla pod-
wyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł  
i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego 
poziomu dofinansowania.

Poziom podstawowy dotyczy właścicieli budynków 
których dochód miesięczny nie przekroczy 1 560 zł  
w gospodarstwach domowych wieloosobowych, a 2 189zł  
w gospodarstwach domowych jednoosobowych.

Poziom najwyższy dotyczy właścicieli budynków, któ-
rych dochód miesięczny nie przekroczy 900 zł w gospo-
darstwach domowych wieloosobowych, a 1260 w go-
spodarstwach domowych jednoosobowych.

W roku 2022 za pośrednictwem  punktu konsultacyj-
no-informacyjnego utworzonego w Gminie Ropa złożo-
no 26 wniosków o dofinansowanie z Programu Priory-
towego „Czyste Powietrze”, oraz 8 wniosków o płatność.  
W działającym punkcie na terenie gminy udzielamy  
aktualnych informacji na temat programu.

Informacje dotyczące programu  znajdziesz także 
na stronach internetowych Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚi-
GW) w Krakowie.

Marta Migacz

Zmiany w programie "Czyste powietrze"

Podczas LIX Sesji Sejmiku Wo-
jewództwa Małopolskiego,  

w dniu 26 września br., została 
przyjęta uchwała nr LIX/842/22 
– w sprawie zmiany uchwały  
nr XXXII/452/17 Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego z dnia 23 
stycznia 2017 r. w sprawie wpro-
wadzenia na obszarze województwa 
małopolskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji,  
w których następuje spalanie paliw 
(tzw. Uchwały antysmogowej dla Ma-
łopolski).

Zmiana uchwały dotyczy wskaza-
nia daty granicznej umożliwiającej 
eksploatację pozaklasowych urządzeń 

grzewczych. Urządzenia niespełniają-
ce parametrów emisji i sprawności co 
najmniej 3 klasy, zgodnych z normą 
PN-EN 303- 5:2012, mogą być eks-
ploatowane do 30 kwietnia 2024 r.

Ten sam termin dotyczy również 
ogrzewaczy pomieszczeń, które nie 
spełniają wymagań w zakresie spraw-
ności cieplnej co najmniej 80% lub 
wymogów ekoprojektu, lub wyposa-
żenia w urządzenia redukujące emisję 
pyłu.

Aktualna sytuacja gospodarcza 
wywołana pandemią i wojną na 
Ukrainie ma bezsporny wpływ na 
dostępność i ceny nośników ener-
gii. W obliczu rosnących cen, braku 

pewności co do ciągłości dostaw su-
rowców oraz zawieszenia przez do-
stawców gazu wykonywania nowych 
przyłączy, umożliwia się mieszkań-
com Małopolski wydłużenia cza-
su na wymianę źródła ogrzewania  
o okres jednego roku i czterech mie-
sięcy.

Uchwała Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, zawierająca uzasad-
nienie oraz w załączeniu zbiór opinii 
i uwag otrzymanych w procesie kon-
sultacji projektu uchwały, dostępna 
jest na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego.

Marta Migacz

Wydłużony termin eksploatacji kotłów pozaklasowych
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Dodatek energetyczny - co powinniśmy wiedzieć

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych, zwanego potocznie „dodatkiem 

energetycznym” należy składać w Urzędzie Gminy  
w Ropie.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje 
osobom zamieszkującym na terenie Gminy Ropa.  
Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, 
w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje  
w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest:

• kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo 
piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem 
drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym 
rodzajem biomasy,

• kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG 
(z wyłączeniem gazu ziemnego),

• kocioł olejowy.
Źródło ciepła musi być uprzednio zgłoszone lub 

wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
UWAGA! Dodatek nie przysługuje gospodarstwom 

domowym, którym przyznany został dodatek węglowy! 
Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek 
z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Wysokość dodatku dla gospodarstwa domowego 
wynosi:

• 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem 
drzewnym lub innym rodzajem biomasy,  
z wyłączeniem drewna kawałkowego,

• 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł olejowy,

• 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem 
kawałkowym,

• 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym 
gazem LPG (z wyłączeniem gazu ziemnego).

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 
2022 roku.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy 
Urzędu Gminy w Ropie (pokój 15), z wyjątkiem każdej 
środy aż do odwołania.

Anna Barna
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W ramach I PROMESY  
na 2022 r., Zarząd Woje-

wództwa Małopolskiego przyznał 
dla gminy kwotę dofinansowania  
w wysokości 76 tys. zł. Są to środ-
ki z budżetu województwa związane  
z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych, przeznaczone na wykonanie 
modernizacji na drogach gminnych. 
W ramach tych środków oraz wła-
snych środków budżetowych gminy 
zrealizowana została modernizacja 
3 odcinków na drogach gminnych, 
a mianowicie: drodze ZALESIE - 

CZERCHLA w Ropie na długości 
160 m oraz na 2 drogach w Łosiu, 
tj. NAD KUSYM (odcinek 150 m) 
i KOŁO STADIONU (145 m).  
Na drodze ZALESIE-CZERCHLA  
w Ropie, zakres robót obejmował wy-
konanie dolnej warstwy podbudowy  
z pospółki naturalnej i górnej war-
stwy podbudowy z kruszywa ła-
manego oraz wykonanie nowej 
nawierzchni poprzez trzykrotne 
skropienie, czyli powierzchniowe 
utrwalenie emulsją asfaltową wyko-

nanej podbudowy. Na drodze NAD 
KUSYM w Łosiu wykonano niezbęd-
ne roboty ziemne oraz dolną warstwę 
podbudowy z pospółki naturalnej  
i górną warstwę podbudowy z tłucz-
nia. Na drodze KOŁO STADIO-
NU w Łosiu, wykonana została gór-
na warstwa podbudowy z kruszywa  
łamanego oraz nowa nawierzchnia 
asfaltowa poprzez trzykrotne skropie-
nie. Całkowita wartość wykonanych 
zadań to ponad 150 tys zł.

Zdzisław Niezgoda

Kolejne inwestycje na drogach gminnych
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Budowa kładki na powstającej ścieżce pieszo - rowerowej

W dniu 23 sierpnia 2022 r. 
Gmina Ropa podpisała  

z Firmą Usługową „EKO-REM-
-BUD” umowę na realizację inwesty-
cji dotyczącej budowy kładki pieszo 
- rowerowej.

Umowę podpisali: Jan Cabak 
– właściciel firmy „EKO-REM-
-BUD” oraz Karol Górski - Wójt 
Gminy, przy kontrasygnacie Renaty 

Lisowicz - Skarbnika Gminy. Zapla-
nowane prace dotyczą budowy kład-
ki pieszo-rowerowej pomiędzy Ropą  
a Szymbarkiem. Kładka stanowi ele-
ment szerszego zadania dotyczącego 
budowy ścieżki rowerowej z centrum 
wsi Ropa do granicy z Szymbarkiem.

Na realizację zadania gmina Ropa 
uzyskała dofinansowanie z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokal-

nych. Koszt realizacji całego zadania  
to 436.366,35 zł. Inwestycja zostanie 
zrealizowana do końca 2022 r.

Tomasz Zając

Nowa świetlica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ropie

We wrześniu bieżącego roku w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 1 w Ropie ruszył projekt 

„Nasze Maluszki”. Siedziba zarządzających projektem 
znajduje się w budynku szkoły. Obecnie trwają tam prace 
nad przebudową poddasza, gdzie finalnie w zaadaptowa-

nych pomieszczeniach będzie działać Placówka Wsparcia 
Dziennego. 

W ramach projektu odbyły się już dwa wyjazdy, pod-
czas których część dzieci uczestniczyło w kolonii w Pogo-
rzelicy, jak również w wycieczce do Warszawy. W planach 
wiosennych jest kolejny wyjazd kolonijny i następna wy-
cieczka edukacyjna. Placówka Wsparcia Dziennego ma na 
celu wspierać rodziny z gminy, a także umożliwić udział 
w szerokim zakresie zajęć dodatkowych i szkoleniach or-
ganizowanych przez PWD. Placówka cieszy się wielkim 
zainteresowaniem wśród uczniów, gdzie każdego dnia 
są pod ciągłą opieką wychowawców. Z niecierpliwością 
czekamy na moment oddania poddasza do użytku, gdzie 
będziemy mogli realizować wszystkie założenia projektu. 

Katarzyna Drąg
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W związku z przeprowa-
dzoną przez Starostwo 

Powiatowe w Gorlicach moder-
nizacją ewidencji gruntów i bu-
dynków dla miejscowości Ropa, 
informujemy, że wprowadzone  
z dniem 21.02.2022r. zmiany, po-
wodują obowiązek złożenia nowych 
informacji podatkowych przez po-
datników posiadających grunty na 

terenie objętym modernizacją.
Przeprowadzenie aktualizacji ewi-

dencji spowodowało zmianę po-
wierzchni działek, jak również do-
tychczasowej klasyfikacji gruntów.  
W konsekwencji wiąże się to ze zmia-
ną wysokości podatku za rok 2022.

W celu sprawnego uzupełnie-
nia informacji, podatnicy powinni 
dokonać pomiaru istniejących na 
nieruchomości budynków, w celu 
określenia ich powierzchni użytko-
wej, która zostanie zweryfikowana  
z danymi z ewidencji budynków Sta-
rostwa Powiatowego. Informujemy, 

że za powierzchnię użytkową zgodnie 
z art.1a ust.1 pkt.5 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych uważa się 
powierzchnię mierzoną po wewnętrz-
nej długości ścian na wszystkich kon-
dygnacjach, z wyjątkiem powierzchni 
klatek schodowych oraz szybów dźwi-
gowych; za kondygnację uważa się 
również garaże podziemne, piwnice, 
sutereny i poddasza użytkowe.

Obsługa stron odbywać się będzie 
codziennie z wyłączeniem środy. Roz-
wiązanie to ma charakter przejściowy 
i będzie obowiązywać do końca roku.

Teresa Ruman 

Zmiany w podatkach
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Gmina Ropa otrzymała wstęp-
ną promesę z programu „Pol-

ski Ład” na budowę hal sportowych 
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Marii Konopnickiej w Ropie i Zespo-
le Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu. 
Całkowita wartość tych zadań szaco-
wana jest na 9 mln zł, z czego wnio-

skowana kwota dotacji to 8,1 mln 
zł. Procentowy udział własny gminy  
w realizacji inwestycji stanowi 10% 
całkowitej wartości, czyli 900 tysięcy 
zł. 

W wyniku realizacji tych zadań 
powstaną nowe budynki hal sporto-
wych o wymiarach 12 x 24 m wraz 
z zapleczami sanitarno-szatniowymi. 

Będą one połączone z istniejącymi 
budynkami szkolnymi. Hale wyko-
nane zostaną w oparciu o nowe tech-
nologie pozwalające chronić środo-
wisko i optymalnie gospodarować 
energią cieplną i elektryczną. Budyn-
ki będą dostępne zarówno dla mło-
dzieży szkolnej, jak i dla wszystkich 
mieszkańców pragnących korzystać 
z form uprawiania sportu i rekreacji. 
Procedury przetargowe dla tych in-
westycji zostaną wszczęte w terminie 
do 9 miesięcy od daty udostępnienia 
wstępnej promesy, a termin zakoń-
czenia inwestycji przewidywany jest 
na grudzień 2025 roku.

Zdzisław Niezgoda 

Budowa sal sportowych w SP nr 2 w Ropie oraz ZSzP w Łosiu

Urząd Gminy rośnie w oczach

W 2021 r. rozpoczęta została 
inwestycja pn. „Rozbudowa 

budynku urzędu gminy z dostoso-
waniem do nowych funkcji społecz-
nych”. Na realizację zadania gmina 
Ropa uzyskała dofinansowanie Unii 
Europejskiej w ramach Małopolskie-
go Regionalnego Programu Opera-

cyjnego w wysokości 1 mln 92 tys. 
zł. W ramach zadania wykonawca: 
firma „EKO-REM-BUD” budu-
je nowe skrzydło budynku Urzędu 
Gminy. Planowana nowa powierzch-
nia użytkowa to 1016 m2, na którą 
złożą się przyziemie, a w nim garaże 
i zaplecze OSP, na piętrze zlokalizo-

wana będzie świetlica, natomiast na 
poddaszu znajdą się sale przeznaczone 
na działalność kulturalną i społecz-
ną. Obiekt zostanie dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 
przez budowę odpowiednich toalet  
i windy. W otoczeniu nowego 
obiektu zlokalizowane będą miej-
sca parkingowe, droga wewnętrzna 
umożliwiająca przejazd wozów bo-
jowych OSP, oświetlenie oraz tereny 
zielone - trawniki, kwietniki i zieleń 
izolacyjna. Łączna wartość zadania  
to 2 mln 664 tys. zł, a termin zakoń-
czenia budowy to marzec 2023 r.

Tomasz Zając

Przebudowa bieżni i budowa skoczni na stadionie w Ropie 

Remont bieżni okrężnej oraz 
budowa skoczni do skoku  

w dal i rzutni do pchnięcia kulą to 
zadanie, jakie zrealizowane zostało 
przez gminę w ostatnim okresie.

W ramach tej inwestycji wymie-
niona została nawierzchnia bieżni  
z żużlowej na nowoczesną poliure-

tanową, położoną na podbudowie  
z kruszywa naturalnego i nawierzch-
ni z betonu jamistego. Na półko-
lu za bramką powstały dwa nowe 
profesjonalne obiekty: skocznia  
w dal z poliuretanowym rozbiegiem 
oraz rzutnia do pchnięcia kulą wraz  
z łukiem pola rzutów wypełnionego 
mączką ceglaną. Również w ramach 
tego zadania, na boisku piłkarskim 
wymienione zostały bramki do piłki 
nożnej. Całkowity ofertowy koszt re-
alizacji tej inwestycji wyniósł ponad 
634 tys. zł, z czego prawie 486 tys. 
zł to dofinansowanie uzyskane przez 
gminę z MKDNiS w ramach progra-

mu „Sportowa Polska 2021”. 
Dzięki realizacji tego zada-

nia zwiększyła się funkcjonalność 
obiektu i uległy poprawie warunki  
do uprawiania dyscyplin sportowych, 
a w szczególności konkurencji lekko-
atletycznych.

Zdzisław Niezgoda
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Końcem października 2022 r. rozpoczęta została 
budowa mini-parku rekreacyjnego w otoczeniu 

budynku Ośrodka Pracy Twórczej "Hyblówka". 
Realizacja obejmuje budowę alejek, renowację studni 

pogórzańskiej, montaż wodotrysku, nasadzenia roślin-
ności, montaż ławek oraz tablicy informacyjnej. W wy-
niku realizacji zadania zostanie przygotowane ogólnodo-
stępne miejsce rekreacji dla mieszkańców oraz turystów.

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja 

stanowi element wdrażania Strategii Rozwoju Lokalne-
go Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid 
Gorlicki”. 

Realizatorem zadania jest Stowarzyszenie Pogranicza, 
które działając w partnerstwie z Gminą Ropa, pozyskało 
na ten cel dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł. Łącz-
na wartość realizowanych prac to 180 tys. zł. 

Planowana data zakończenia inwestycji to czerwiec 
2023 r.

Tomasz Zając

W dniu 30 maja 2022 r. odbyło się oficjalne 
otwarcie Domu Pracy Twórczej im. Antoniego 

Hybla w Ropie, potocznie zwanej „Hyblówki”.
Pzypomnijmy, że „Hyblówka” powstała na cześć 

mieszkającego niegdyś w Ropie lokalnego artysty: 
rzeźbiarza, lutnika i malarza – Antoniego Hybla, który 
zasłynął przede wszystkim jako twórca innowacyjnych 
skrzypiec „z duszą skrzydlatą”. 

Nowy budynek wzniesiony został dokładnie w tym 
samym miejscu, w którym stał niegdyś dom Antoniego 
Hybla. Artysta nie tylko tam mieszkał, ale również tworzył 
swoje dzieła. Budynek ten spłonął niemal doszczętnie  
w 2015 r. i ze względów bezpieczeństwa został rozebrany.

Po tym wydarzeniu Gmina Ropa podjęła starania 
o środki finansowe, aby w tym miejscu odbudować 

„Hyblówkę”, która swoją bryłą przypominać miała stary 
budynek, który jeszcze wszyscy pamiętamy.

Po pozyskaniu środków z programu „Karpackie 
Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój 
wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu 
polsko-słowackim” rozpoczęły się prace budowlane,  
które trwały dwa lata.

Projekt obejmował również odrestaurowanie piwnic 
oraz parku dworskiego, które mieliśmy okazję zwiedzić  
i zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tego miejsca,  
bo naprawdę warto!

Końcem maja „Hyblówka” oficjalnie otworzyła 
się dla artystów, bo właśnie wnętrza budynku oferują 
pracownie, w których artyści, bądź też początkujący  
i odkrywający swoje talenty będą mogli próbować 
własnych sił w rzeźbie, lutnictwie oraz malarstwie, a także 
w wielu innych artystyczno-edukacyjnych warsztatach. 
Wnętrza „Hyblówki” oferują również możliwość 
stworzenia wystaw, dlatego zapraszamy do współpracy 
artystów (również amatorów), chcących zaprezentować 
swoje prace.

Obecnie w „Hyblówce” działalność prowadzi Gminny 
Ośrodek Kultury w Ropie, realizując swoje stałe formy 
zajęć: muzyczne, nauki gry na instrumentach, a także 
plastyczne.

Karolina Borczyk
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Otwarcie Ośrodka Pracy Twórczej "Hyblówka"

Budowa parku rekreacyjnego przy "Hyblówce"
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Od 1 września br. Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Ropie i Gminne Przedszkole w Ropie zostały 

włączone w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 
1 w Ropie. Nową jednostką oświatową przez najbliższe 
pięć lat szkolnych pokieruje pani Anna Maczuga, 
której funkcja dyrektora została powierzona w maju br.  
po ogłoszeniu, przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu konkursu. 
W szkole w szesnastu oddziałach w tym roku szkolnym 
będzie się uczyć 320 uczniów, a do pięciu oddziałów  
w przedszkolu będzie uczęszczać 125 dzieci w wieku od 3 
do 7 lat. W Gminie jest jeszcze Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Ropie, gdzie w ośmiu oddziałach szklonych uczy się 108 
uczniów, natomiast do trzech oddziałów przedszkolnych 
uczęszcza 60 dzieci, a także Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Łosiu, w którym w szkole podstawowej uczy się 113 
uczniów, a 49 wychowanków zostało przyjętych do dwu 

oddziałowego przedszkola. Na terenie Gminy funkcjonuje 
również Niepubliczne Przedszkole „Zaczarowany Las”, 
do którego uczęszcza obecnie 40 dzieci.

Podczas przerwy wakacyjnej dyrektorzy szkół  
i przedszkoli dołożyli wszelkich starań, aby właściwie 
przygotować obiekty oświatowe na przyjęcie uczniów  
i przedszkolaków w nowym roku szkolnym 2022/2023. 
Przeprowadzono niezbędne remonty i naprawy, zakupiono 
nowy sprzęt, pomoce naukowe i dydaktyczne. Z roku 
na rok poprawia się stan bazy oświatowej w Gminie. 
Wielkie znaczenie w tym procesie ma zaangażowanie   
ze strony władz gminnych. Zarówno pan wójt,  
jak i wszyscy radni rozumieją potrzeby oświaty  
i dokładają wszelkich starań, aby dzieci mogły się 
kształcić we właściwych warunkach. Obecnie trwa 
remont i rozbudowa stadionu sportowego przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Ropie, a w najbliższych 
latach planowana jest budowa hal gimnastycznych wraz 
z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 2  w Ropie 
i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu. Inwestycje 
oświatowe wymagają dużych nakładów finansowych, 
jednak wszyscy rozumieją, że inwestowanie w oświatę, 
to inwestowanie we własną przyszłość.

Stefan Kłapyk

Zmiany w szkołach i przedszkolach
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Podsumowanie sezonu letniego nad Klimkówką

Sezon letni nad zbiornikiem 
wodnym Klimkówka na te-

renie Stanicy Wodnej, w bieżącym 
roku trwał od 15 czerwca do 30 
sierpnia. Nadzór nad częścią terenu, 
tak jak w poprzednich latach, spra-
wował Gminny Ośrodek Kultury  
w Ropie. W tym sezonie letnim nad 
wodą wypoczywało ponad 30 tysięcy 
osób. Wskaźnik ten oszacowany zo-
stał na podstawie pobieranych opłat. 
W miesiącach wakacyjnych działało 
strzeżone kąpielisko, nadzorowane 

przez dwóch ratowników wodnych. 
Nadzór nad bezpieczeństwem osób 
przebywających nad wodą sprawo-
wali również ratownicy GWOPR, 
bosman stanicy oraz policjanci sezo-
nowego Posterunku Policji Wodnej. 
Na terenie stanicy funkcjonowały: 
wypożyczalnia sprzętu pływającego 
oraz punkty gastronomiczne prowa-
dzone przez podmioty prywatne. 

Administrowanie terenem sta-
nicy pozwoliło uzyskać przychody, 
ale jednocześnie generowało kosz-

ty. Wydatki ponoszone były m.in. 
na zatrudnienie 2 sezonowych pra-
cowników do obsługi terenu, zakup 
środków czystości i higieny, wywóz 
odpadów komunalnych i ścieków, 
wykonywanie bieżących napraw, itp. 
W związku z dużym niedostatkiem 
wody użytkowej w trakcie sezonu, 
po uzgodnieniu z wójtem gminy, zo-
stały wykonane 2 dodatkowe zbior-
niki magazynujące wodę, dzięki cze-
mu problem ten został rozwiązany. 
Z uzyskanych przychodów, GOK 
partycypował również w kosztach 
przebudowy ujęcia wody zasilają-
cego teren stanicy oraz w kosztach 
zwodowania i zakotwiczenia pomo-
stu cumowniczego.

Tegoroczny sezon na Stanicy 
Wodnej należy uznać ogólnie za 
udany, pomimo nie zawsze sprzyja-
jącej pogody, zwłaszcza w weeken-
dy. Należy podkreślić fakt, że był to  
z kolei 12 sezon bez ofiar utonięć.

Zdzisław Niezgoda
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Gminne obchody 104. rocznicy 
odzyskania przez Polskę nie-

podległości miały podniosły charakter 
i rozpoczęły się o godzinie 9.00 uro-
czystą mszą św. w intencji Ojczyzny  
w Kościele pw. Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych oraz akademią 
okolicznościową „Kocham Cię, Pol-
sko!” w wykonaniu przedszkolaków  
z Niepublicznego Przedszkola „Za-
czarowany Las”, a także programem 
„Droga do Niepodległości” w wyko-
naniu młodzieży ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Marii Konopnickiej.

Pierwsza część uroczystości zakoń-
czyła się przemarszem na cmentarz 
wojskowy, w którym uczestniczyli: 
poczty sztandarowe Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Ropie i Szkoły Pod-
stawowej nr 2, a także gospodarze  
gminy, członkowie KGWiG w Ropie, 
przedstawiciele Stowarzyszenia Mi-
łośników Wsi Ropa oraz mieszkańcy 
gminy. Na cmentarzu przedstawi-
ciele gminy i szkół złożyli wieniec  

i wiązanki pod krzyżem centralnym.
Wieczorem o godz. 18.00 rów-

nież w Kościele pw. MBWW od-
był się koncert dyrygentury Jakuba 
Cetnarowskiego pt. „Przez krew 
do wolności”. Pieśni patriotyczne  
w wykonaniu  Chóru Parafialnego 
"Virtute Deo", orkiestry kameral-
nej oraz solistów: Krzysztofa Libera, 
ks. Marcina Bukowca, Amelii Spól-
nik, Magdaleny Koszyk  wybrzmia-
ły w kościelnych murach nadając 
wydarzeniu podniosły, uroczysty  
i niepowtarzalny charakter. Opra-
wę słowną koncertu przygotowała 
Zuzanna Matuszyk, a prezentowali 
Wiktoria Rówińska i Paweł Rewak.

Koncert, na który przybyli licz-
nie mieszkańcy, gospodarze gminy 
z panem Karolem Górskim – wójtem 
gminy na czele, a także pani poseł 
Elżbieta Zielińska, został nagrodzony 
owacjami na stojąco. 

Sabina Laskoś

Podróż, morze, uśmiech, woda, 
zabawa, integracja – pod takimi 

hasłami odbył się nasz tygodniowy 
wyjazd nad morze, którego uczest-
nikami byli uczniowie klas V-VIII  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
Nr 1 w Ropie. 

Od 10 do17 września br. razem ze 
100-osobową grupą uczniów naszej 
szkoły przebywaliśmy na bezpłatnej 
kolonii w Pogorzelicy. Kolonia ta 
została zorganizowana w ramach 

projektu „Nasze Maluszki”, który 
od września rozpoczął się w naszej 
placówce. Wyjazd był dużym prze-
życiem dla większości dzieciaków, nie 
tylko ze względu napiętego programu 
i ogromu atrakcji, które towarzyszyły 
nam każdego dnia, ale również na 
możliwość przebywania ze swoimi 
rówieśnikami 24 godziny na dobę.

Podczas tygodniowego pobytu 
nad morzem odwiedziliśmy wiele 
pięknych miejsc takich jak: Multi-

medialne Muzeum na Klifie  
w Trzęsaczu, Park Wieloryba 
w Rewalu, Latarnię morską 
oraz Motylarnię w Niecho-
rzu, Pomnik Zaślubin Polski  
z Morzem oraz Molo w Ko-
łobrzegu. Tam też byliśmy 
uczestnikami rejsu statkiem 
po Bałtyku. Piękna pogoda, 
która towarzyszyła nam podczas 
wyjazdu sprzyjała nam również 
do odpoczynku na pięknej 
plaży w Pogorzelicy, moczeniu 

się w morzu i szukania nadmorskich 
skarbów. Wszystkim tym atrakcjom 
towarzyszyły wspólne konkursy, gry 
i zabawy, a także wieczorne pieczenie 
kiełbasek przy ognisku i śpiewie.  
Dla nas wszystkich był to wspaniały 
czas, którego długo nie zapomnimy. 
Z kolonii wróciliśmy szczęśliwi i pełni 
wrażeń, i już nie możemy doczekać się 
następnego takiego wyjazdu!

Katarzyna Drąg
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Morskie opowieści z kolonii w Pogorzelicy
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Ropa
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Początkiem wakacji naszą gmi-
nę odwiedziła grupa 52 osób 

ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi 
Gorlickiej. Wizyta miała charakter 
turystyczny, a jej celem było zwie-
dzenie nowopowstałych obiektów 
turystycznych i kulturalnych na te-
renie gminy. 

Wizyta rozpoczęła się na terenie 
Stanicy Wodnej w Klimkówce. Gości 
przywitał wójt gminy - Karol Górski 
oraz dyrektor GOK  - Zdzisław Nie-
zgoda. Na wstępie gospodarz gminy 
opowiedział przybyłym o inwesty-
cjach, jakie zostały zrealizowane oraz 
o kolejnych zamierzeniach gminy dla 
dalszego rozwoju turystyki i wypo-
czynku nad jeziorem Klimkówka. 
Następnie Miłośnicy Ziemi Gor-
lickiej odbyli spacer po terenie Sta-

nicy nową ścieżką pieszo-rowerową  
i podziwiali zmiany jakie nastąpiły  
w wyniku zrealizowanych przez 
gminę i Starostwo Powiatowe in-
westycjach. Po spacerze i krótkim 
odpoczynku nasi goście przyjechali  
do Ropy, aby w dalszej części wy-
cieczki zwiedzić Dom Pracy Twórczej 

- budynek, który został odbudowany  
w miejscu, gdzie kiedyś mieszkał i two-
rzył Antoni Hybel - rzeźbiarz, malarz 
oraz lutnik, wynalazca i twórca pol-
skich skrzypiec „z duszą skrzydlatą”.  
Po budynku gości oprowadził dyrek-
tor GOK, który opowiedział przyby-
łym o miejscu, w którym się znajdują 
i przybliżył postać Antoniego Hybla. 
Miłośnicy Ziemi Gorlickiej oglądali 
wnętrza, wyposażenie oraz ekspozycje 
przygotowane przez GOK, m.in. wy-

pożyczone z prywatnej kolekcji orygi-
nalne prace artysty, zdjęcia prac, któ-
re znajdująją się w Muzeum PTTK 
w Gorlicach, jak również wyekspo-
nowane w pracowniach - lutniczej, 
rzeźbiarskiej i malarskiej - obrazy 
malowane przez mieszkańców Ropy 
i inne prace wykonane przez uczest-
ników zajęć w GOK. Po zwiedzeniu 
„Hyblówki” nasi goście udali się do 
ropskiego Dworu. Tam oprowadzani 
przez pracowników „Fundacji Szla-
chetne Zdrowie...” zwiedzali piękny 
park dworski i ogród oraz odrestau-
rowane w ostatnim czasie podziemia 
w dworze, w których znajdują się 
okazałe, multimedialne sale ekspo-
zycyjne oraz sala koncertowa. Tam 
też obejrzeli dwa filmy zrealizowa-
ne przez Gminny Ośrodek Kultury: 
„Reminiscencje z Parafii Ropa” oraz 
„Skrzypce z duszą skrzydlatą Anto-
niego Hybla”

Na zakończenie wizyty, wójt za-
prosił gości pod wiatę wystawienni-
czo-handlową, która znajduje się przy 
Kościele pw. Matki Bożej Wspomo-
żenia Wiernych na poczęstunek, któ-
ry przygotowały panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich i Gospodarzy z Ropy. 

Goście wyrazili swój podziw dla 
pozytywnych zmian jakie dokonały 
się w ostatnim czasie w naszej gminie. 

Zdzisław Niezgoda

BIULETYN INFORMACYJNY GMINA ROPAGMINA ROPA
Wizyta Miłośników Ziemi Gorlickiej w naszej gminie
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Sukces naszego Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy

Pierwszy weekend października br. był bardzo 
ekscytujący dla Koła Gospodyń Wiejskich i Go-

spodarzy z Ropy, które przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Ropie po raz pierwszy reprezen-
towało powiat gorlicki w Małopolskim Przeglądzie Do-

robku Artystycznego i Kulinarnego KGW w Jabłonce 
na Orawie. 

Panie i panowie z dużym zaangażowaniem wzięli 
udział w konkursie w czterech kategoriach: kulinarnym, 
rękodzieła, tradycyjnych scenek i pieśni. Każdy z uczest-
ników włożył ogrom pracy już na etapie przygotowa-
nia do przeglądu, co przełożyło się na wysokie wyniki.  
W ogólnej klasyfikacji nasze Koło Gospodyń Wiejskich 
i Gospodarzy z Ropy zajęło II miejsce. 

Jesteśmy dumni z naszego Koła, które zawsze aktyw-
nie włącza się w różne formy działań, zawsze wkładając 
w to swoje serce. Członkowie koła cały czas udowadnia-
ją nam, że dla nich nie ma rzeczy niemożliwych!

Sabina Laskoś

F
ot

. A
rc

hi
w

um
 G

O
K

Wojna w Ukrainie oraz na-
pływ uchodźców spo-

wodował aktywizację obywatelską  
w niesieniu pomocy materialnej. Dla 
odnalezienia się w nowej sytuacji 
społecznej potrzebna jest realizacja 
działań na rzecz  integracji miesz-
kańców gminy i przybyłych obywateli 
Ukrainy - stąd realizacja niniejszego 
zadania. Inicjatorem i realizatorem 
inicjatywy była nieformalna grupa 

kobiet „Przedsiębiorcze i wrażliwe 
Ropianki”, a uczestnikami projektu 
mieszkańcy naszej gminy: dzieci, oso-
by dorosłe i seniorzy oraz uchodźcy 
wojenni, którzy zamieszkali w naszej 
gminie. Zrealizowano wspólne warsz-
taty muzyczne, plastyczne i zielarskie, 
a w sali teatralnej  odbył się spektakl 
teatralny. W ramach projektu miesz-
kańcy wsi Ropa nauczyli się śpiewać 
piosenki ukraińskie, a Ukraińcy pio-
senki polskie. W ramach warsztatów 
plastycznych uczestnicy przygotowali 
prace plastyczne, a podczas warszta-
tów zielarskich poznawali znaczenie 
ziół oraz przygotowali z nich bukiety, 
które zostały zaprezentowane pod-
czas święta Matki Boskiej Zielnej. 
Podsumowaniem projektu odbyło 

się podczas Dożynek Gminnych, 
podczas imprezy obył koncert mu-
zyczny, przygotowana została wysta-
wa prac plastycznych oraz bukietów 
ziołowych. W zadaniu uczestniczy-
ło 50 osób, Polaków i przybyszów  
z Ukrainy. 

Tomasz Zając

"Przyjacielska współpraca Małopolan z Ukrainą"

F
ot

. K
. B

or
cz

yk

Inicjatywa finansowana ze środków 
otrzymanych od Narodowego Insty-
tutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w ra-
mach Rządowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  
na lata 2021-2030 za pośrednictwem 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju  
i Promocji Podkarpacia „Pro Carpa-
thia”.
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Co dobre, szybko się kończy...

We wrześniu 2022 zakończyła się realizacja pro-
jektu skierowanego do seniorów z Gminy Ropa. 

Głównym jego celem była poprawa jakości i dostępności 
usług społecznych poprzez utworzenie miejsca pobytu 
dla osób niesamodzielnych, w ramach którego powstał 
Dzienny Dom Wsparcia w Klimkówce. Łącznie przez 
2 lata, w trakcie dwóch edycji w projekcie wzięło 28 
seniorów. Podczas pobytu w placówce mogli skorzystać 
z szerokiego wachlarza zajęć prowadzonych przez specja-
listów, m.in.: psychologa, rehabilitanta, terapeuty zaję-
ciowego, pracownika socjalnego, pielęgniarki, opiekuna 
medycznego, animatora, a także w formie muzykoterapii, 
arteterapii, choreoterapii, warsztatów nowoczesnych tech-
nologii oraz ćwiczeń psychoruchowych. 

I edycja projektu rozpoczęła się w styczniu 2021 r.  
Był to trudny czas, ponieważ już na starcie ośrodek musiał 
zmienić koncepcję funkcjonowania ze względu na trwają-
cą w całym kraju sytuację epidemiologiczną i związanym 
z tym przymusem pracy w formie zdalnej. Jednak już  
w maju ośrodek mógł otworzyć się dla ludzi i od tego 
czasu pracował stacjonarnie do końca września 2021.  
To wtedy właśnie zakończyła się pierwsza edycja.

II edycja rozpoczęła się już w kolejnym miesiącu  
(w październiku 2021 r.) i trwała do 30 września br.  
W ostatnim dniu odbyło się podsumowanie projek-
tu i minionego roku z udziałem wójta gminy - Karola 
Górskiego oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej - Ewy Domańskiej. Seniorom, w ramach po-

dziękowania za ten wspólnie spędzony czas wręczyliśmy 
drobne upominki - ramki z fotografiami upamiętniają-
cymi ich pobyt w ośrodku.

W obu edycjach seniorzy uczestniczyli w różnego ro-
dzaju zajęciach i warsztatach. W ofercie ośrodka znalazły 
się również wycieczki do Krakowa, z której obie grupy 
skorzystały. 

Seniorzy zawsze z chęcią angażowali się w życie ośrodka 
i jego działania. Dla większości z nich udział w projekcie 
był zupełnie nowym doświadczeniem, które dało im moż-
liwość nabycia nowych umiejętności, rozwijania własnej 
kreatywności, a niektórym umożliwiło odkrycie pasji, 
które będą pielęgnować. 

Sami podopieczni uważają, że kadra zapewniła im do-
brą opiekę oraz poczucie bezpieczeństwa, a czas spędzony 
w Dziennym Domu Wsparcia był bardzo udany. Pewne 
jest to, że seniorzy będą miło wspominać miniony rok.

Wszystkim seniorom dziękujemy za ten wspólnie spę-
dzony, wspaniały czas i życzymy zdrowia, radości, aktyw-
ności oraz pogody ducha.

Barbara Zagórska
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Realizatorem projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych na 
Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placówek dziennej opieki 
dla osób niesamodzielnych i centrów wsparcia dla opiekunów 
faktycznych w Wapiennem i Klimkówce” był Prawosławny 
Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Gorlickiej „ELEOS”  
w partnerstwie z Gminą Ropa. 
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PARAFIA ROPA

Złote i Diamentowe Gody to symbol wierności i mi-
łości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia 

i istoty związku małżeńskiego, przykład do naśladowa-
nia dzisiejszym pokoleniom. 

Uroczystość z okazji 50-cio i 60-lecia pożycia mał-
żeńskiego  zorganizowana dla jubilatów z terenu naszej 
gminy  przez Urząd Stanu Cywilnego w porozumieniu 
z Wójtem Gminy i przy współpracy z GOK, odbyła się 
19 października w Ropie i rozpoczęta została mszą św. 
w kościele Parafialnym MB Wspomożenia Wiernych,  
odprawioną przez Proboszcza, ks. Stanisława Porębskie-
go w intencji Jubilatów. Dalsza część tego wydarzenia 
odbywała się w świetlicy Urzędu Gminy, gdzie gospo-
darzami uroczystości byli: Wójt Gminy Karol Górski, 
Przewodniczący Rady Gminy Bogusław Łukaszyk i Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Janina Sitar-Smołko-

wicz. Aktu wręczenia medali nadanych przez Prezydenta 
RP dla 13 par małżeńskich z okazji jubileuszu 50-lecia 
pożycia małżeńskiego dokonał Wójt Gminy, który jed-
nocześnie wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wrę-
czyli Jubilatom listy gratulacyjne, bukiety kwiatów  
i upominki. Uroczystość uświetnił występ zespołu mu-
zycznego „AMADEUS” działającego pod kierunkiem 
nauczyciela Mirosława Kawy, przy Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym nr 1 w Ropie. Jak na taką uroczystość 
przystało, gospodarze uroczystości oraz obecny na sali 
ks. Proboszcz, w swoich wystąpieniach zwracając się do  
Jubilatów, życzyli im kolejnych długich, wspólnych lat 
w jak najlepszym zdrowiu, rodzinnego ciepła i miłości 
najbliższych. Uroczystość zakończył uroczysty obiad 
oraz wspólne grupowe zdjęcie.

Janina Sitar-Smołkowicz

Jubileusze Małżeńskie w Gminie Ropa
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Parafia w Łosiu zyskała nowe organy, wybudowane 
pierwotnie przez holenderską firmę Fonteyn-Gaal 

w latach 70-tych XX wieku, które od października br. 
rozbrzmiewają w murach Kościoła pw. Św. Józefa. 

Do Polski zostały one przywiezione z Holandii w tym 
roku i przeszły generalny remont przeprowadzony przez 
Sławomira Piotrowskiego z Modlnicy. Organy mają  
16 głosów, trakturę mechaniczną, 2 manuały oraz kla-
wiaturę pedałową. W instrumencie są dwie wiatrownice 
klapowo-zasuwowe oraz możliwość połączeń manu-
ałów: 2 do 1, 1 do pedału oraz 2 do pedału. Stół gry 
umieszczony centralnie z przodu szafy, grający siedzi 
plecami do prezbiterium. 

Koszt pokrywający zakup, transport instrumentu, 
remont oraz instalację w kościele wyniósł w granicach  
152 tys. zł. Został pokryty w całości z datków parafian.

Organy można wykorzystać zarówno do akompa-
niamentu liturgicznego, jak również do wykonywania 
utworów organowych. Odbiór techniczny instrumentu 
został przeprowadzony 8 listopada.

Paweł Cetnarowski

Nowe organy w Parafii Łosie
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PARAFIA ROPA

W jesieni 2020 roku rozpoczęła się gruntowna 
renowacja drewnianego kościoła świętego Mi-

chała Archanioła w Ropie, na którą udało się pozyskać 
dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie z Fun-
duszów Europejskich, w ramach Projektu „Z architek-
turą przez wieki - renowacja 4 zabytkowych kościołów 
diecezji tarnowskiej”. Ambitny i kosztowny projekt był 
realizowany przez trzy lata. Najpierw zostały wykona-
ne odwodnienia fundamentów i ścian, następnie ich 
osuszenie. Potem przyszła kolej na dach, została wy-
mieniona stara i przeciekająca zwykła blacha, na mie-
dzianą, przy tym wymieniono drewniane poszycie da-
chowe, w miejscach zniszczonych zębem czasu. Wiemy,  
że to działo się w zimie, taka pora roku była narzucona, 
ze względu na siedliska na strychu kościoła nietoperza 
- Podkowca małego. Potem były odnawiane ściany ko-
ścioła. Wymieniano zbutwiałe belki i wszystkie gonty na 
ścianach kościoła. Następnie była wymiana okien, któ-
re były zniszczone, a te w dobrym stanie były poddane 
renowacji. Podobnie renowacja drzwi. Wielkim przed-
sięwzięciem była renowacja polichromii stropu kościoła 
i ścian – trwało to kilka miesięcy. Następnym etapem 
była wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej. Ko-
lejnym etapem był chodnik procesyjny i mur wokół 
kościoła. A także dzwonnica i budynek gospodarczy  
w murze okalającym kościół. To wielkie dzieło zbliża się 
do oczekiwanego zakończenia.

Podsumowaniem wiekopomnego dzieła renowacji 
kościoła, był odbiór konserwatorski 17.10.2022. 
Odbioru dokonał Kierownik Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu Robert 
Kowalski i Inspektor Mariusz Nazimek, przy udziale  
Ks. Proboszcza Parafii św. Michała Archanioła  
w Ropie ks. Stanisława Porębskiego oraz przedstawiciela 
wykonawcy Firmy Consiste Ewy Zielińskiej i Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego Tomasza Suchońskiego.

Kolejnym ważnym akcentem i podsumowaniem 
renowacji kościoła świętego Michała Archanioła  
w Ropie, była kontrola przeprowadzona 25.10.2022 przez 
urzędników do spraw Projektów RPO-UMWM Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie: Łukasza Krysińskiego, 
Bartosza Rodackiego i Justyny Maderak, którzy spraw-
dzali realizację Projektu „Z architekturą przez wieki - re-
nowacja 4 zabytkowych kościołów diecezji tarnowskiej” 
od strony merytorycznej: dokumentów i finansowania 
w ramach Funduszów Europejskich oraz wizji lokalnej 
kościoła św. Michała Archanioła i obejścia wokół.

Mam nadzieję, że wspólny wysiłek: parafian, 
Wójta Gminy Ropa, Radnych Gminy na czele  
z Przewodniczącym, darczyńców i ludzi zaangażowanych 
przyniesie chwałę Bogu i posłuży przez lata, a może wieki 
ku umocnieniu wiary, pożytkowi i radości ludzi.

Ks. Stanisław Porębski

Renowacja Kościoła dobiega końca
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W niedzielę, 25 września br., 
odbyła się coroczna im-

preza „Jarmark Św. Michała”, która 
organizowana jest z okazji święta pa-
tronalnego naszej parafii. 

Z powodu deszczowej pogody to-
warzyszącej nam na kilka dni przed 
imprezą, część artystyczna, która 
planowana była przy Ośrodku Pra-
cy Twórczej „Hyblówka”, przenie-
siona została na teren dworski. To 
właśnie tam w tym roku na naszej 
scenie zaprezentowały się zespoły: 
Regionalny Zespół Okaryna z Ropy, 
Zespół Opa Cupa! z Rzeszowa,  
a także zespół Sami Swoi z Bobowej. 
Oprócz sceny na placu dworskim 
rozstawione były również stoiska 
wystawienniczo - handlowe z róż-
nego rodzaju asortymentem, gdzie 
każdy mógł znaleźć coś dla siebie 
i jak to na jarmarkach bywa, było 
pięknie i kolorowo, i nie tylko dlate-

go, że jesienne barwy wkradły się już 
w otaczającą nas przyrodę. 

Dużą atrakcją dla dzieci był kon-
kurs zbierania grzybów, bo i pora 
grzybobrania wówczas trwała. Dzie-
ci za zadanie miały zebrać jak naj-
więcej grzybków muchomorków, ale 
już uspokajamy, że chodziło o małe 
styropianowe grzybki z charaktery-
stycznymi czerwonymi kapelusikami  
w białe kropeczki, które ukryliśmy 
w obrębie placu imprezy. Wszyst-
kie te grzybki zostały odnalezione   
w bardzo szybkim czasie, a dzie-
ci, które miały dodatkową atrakcję  
z szukania jesiennych skarbów otrzy-
mały nagrody.

Dodatkowo w Ośrodku Pracy 
Twórczej „Hyblówka” odbyła się pre-
lekcja pt. „Sztuka z duszą skrzydlatą 
– wizyta u gospodarza, czyli opo-
wieść o lutnictwie i lutniku z Ropy”, 
którą poprowadziła pani Katarzyna 
Bednarz - artysta/lutnik. W ciekawy 
sposób opowiedziała ona o skrzyp-
cach Antoniego Hybla i wyjaśniła 
dlaczego skrzypce naszego lokalne-
go artysty były tak fenomenalnym 
wynalazkiem. Mieliśmy również 
okazję zobaczyć, jak wygląda du-
sza, którą stworzył Hybel, a nawet 

usłyszeć różnicę pomiędzy skrzyp-
cami z duszą standardową, stosowa-
ną powszechnie, a duszą skrzydlatą.  
Na skrzypcach zagrała dla nas  
Julia Tomaśko, 12-letnia mieszkanka 
Ropy, a także absolwentka Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im. Ignacego 
Paderewskiego w Gorlicach.

Po prelekcji, pani Katarzyna 
przeprowadziła warsztaty dla dzie-
ci. Poprzez zabawę uczestnicy mogli 
wczuć się w rolę lutnika i z pomocą 
prowadzącej wykonać swoje pierw-
sze eko-instrumenty. 

Kolejnymi warsztatami dedyko-
wanymi młodszym uczestnikom 
imprezy, były warsztaty z Krzyszto-
fem Rodakiem (RoncziArt), który 
poinstruował dzieci w wykonaniu 
drewnianych breloczków w kształcie 
zwierzątek.

Dorośli natomiast mogli uczestni-
czyć w warsztatach zainspirowanych 
naturą i odbić jesienne liście na płó-
ciennych torbach. Zajęcia te popro-
wadziła pani Anna Czuchta.

Całości towarzyszyła słoneczna 
pogoda, która (zważywszy na ulew-
ne dni przed imprezą) udowodniła 
nam, że opatrzność nad nami czuwa! 

Karolina Borczyk

Jarmark Św. Michała
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KULTURA

Z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Ropie, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Ropie, 6 września 2022 roku w Ośrodku 
Pracy Twórczej „Hyblówka” odbyła się kolejna odsłona 
Narodowego Czytania w Gminie Ropa. Tegoroczną 
lekturą były „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza - 
przełomowy zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce 
romantyzm.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją utworu muzycznego 
pt. „Mazur” autorstwa Marcelego Popławskiego,  
w wykonaniu duetu: Julii Tomaśko (skrzypce) i Jakuba 
Cetnarowskiego (pianino). Po muzycznej uczcie, prezes 
Fundacji „Nomina Rosae” - pani doktor Maria Molenda 
opowiedziała zebranym o wystawie „Mody Romantyczne”, 
która towarzyszyła podczas wydarzenia, i która dostępna 
była do obejrzenia w Ośrodku Pracy Twórczej „Hyblówka” 
do końca października.

Po prezentacji strojów, zaproszeni goście odczytali 
wybrane utwory: „Powrót taty” - pan Karol Górski 

- wójt Gminy Ropa,„Rybka” – pani Maria Białoń - 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Ropie, „Lilije” - 
pan Paweł Żegleń – Wicedyrektor Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego nr 1 w Ropie,„Pani Twardowska” - 
pan Bogusław Łukaszyk - Przewodniczący Rady 
Gminy w Ropie,„Świteź” - Błażej Miśtak - uczeń kl. 
8a z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Ropie, 

„Świtezianka” - Magdalena Urban - uczennica kl. 8c  
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Ropie, 

„Romantyczność” - pani Renata Lisowicz - Skarbnik 
Gminy Ropa.

Na zakończenie spotkania, wójt gminy podziękował 
Gminnej Bibliotece Publicznej oraz Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Ropie za zorganizowanie 
wydarzenia oraz zaprosił do udziału w kolejnej edycji 
Narodowego Czytania w przyszłym roku. 

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli bibliotekę  
w organizacji wydarzenia. 

Mariola Zagórska, Karolina Borczyk

"Ballady i Romanse" Adama Mickiewicza w Narodowym Czytaniu
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W Gminnym Ośrodku Kultury, w ramach szkoły 
orkiestrowej, systematycznie odbywają się zajęcia 

indywidualne oraz grupowe, podczas których chętna  
i zdolna młodzież uczy się gry na instrumentach dętych  
i perkusyjnych. 

Orkiestra powstała, aby angażować zdolną młodzież  
i dzieci do czynnego udziału w życiu kulturalnym 
naszej gminy, a także rozwijać talent i pasje. Obecnie 
w skład zespołu wchodzi 16 osób – młodzież i dorośli  
z naszej gminy. Po raz pierwszy zespół zabrzmiał podczas 
tegorocznych Dożynek Gminnych, najpierw podczas 
uroczystej mszy św., wykonując stosowne pieśni oraz 
Intradę. Następnie orkiestra w rytm marsza poprowadziła 
orszak dożynkowy na plac przy Ośrodku Pracy Twórczej 

„Hyblówka”, gdzie miały miejsce dalsze obchody święta 
plonów. 

W dalszym ciągu poszukujemy chętnych, którzy 
chcieliby podjąć naukę gry, by w przyszłości poszerzyć 
skład orkiestry. Zainteresowanych zapraszamy  
do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ropie 
(tel. 18 353 06 11)

Jakub Cetnarowski

Orkiestra dęta działająca przy GOK w Ropie zaprasza!
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Katarzyna Drąg Sędzią Szczebla Centralnego PZPS

Katarzyna Drąg, była 
siatkarka Podkar-

pacia Bobowa i Sande-
cji Nowy Sącz, jest także 
sędzią siatkówki. Teraz 
zdała egzamin sędziowski 
uprawniający ją do prowa-
dzenia spotkań na szcze-
blu centralnym Polskiego 
Związku Piłki Siatkowej. 
To pierwsza kobieta w na-
szym rejonie, która posiada 
tak wysokie uprawnienia. 

- Przygodę z siatkówką 
zaczęłam stosunkowo póź-
no, bo dopiero w szkole 
średniej. Z perspektywy 
czasu żałuję, a może mi po 
prostu przykro, że ominę-
ła mnie przygoda z mini 
siatkówką, a później z roz-
grywkami młodzieżowymi. 
Pamiętam, jak śp. Ryszard 
Surmanek namówił mnie 
na pierwszy trening siat-
karski. Te pierwsze kroki 
stawiałam w ówczesnym 
gorlickim Kromerze, a póź-
niej była długa przygoda  
z MKS Podkarpacie Bobo-
wa. Po dwóch latach 
przerwy wróciłam do gry. 
Zmieniłam barwy klubowe 
i zaczęłam grę w STS San-
decji Nowy Sącz. Razem 
z zespołem wywalczyłam 
awans do II ligi. Po raz 
pierwszy miałam okazję do 
szlifowania swoich umie-
jętności na drugoligowych 
parkietach siatkarskich. 
Przez krótki okres repre-
zentowałam również barwy 

MUKS Poprad Stary Sącz. 
Obecnie jestem zawodnicz-
ką i trenerem grup mło-
dzieżowych w STS Sande-
cja Nowy Sącz - opowiada 
o swojej siatkarskiej karie-
rze Katarzyna Drąg. 

Kurs na sędziego siat-
kówki zrobiła jesienią 2008 
r. w Rzeszowie. - Szczerze 
mówiąc, nie pamiętam 
swojego pierwszego meczu, 
ale myślę, że mógł być to 
jakiś turniej młodzieżowy. 
Młodych i niedoświadczo-
nych sędziów „uczy” się 
właśnie w trakcie takich 
rozgrywek. Zazwyczaj jest 
tak, że sędziuje się z kimś, 
kto ma większe doświad-
czenie i tak naprawdę ko-
rzysta się z jego sugestii  
i podpowiedzi - wspomina 
początki swojej kariery sę-
dziowskiej. 

Etapy w sędziowaniu  
w siatkówce u wszystkich są 
takie same. Przez pierwszy 
rok jest się sędzią kandyda-
tem. Później uzyskuje się 
klasy sędziowskie: kolejno 
trzecią, drugą i pierwszą. 

- Ta pierwsza to jakby 
najwyższa klasa naszych 
rozgrywek wojewódzkich. 
Ona upoważnia do sędzio-
wania III ligi. Jest jeszcze 
kwestia sędziowania roz-
grywek męskich i żeńskich. 
To jest osobne uprawnienie 
nadawane przez Małopol-
ski Związek Piłki Siatko-
wej. Ile spotkań do tej pory 
sędziowałam? Nie liczyłam. 
Są mecze, które zawsze 
będę pamiętać. Jest ich 
naprawdę dużo. Jednym  
z takich był towarzyski 
mecz, a właściwie dwa 
mecze Polska - Belgia, roz-
grywane w Zakopanem. 
Stałam tam na linii. Moż-
liwość sędziowania i pod-
patrywania z bliska umie-

jętności gry zawodników 
na najwyższym poziomie 
to mega fajne przeżycie  
i wspomnienie - opowiada 
dalej. 

Na pytanie, co trzeba 
zrobić, żeby zostać sędzią 
szczebla centralnego, od-
powiada z uśmiechem. 
- Nasuwa się tylko jed-
na odpowiedź - nauczyć 
się przepisów siatków-
ki i wszystkich innych 
materiałów dostępnych  
na stronach PZPS na pa-
mięć, a tak poza tym, to 
przede wszystkim trzeba 
mieć uprawnienia I klasy  
z rozgrywkami męskimi. 
Na pewno trzeba dużo sę-
dziować, żeby się niejako 
z tym oswoić. Mecze są 
różne, do każdego trzeba 
podejść naprawdę skon-
centrowanym, nieważne, 
czy grają młodziczki, czy 
też III liga męska - mówi 
Katarzyna Drąg. 

Egzamin, który zdała, 
był podzielony na dwa 
etapy: teorię i praktykę. 
- Teoria w tym roku, to 
tak naprawdę opisówka, 
która trwała bez przerwy 
przez niemalże 1,5 godzi-
ny. Egzamin praktyczny 
polegał na sędziowaniu 
Finału Akademickich MP 
Mężczyzn. Spośród kan-
dydatów losowo dobierano 
obsady i sędziowaliśmy na 
czterech pozycjach: sędzia 
I, sędzia II, sekretarz i sę-
dzia liniowy. Każdy z nas 
podlegał ocenie pod wzglę-
dem umiejętności sędziow-
skich. W moim odczuciu 
oceniani byliśmy nawet 
poza halą pod względem 
zachowania, komunikacji, 
rozwiązywania różnego ro-
dzaju sytuacji problemo-
wych - opowiada. 

W bieżącym roku roz-

poczał się już drugi sezon 
jej gwizdania na szcze-
blu centralnym PZPS. 
Jej celem jest pójść dalej  
i mieć możliwość sędzio-
wania wyższych rangą roz-
grywek. Bycie siatkarką  
i sędzią pomaga jej w obu 
rolach. - Mam nadzieję, 
że siatkarką będę zawsze -  
z czasem pewnie emeryto-
waną. Moim zdaniem by-
cie jednym i drugim wiąże 
się z tzw. innym „czuciem” 
tego, co się dzieje podczas 
meczu. Są sytuacje, w któ-
rych wystarczy spojrzeć na 
zawodnika. Oczywiście, 
że kwestionowałam nieraz 
decyzje sędziego. Jednak 
za każdym razem, kiedy 
zaczynam dyskusję z sędzią  
z perspektywy zawodnicz-
ki, mam z tyłu głowy myśl, 
która mi mówi, że wiem, 
co czuje ten na „słupku”. 
Poza tym jestem trenerem 
młodzieży, poniekąd daję 
im przykład, więc raczej 
staram się dyskutować  
w sytuacjach, w których 
naprawdę muszę to zrobić 
- podkreśla. 

W powiecie gorlickim 
mamy aktualnie 11 sędziów 
siatkówki. Z czego trzech 
może prowadzić rozgryw-
ki młodzieżowe, dwóch sę-
dziów IV ligę męską, jeden 
sędzia III ligę damską, trzy 
osoby mają uprawnienia do 
sędziowania III ligi męskiej 
i tylko dwóch to sędziowie 
szczebla centralnego (Ma-
rek Olszanecki i Katarzyna 
Drąg).

 - Chciałabym podzię-
kować wszystkim, któ-
rzy motywowali mnie do 
działania, mocno trzymali 
kciuki, wierząc, że wszystko 
ułoży się dobrze - mówi.

Marek Podraza,
Gazeta Gorlicka
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Od 30 lipca do 7 sierpnia br. około 100 dzieci 
brało udział w obozie sportowym we Frysztaku, 

organizowanym przez Beskidzka AP Ropa, przy współ-
pracy z Gminą Ropa, która stale wspiera nasze działania. 
Dzieciaki, oprócz całorocznych treningów, mogą dzięki 
temu wyruszyć na obóz sportowy, który uczy współ-
pracy w grupie przy ogromnej aktywizacji całego ciała.

Konrad Szurek

Mateusz Gałuszka – lekarz 
naszego ośrodka zdrowia 

(NZOZ GAMED) w życiu pry-
watnym jest pasjonatem sportu,  
a szczególnie tenisa stołowego – dys-
cypliny, którą uprawiał od wczesnej 
młodości. Tak jest do chwili obecnej. 
Poza swoimi obowiązkami zawodo-
wymi w służbie zdrowia, wiele czasu 
poświęca na treningi. Startuje też  
w zawodach sportowych. 

W lipcu br. uczestniczył w 41. 
Światowych Igrzyskach Medycyny 

i Służby Zdrowia (World Medical 
and Health Games) w Portugalii, 
w miejscowości Vila Real de San-
to Antonio. Nasz lekarz odniósł 
wielki sukces zdobywając 3 medale,  
w tym: indywidualnie złoty w swo-
jej kategorii wiekowej, złoty w deblu 
ze swoim włoskim kolegą „po fachu” 
oraz srebrny w kategorii „OPEN”.

 Zdzisław Niezgoda
Obóz sportowy we Frysztaku

Beskidzka AP pomaga!
Drużyna Bukowyna Czerniowce z Ukrainy, dzię-

ki zbiórce charytatywnej zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie Beskidzka AP, przyjechała na turniej  
do Starego Sącza. W dniach 10-12.06.2022 r. odbył 
się tam jeden z największych turniejów piłkarskich dla 
dzieci w wieku 10 lat. Zarząd Beskidzkiej AP razem ze 
sponsorem głównym - firmą DARBUD Dariusz Stach- 
podjęli szybką decyzję o sfinansowaniu całego pobytu dla 
Ukraińskich dzieci. W akcję włączyli się wszyscy rodzice 
wraz z zawodnikami. 

Cieszę się, że otaczają mnie ludzie, od których bije 
dobroć. Rodzice oraz beskidziaki są niesamowici. 
Wspólnie postanowiliśmy obrać inny kierunek 
pomocy, który dzięki wspaniałym ludziom ma sens. 
Chciałem podziękować Tomkowi Popieli za ogromny 
wysiłek w sprowadzeniu do Polski zawodników 
Bukowyna. Naszemu sponsorowi Dariusz Stach za 
dobre rady i wsparcie słowem i czynem. Rodzicom 
naszych wspaniałych beskidziaków, którzy stale zara-
żają mnie pozytywną energią dodając sił do działania. 

Ten kilkudniowy festiwal piłkarski z pewnością wleje  
w serca młodych ukraińskich adeptów piłkarskich ra-
dość, która w ich dzisiejszym środowisku jest „towarem 
deficytowym”. Ta inicjatywa pokazuje, że sport to nie 
tylko aktywność ruchowa - to także aktywność duchowa, 
której Beskidzka Akademia Piłkarska staje się przykładem. 
Pragnę podkreślić, że w życiu codziennym moją siłą są 
ludzie znajdujący się dookoła mnie.

Konrad Szurek
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Dzień Dziecka i Rodziny na stadionie sportowym
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5 czerwca br. Beskidzka AP zorganizowała Dzień 
Dziecka i Rodziny na stadionie w Ropie, przy 

współpracy z gminą Ropa oraz sponsorem głównym 
Akademii - firmą DARBUD Dariusz Stach. Imprezie 
towarzyszyło wiele atrakcji dla wszystkich zawodników 
Beskidzkiej AP, a także ich rodziców. Tematem przewod-
nim było łączenie pokoleń. Swoje spotkania piłkarskie 
rozgrywały nie tylko dzieciaki, ale również rodzice, przez 
co było to bardzo emocjonujące popołudnie. Dodatkowo 
na najmłodszych czekały darmowe zjeżdżalnie, skocznie 
i rodeo.

Konrad Szurek

Sportowe osiągnicia lekarza z Ropy
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Muzyka towarzyszy nam 
od wielu stuleci, zarówno  

w życiu codziennym oraz przy 
okazji wielkich wydarzeń.Jest 
ważnym elementem kultury  
i ma pozytywny wpływ na czło-
wieka już od jego najmłodszych 
lat. Rozwija pamięć, umiejęt-
ności motoryczne, poprawia 
nastrój, koncentrację, budzi po-
zytywne emocje, czyni nas wraż-
liwszymi oraz szczęśliwszymi.
Gra na instrumentach zwięk-
sza nasz potencjał intelektual-
ny, działa na kontrolę impul-
sów nerwowych, wpływa na 
kreatywność, zdrowie oraz na 
rozwój interakcji społecznych.
Ponadto osoby umuzykalnione 
łatwiej przyswajają języki obce!

Jeśli kochasz muzykę i chciałbyś 
spróbować swoich sił w śpiewie, 
tańcu lub grze na instrumentach 
to zapraszamy Cię do zespołów 
działających przy GOK w Ropie:
• Regionalny Zespół „Okaryna”
• Zespół Dziecięco-

Młodzieżowy
• Orkiestra dęta

JAK ZAPISAĆ SIĘ DO ZE-
SPOŁÓW MUZYCZNYCH? 
To bardzo proste! Wystarczy 
skontaktować się z nami  
telefonicznie!

tel. 18 353 06 11

Muzyka zmniejsza stres, łagodzi strach, 
dodaje energii i poprawia pamięć.  
Muzyka sprawia, że ludzie są mądrzejsi. 
- Jeanette Vos

W sobotę 4 listopada zespół seniorów Klubu Spor-
towego Ropa zakończył rozgrywki ligowe w run-

dzie jesiennej sezon 2022/2023. Po raz pierwszy w historii 
klubu nasi zawodnicy zakoń-
czyli rundę na pierwszym miej-
scu. Rozegrali oni 13 spotkań,  
z których wygrali aż 11, po-
nadto zanotowali jeden remis 
i odnieśli jedną porażkę. Ser-
deczne gratulacje dla zespołu 
prowadzonego przez trenera 
Wiesława Szarowicza. Oprócz 
sukcesu zespołowego możemy 
też pochwalić się wyróżnieniem 
indywidualnym. Najlepszym 

strzelcem ligi jest Kacper Góra który we wspomnianych 
13 spotkaniach strzelił 20 bramek.

Należy również wspomnieć o drużynach młodzieżo-
wych Klubu Sportowego Ropa. Zespoły juniorów oraz 
juniorów młodszych również zaliczyły udane występy 
tej jesieni. Młodsi zawodnicy zajęli 3 miejsce w II lidze 
gorlickiej. Natomiast ich nieco starsi koledzy po rundzie 
jesiennej zajmują 5 lokatę w I lidze okręgowej w Nowym 
Sączu. Klub może pochwalić się coraz większym zainte-
resowaniem młodzieży, co wierzymy w przyszłości zosta-
nie przekute w sukcesy sportowe. W zimowej przerwie  
w rozgrywkach ligowych nasze zespoły będą uczestniczyć 
w turniejach halowych na szczeblu OZPN. 

Dawid Jantas

Podsumowanie rozgrywek ligowych KS Ropa
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Kacper Góra


