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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– Agnieszka Kruczek – wew. 21
Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich – 
kierownik – Janusz Konior – wew. 33
Ewidencja Ludności – Janina Sitar-Smołkowicz – 
kierownik - wew. 24
Promocja – Tomasz Zając – wew. 13
Działalność gospodarcza, dodatki mieszkaniowe – 
Dorota Kłapacz – wew. 44
Zarządzanie kryzysowe – Andrzej Dynda
Gospodarka odpadami – Elżbieta Jantas – wew. 25
Obsługa Rady – Małgorzata Dąbrowska – wew. 31
Ochrona środowiska – Jadwiga Kiełbasa – wew. 31
Kadry – Ewa Wantuch – wew. 31
Referat Finansowo-Budżetowy – kierownik – Renata 
Lisowicz – wew. 27
Podatki i opłaty lokalne – Krystyna Sitar, Krystyna 
Świerczek – wew. 20
Kasa – Zofi a Prorok – wew. 26
Księgowość – Małgorzata Morańda, Anna 
Rówińska – wew. 29
Urząd Stanu Cywilnego – kierownik – Janina Sitar-
Smołkowicz – wew. 24
Zamówienia publiczne, drogi gminne – Roman 
Gruca – wew. 32
Gospodarka nieruchomościami – Ewelina 
Wierzchanowska – wew. 14
Budownictwo i inwestycje – Andrzej Passoń – wew. 
32
Ośrodek Pomocy Społecznej – kierownik – Ewa 
Domańska – Tel. 18 353-46-33 lub 18 353-40-14 – 
wew.34
Pracownicy Socjalni – Anna Cekliniak, Renata 
Lisiak, Wiesława Passoń – Tel. 18 353-40-14 – wew. 
34
Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 
Anna Cekliniak, Ewa Jantas – Tel.  18 353-40-17 lub 
18 353-41-82 – wew. 44
Księgowość – Agnieszka Cygnar – Tel. 18 353- 46-33 
– wew. 14 lub 18 353-40-14 – wew. 35
Gminny Ośrodek Kultury – dyrektor – 
Zdzisław Niezgoda – Tel. 18 353-06-11
Centrum Usług Oświatowych – dyrektor – Stefan 
Kłapyk – Tel. 18 353-41-84
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
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Zdzisław Niezgoda,  Paweł Żegleń, 
Karolina Niezgoda, Jolanta Jabłczyk, 
Sabina Laskoś, Katarzyna Szczepanik 
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Remonty dróg gminnych
W roku 2019 będą wykonane remonty dróg 

gminnych, na które pozyskano środki � nanso-
we z dwóch źródeł. Są to środki od Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych – 600 000 zł i od Marszałka Województwa 
Małopolskiego na wyłączenie gruntów z produkcji rol-
nej w celu budowy dróg – 150 000 zł. Planowane re-
monty dotyczą wsi Ropa i Łosie. Ze środków własnych 
gmina dokłada ponad 200 000 zł. Pracami remontowy-
mi zostaną objęte:

- droga „Pociecha3” – 130 mb
- droga „Pociecha1” – 295 mb
- droga Kamionka – Szkoła nr 2 – 136 mb
- droga Rokicie – Jaworówka – 750 mb
- droga Garwaszówka – Wawrzka – 263 mb
- droga Wola – Sośnie – 365 mb

- droga Równie – Kawówka – Centrum – 520 mb
- droga w Łosiu „Szkolna” – 335 mb
Na wyżej wymienione zadania ogłoszono i roz-

strzygnięto przetargi. Nowe nawierzchnie powstaną 
na ok. 2,8 km. Równocześnie pracownicy gminy doko-
nali wspólnie z przedstawicielami wojewody przeglądu 
strat na drogach po miejscowych intensywnych opadach 
deszczu. Sporządzono protokół szkód, co umożliwi 
w roku 2020 złożenie kolejnych wniosków na remonty.

W trakcie roku z budżetu gminy wykonywano mniej-
sze remonty i naprawy przepustów, rowów, nawierzchni 
uszkodzonych dróg. W przebudowę rowów i przepu-
stów aktywnie włączyli się Mieszkańcy Łosia (droga do 
zapory), za co należą się Im słowa uznania i podzięko-
wanie.

Karol Górski, Wójt Gminy Ropa

Fot. Archiwum UG w Ropie - I Promesa - od lewej: Piotr Ćwik - 
Wojewoda Małopolski, Karol Górski - Wójt Gminy Ropa oraz Barbara 
Bartuś - Poseł na Sejm RP

Fot. M. Książkiewicz - II Promesa - od lewej: Wicemarszałkowie 
Województwa Małopolskiego - Tomasz Urynowicz i Łukasz Smółka 
oraz Wójt Gminy Ropa - Karol Górski

IX sesja Rady Gminy Ropa

25 czerwca 2019 r. odbyła się IX sesja Rady Gminy 
Ropa. Przed przystąpieniem do realizacji po-

rządku obrad pan Bogusław Łukaszyk  - Przewodniczący 
Rady Gminy Ropa wspólnie z panem Karolem Górskim  
- Wójtem Gminy Ropa, wręczyli pamiątkowe dyplomy 
i upominki uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ro-

pie, odnoszącym sukcesy w konkursie „Bezpieczeństwo 
Ruchu Drogowego” oraz ich opiekunowi  panu Grzego-
rzowi Mliczkowi. 

Wśród omawianych tematów IX sesji wiodącymi 
były: debata nad raportem o stanie gminy oraz absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r. 

Rada Gminy Ropa – po wysłuchaniu opinii Komisji 
Rewizyjnej i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Gminy 
Ropa Karolowi Górskiemu z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok.

Wójt Karol Górski podziękował za pracę przy reali-
zacji budżetu w 2018 r. podkreślając, że w znacznej 
mierze podziękowania należą się poprzedniemu wójto-
wi Janowi Morańdzie. Ponadto pan Górski złożył po-
dziękowania radnym, pracownikom oraz kierownikom 
jednostek organizacyjnych gminy. 

Małgorzata Dąbrowska, UG Ropa

Fot. Zdzisław Niezgoda
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9 sierpnia 2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego, Wójt Gminy Ropa 

Karol Górski w obecności Marty Malec-Lech – Człon-
ka Zarządu Województwa Małopolskiego, uczestniczył 
w uroczystym podpisaniu listu intencyjnego dotyczące-
go przystąpienia do współpracy przy realizacji projek-
tu pn. „Małopolski Tele-Anioł”, współ� nansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.1 Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest poprawa jakości życia osób star-
szych i niesamodzielnych. Tele-Anioł to przypomina-
jąca zegarek opaska bezpieczeństwa. Opaska jest lekka 
i łatwa w obsłudze, ale przede wszystkim może urato-
wać życie poprzez możliwość wezwania pomocy jed-
nym przyciskiem - po jego naciśnięciu opaska łączy się z 
Centrum Teleopieki, w którym przez 7 dni w tygodniu, 
24 godziny na dobę, pracują eksperci (m.in. ratowni-
cy medyczni, psycholodzy), którzy udzielą potrzebnej 

pomocy – łącznie 
z wezwaniem pogoto-
wia.

Ponadto opaska 
pełni funkcję telefo-
nu (urządzenie ma 

kartę sim i in-
dywidualny nu-
mer), można 
z niej dzwonić 
i odbierać połą-
czenia. Opaski 
bezpieczeństwa 
wyposażone są 
także w dodat-
kowe funkcje tj.: czujnik upadku, GPS, lokalizator po-
łożenia opaski oraz czujnik tętna. Można z niej również 
odsłuchać komunikat m.in. o aktualnej godzinie oraz 
liczbie przebytych kroków.

Małopolski Tele-Anioł to największy projekt tego 
typu w Polsce. Całkowity koszt projektu to ponad 38 
mln zł, z czego blisko 32,5 mln zł stanowią środki unij-
ne z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na o� cjal-
nym portalu województwa małopolskiego pod adresem 
www.malopolska.pl/teleaniol .

Deklarację udziału w programie można złożyć w sie-
dzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ropie, 
Ropa 733 w godz. 7.20 -15.20

Ewa Domańska, Karolina Niezgoda

Posiedzenie wyjazdowe Komisji 
Rady Gminy Ropa

15 kwietnia 2019 r. odbyło się wyjazdowe po-
siedzenie Komisji Rolnictwa, Infrastruktury 

i Gospodarki Przestrzennej. Przeprowadzony został przegląd 
stanu dróg gminnych we wszystkich trzech miejscowościach, 
w kontekście zgłoszonych przez mieszkańców wniosków 
o przeprowadzenie ich modernizacji. Radni wskazali prio-
rytetowe odcinki dróg wymagające pilnej realizacji prac re-
montowych w 2019 r. 

Tomasz Zając, UG Ropa
Fot. Archiwum UG w Ropie

Orlik w Łosiu

Małopolski Tele-Anioł
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Zakończone zostały roboty budowlane przy budo-
wie obiektów sportowo-rekreacyjnych w Łosiu, 

s� nansowane ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 1 148 539 zł.

W ramach inwestycji powstało boisko piłkarskie ze 

sztuczną murawą, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni 
syntetycznej poliuretanowej, w skład którego wchodzą: 
boisko do piłki siatkowej, koszykówki i kort tenisowy, 
a także siłownia „pod chmurką”. Wykonano również 
oświetlenie całego obiektu.

Ze środków gminy wykonano ogrodzenie boisk 
oraz odprowadzenie wód drenażowych do rzeki Ropy 
na łączną kwotę 131 040 zł

O� cjalne otwarcie obiektu i oddanie do użytkowania 
planowane jest  w miesiącu wrześniu, po instalacji zaple-
cza socjalnego w postaci mobilnej przyczepy sanitarnej.
Powstałe obiekty będą ogólnodostępne.

Zdzisław Niezgoda

Fot. Archiwum UG w Ropie
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EKO-szlak Ogrodów Beskidzkich
Gmina Ropa we współpracy ze słowacką miejsco-

wością Zborov złożyła do programu Interreg 
wniosek o do� nansowanie przygotowania na terenie 
stanicy wodnej w Klimkówce przestrzeni dla realizacji 
edukacji ekologicznej. W ramach zadania planuje się za-
gospodarowanie terenu, na którym powstanie edukacyj-

na oranżeria, ścieżki spacerowe z ławkami, nasadzenia 
ciekawych roślin, tablice informacyjne. Wartość całego 
projektu to 256 tys. zł, wnioskowane do� nansowanie 
218 tys. Zadanie planowane jest do realizacji w 2020 
roku pod warunkiem uzyskania do� nansowania. 

Tomasz Zając, UG Ropa

Zagospodarowanie zbiornika wodnego 
Klimkówka

Gmina Ropa realizuje zadanie zagospodarowania 
otoczenia zbiornika wodnego. W lipcu 2019 

roku rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie I eta-
pu inwestycji która dotyczy budowy 3 – stopniowego 
nabrzeża o funkcji zabezpieczającej. Firma „Hażbud” 

rozpoczęła realizację inwestycji na działkach obok sta-
nicy wodnej. Ze względu na prowadzone prace bu-
dowlane dojście do zalewu, kąpieliska strzeżonego oraz 
wypożyczalni sprzętu pływającego możliwe jest od stro-
ny budynku stanicy wodnej (siedziby WOPR) oraz 
w miejscu oznakowanym wzdłuż drogi zjazdowej do je-
ziora. Prosimy o zachowanie szczególnej uwagi na pojazdy 
dowożące materiały na teren budowy. Prace potrwają do 
końca września 2019 r. W 2020 roku, w II etapie wyko-
nana zostanie ścieżka rowerowa, 15 plaż kompaktowych, 
pomost cumowniczy wraz z miejscem do wodowania ło-
dzi, aranżacja terenu, oświetlenie oraz wiata z grillem 
i zapleczem sanitarnym. Szacowany koszt zadania całego 
zadania to 4 mln zł, do� nansowanie z UE wynosi 75%. 
Partnerem projektu jest gmina Uście Gorlickie, która 
na swoim terenie wykona ścieżki rowerowe.

Tomasz Zając, UG Ropa

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
6 czerwca 2019 r. została podpisana umowa 

na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb odpro-
wadzania ścieków na terenie Gminy Ropa w  miej-
scowościach Ropa i Łosie”. Wykonawcą robót jest 
� rma „Hażbud”. Wartość umowy brutto wynosi 
4 944 139,55 zł. W ramach inwestycji wykonana zo-
stanie sieć kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowości Ropa i Łosie o łącznej dłu-
gości 16 335,25 mb.

Została również podpisana umowa z inspektorem 
nadzoru na pełnienie tej funkcji. Inwestycja realizowa-
na jest w ramach „Budowa i przebudowa systemu zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków 
Gmin Ziemi Gorlickiej”. W  2019 r. planuje się reali-
zację 7,5 km sieci we wsi Ropa oraz w Łosiu 8,6 km 
w roku 2020.

Tomasz Zając, UG Ropa

F
ot

. P
io

tr
 B

or
cz

yk
F

ot. - Z
. N

iezgoda



6

BIULETYN INFORMACYJNY GMINA ROPA GMINA ROPA

Jednostka ist-
nieje od 1949 

roku, a więc już 70 
lat. Bez względu 

na ustrojowe systemy, polityczne 
zawirowania i zakręty naszej histo-
rii służy społeczeństwu o� arnością 
swych członków, odwagą i znajo-
mością wykonywanej służby. Na 
przestrzeni tych kilkudziesięciu lat 
sprzęt jakim posługiwali się nasi po-
przednicy zmieniał się i z dekady na 
dekadę był coraz lepszy. Począwszy 
od drewnianego wozu poprzez sa-
mochód „Dodge”, Star 25, poprzez 
Stara 266 doszliśmy do nowocze-
snych samochodów ratowniczych. 
Pierwsze działania zmierzające do 
powstania tzw. Straży Ogniowej na 
tym terenie podejmowano u progu 
XX wieku, kiedy ówczesny właściciel 
dóbr ziemskich i dworu w Ropie – 
Feliks Skrochowski poczynił kroki 
w celu ochrony przed pożarami ko-
palni i zabudowań dworskich oraz 
domostw chłopskich. Już w roku 
1907 powstała przydworska druży-
na straży ogniowej w Ropie, złożona 

z kilku młodych synów gospodarzy 
i służby dworskiej. Nie było jej jed-
nak dane rozwinąć swojej działal-
ności. Powodów było wiele: brak 
jakiegokolwiek sprzętu, a przede 
wszystkim zniszczenia dobytku 
dworskiego przez powodzie. 

Jednak ziarno wtedy rzuco-
ne zakiełkowało właśnie w 1949 
roku, kiedy grupa ochotników 
z Ropy przeszła kilkutygodniowy 
kurs strażacki w Uściu Gorlickim. 
Byli to: Stanisław Bielakiewicz, 
Feliks Kulka i Władysław Woryt-
ko. To oni po otrzymaniu certy-
� katu strażaka rozpoczęli starania 
o utworzenie jednostki w Ropie, 
a Stanisław Bielakiewicz został pierw-
szym dowódcą drużyny strażackiej, 
w której skład wchodzili: Stanisław 
Bielakiewicz, Jan Mituś, Stanisław 
Łukaszyk, Władysław Worytko, Mi-
chał Rodak, Stanisław Smoła i Feliks 
Kulka. 

Po rocznym sprawowaniu przez 
Stanisława Bielakiewicza stanowi-
ska komendanta, nowym dowódcą 
został Tadeusz Cyganik, który funk-

cję tę pełnił 3 lata. W roku 1954 
następcą Tadeusza Cyganika został 
Tadeusz Koszyk, który w zarządzie 
współpracował z Czesławem Filipia-
kiem -skarbnikiem. Wówczas zaku-
piono pierwszą motopompę, która 
dalej wożona była konnym zaprzę-
giem. Dzięki staraniom Tadeusza 
Koszyka, od wojska został zakupio-
ny samochód Dodge, węże ssawne 
i tłoczne. Po śmierci zasłużonego 
Komendanta Tadeusza Koszyka, 
w 1975 roku stanowisko Naczelni-
ka OSP objął Michał Kulka, który 
jednocześnie był pracownikiem ko-
mendy rejonowej Straży Pożarnej 
w Gorlicach. Funkcję tą piastował 
do 1993 roku. Ponieważ warun-
ki jakie panowały w garażu, gdzie 
przechowywany był sprzęt strażac-
ki, niekorzystnie wpływały na ich 
stan techniczny, rozpoczęto budowę 
Domu Strażaka. Miało to miejsce 
w 1981 roku. Po prowadzonej przez 
wiele lat inwestycji, � nansowanej ze 
środków własnych OSP, udało się 
wznieść budynek w stanie surowym. 
W 1990 roku inwestycję przejął 

70-lecie OSP w Ropie - z kart historii
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Urząd Gminy, który zajął się wy-
kończeniem obiektu. 

21 grudnia 1996 roku zakupiony 
został samochód Star 266. Był to 
początek inwestowania w wyposaże-
nie, ponieważ już dwa lata później 
zakupiono kolejny samochód, tym 
razem Lublin II wraz z podstawo-
wym wyposażeniem do ratownictwa 
drogowego. 22 maja 1999 roku pod-
czas obchodów 50-lecia powstania, 
jednostka w Ropie otrzymała sztan-
dar oraz została wyróżniona przez 
Zarząd Główny srebrnym medalem 
za zasługi dla pożarnictwa. W 2000 
roku 14 druhów odbyło tygodniowy 
kurs ratowników przedmedycznych 
w stopniu podstawowym (wtedy 
też rozpoczęła się moja przygoda 
z OSP). Niestety sprzęt jaki posia-
dali wówczas ochotnicy nie pozwalał 
w pełni udzielić fachowej pomocy 
podczas wypadku drogowego. Dla-
tego po licznych staraniach, 3 czerw-
ca 2002 roku jednostkę wyposażono 
w zestaw hydrauliczny Holmatro. 
OSP w Ropie, jako jedna z lepiej 
wyposażonych na terenie powiatu, 
zaczęła czynić starania o włączenia 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego. W końcu, 25 kwietnia 
2003 roku, decyzją Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Po-
żarnej, została włączona w struktury 
KSRG. 

Ówczesny Prezes Wiesław Usza-
kiewicz, wraz z Prezesem Gminnym 
Andrzejem Dyndą oraz Naczel-
nikiem Grzegorzem Łukaszykiem 
w dalszym ciągu chcieli doposażać 
jednostkę. Dzięki ich uporowi 20 
grudnia 2003 roku zakupiony został 
fabrycznie nowy samochód IVECO 

do ratownictwa technicznego. Wraz 
z pojazdem pozyskali także zestaw 
PSP R1.

W 2012 roku przystąpiono do 
remontu remizy. Dzięki środkom 
pozyskanym przez Urząd Gminy 
oraz programowi „małopolskie re-
mizy” zmodernizowano wnętrze 
oraz wymieniono bramy wjazdowe 
na uchylne. 

Jedną z najważniejszych i najwięk-
szych akcji gaśniczych w Ropie był 
pożar budynku dworu, który miał 
miejsce w nocy z 3 na 4 września 
1996 roku.  Spłonął cały dach po-
kryty gontem. W działaniach brało 
udział 20 jednostek straży pożarnej 
dowodzonych przez kpt. Andrzeja 
Sta� eja. Prawdopodobną przyczyną 
pożaru było podpalenie. 

Historia OSP w Ropie, to historia 
ciągłego starania się o nowy sprzęt, 
nowych ludzi i nowe doświadcze-
nia. Bywały okresy w życiu jed-
nostki, kiedy miewaliśmy problemy 
kadrowe. Ludzie wyjeżdżający za 
pracą musieli porzucić szeregi OSP 
i wielu z nich już nigdy do straży 
nie powróciło. Obecnie jesteśmy 
bardzo mobilną jednostką. Prak-
tycznie za każdym razem jesteśmy 
w stanie wyjechać dwoma zastępa-
mi, czyli zespołem dwunastu ludzi, 
co w wielu jednostkach w powiecie 
jest wręcz niemożliwe. Przez ostat-
nie kilka lat jednostka całkowicie 
zmieniła swoje oblicze, począwszy 
od zakupu najnowocześniejszych 
ubrań specjalnych, zakupu dwóch 
nowych samochodów, łodzi oraz in-
nego bardzo nowoczesnego sprzętu, 
skończywszy na bardzo dużej ilości 
szkoleń jakie odbyli nasi druhowie, 

którzy co roku uczestniczą w wielu 
wyjazdach szkoleniowych, organi-
zowanych nie tylko przez Komen-
dę Powiatową PSP w Gorlicach, ale 
również przez inne podmioty na te-
renie całego kraju. Ogromny nacisk 
położyliśmy na opanowanie techni-
ki gaszenia pożarów wewnętrznych.
Liczne kursy i szkolenia w tym kie-
runku, pozwoliły naszej jednostce 
w sprawny sposób uratować wie-
le domów, które uległy pożarowi 
w ostatnim czasie. Najlepszym do-
wodem na wysoki poziom wyszko-
lenia druhów z OSP w Ropie są czę-
ste słowa uznania przez dowódców 
z JRG w Gorlicach, którzy niejedno-
krotnie mówią, iż jadąc do Ropy do 
zdarzenia, mają świadomość, że na 
miejscu działa już jednostka, która 
wie co robi. 

W tym szczególnym roku, w któ-
rym obchodzimy jubileusz 70 – le-
cia powstania jednostki  nie może 
zabraknąć słów podziękowań dla 
wszystkich druhów, którzy swoją 
pracą i zaangażowaniem przyczynili 
się do powstania jednostki, jej roz-
woju oraz sukcesów. Dziękuję ser-
decznie naszym zasłużonym druhom 
w stanie spoczynku – bez Was, nie 
byłoby tej jednostki, dziękuję dru-
hom, którzy obecnie, prężnie pra-
cują i działają w szeregach jednostki, 
niosąc pomoc potrzebującym. Dzię-
kuje również tym najmłodszym, 
którzy bacznie nas obserwują, uczą 
się strażackiego fachu i empatii do 
ludzi – bez Was tej jednostki nie bę-
dzie. 

Serdeczne „Bóg zapłać” naszym 
kapelanom: Ks. Stanisławowi Poręb-
skiemu – kapelanowi Powiatowe-
mu Strażaków oraz ks. Marcinowi 
Gadziale – kapelanowi Gminnemu 
Strażaków. Obaj, wspierają nas, otu-
chą, Słowem Bożym i polecają nas 
w modlitwach Św. Florianowi. 
Ksiądz Marcin, w przerwach między 
modlitwami, zakłada ubranie spe-
cjalne i razem z nami, ramię w ramię 
uczestniczy w akcjach ratowniczo-
-gaśniczych w myśl hasła „Bogu na 
chwałę, ludziom na pożytek” 

Artur Łukaszyk, Prezes OSP w Ropie
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Krzyżówka z rondem
Trwają prace projektowe dotyczące przebudo-

wy skrzyżowania drogi powiatowej i krajowej 
w miejscowości Ropa. Zadanie będzie realizowane przez 
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, a gmina 
uczestniczy w kosztach jego realizacji. Połączenie z drogą 
krajową jest projektowane w formie ronda. Rozwiązanie 
to ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo kie-
rowcom i pieszym. Koszt przygotowania projektu to 76 
tys. zł, gmina Ropa uczestniczy w połowie kosztów.

Tomasz Zając, UG Ropa

Usuwanie azbestu z terenu gminy Ropa
W ramach projektu partnerskiego z gminą Moszczeni-

ca, opracowany został wniosek na do� nansowanie 
demontażu i usunięcia zeskładowanych wyrobów, zawierają-
cych niebezpieczny dla zdrowia azbest z terenu gminy Ropa. 
We wniosku zadeklarowano łącznie 45 obiektów, 
tj. 7 budynków do demontażu i 38 pryzm. Do� nansowanie wy-
nosi 85 % kosztów kwali� kowanych. Realizacja zadania planowana 
jest na rok 2020. 

W ramach projektu nie ma możliwości uzyskania do� nan-
sowania do nowego pokrycia dachowego. Zakup i montaż no-
wego pokrycia obciąża w całości właściciela nieruchomości.

Jadwiga Kiełbasa, UG Ropa

Odnowiony plac
 przed Urzędem Gminy
W maju 2019 r. w miejscowości Ropa wykonano 

nową nawierzchnię asfaltową na placu przyle-
gającym do parku dworskiego. Koszt inwestycji wyniósł 
17 tys. zł. W ten sposób w centrum wsi przygotowane 
zostały nowe miejsca postojowe.

Tomasz Zając, UG Ropa

Odnowiona ścieżka 
przyrodnicza 
w Klimkówce

W miesiącu lipcu wyremontowane zostały kładki 
na ścieżce przyrodniczej, biegnącej z parkingu 

w centrum Klimkówki do pierwszego zjazdu nad jezio-
rem. Odnowione zostało także oznakowanie kierunko-
we trasy.

Tomasz Zając, UG Ropa

F
ot. A

rchiw
um

 U
G

 w
 R

opie
F

ot. K
arolina N

iezgoda
F

ot. G
oogle M

aps



9

BIULETYN INFORMACYJNY GMINA ROPAGMINA ROPA

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać Nie należy wrzucać

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać Nie należy wrzucać

PAPIER

Należy wrzucać Nie należy wrzucać

Jak segregować śmieci?
W związku z przypadkami nierzetelnej segregacji 

odpadów zgłaszanymi przez Firmę odbierającą 
odpady z terenu naszej Gminy, zamieszczamy poniżej 
informację przypominającą zasady prawidłowej segrega-
cji odpadów.

Nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpa-
dami mają bezpośredni wpływ na wysokość kosztów 
ponoszonych przez wszystkich mieszkańców – dlatego 
tak ważnym jest byśmy wspólnie dołożyli starań i w spo-
sób rzetelny wywiązywali się z obowiązków w zakresie 

postępowania z odpadami wytwarzanymi w gospodar-
stwach domowych czy przedsiębiorstwach. 

Informujemy, iż na przestrzeni całego roku prowadzone 
będą kontrole w zakresie gospodarowania odpadami. 

W przypadku nierzetelnej segregacji, decyzją 
z urzędu, wyznaczana będzie poszczególnym właścicielom 
nieruchomości wyższa opłata - jak dla odpadów 
niesegregowanych.

Elżbieta Jantas, UG Ropa

ODPADY ZMIESZANE

PRZETERMINOWANE LEKI

ZUŻYTE BATERIE

• odpadki warzywne 
i owocowe (w tym obier-
ki, itp.)
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, 
kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• n ieza impregnowane 
drewno,
• resztki jedzenia.

• kości zwierząt,
• oleju jadalnego,
• odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla ka-
miennego,
• leków,
•  drewna impregnowa-
nego,
• płyt wiórowych, oraz   
pilśniowych MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów ko-
munalnych (w tym nie-
bezpiecznych).

• opakowania z papieru, 
karton, tekturę (także fa-
listą),
• katalogi, ulotki, pro-
spekty,
• gazety, czasopisma,
• papier szkolny i biuro-
wy, zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.

• Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzu-
cać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

• Należy wrzucać do pojemników znajdujących się 
w Ośrodku Zdrowia w Ropie oraz w budynku Urzędu 
Gminy w Ropie (parter).

• Należy wrzucać do pojemników znajdujących się 
w budynku Urzędu Gminy w Ropie (parter) oraz na 
terenie Szkół Podstawowych w Ropie oraz w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Łosiu.

•  ręczników papierowych 
i zużytych chusteczek hi-
gienicznych,
• papieru lakierowanego 
i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego 
lub mocno zabrudzone-
go,
• kartonów po mleku 
i napojach,
• papierowych worków 
po nawozach, cemencie 
i innych materiałch bu-
dowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych 
i innych materiałów hi-
gienicznych,
• zatłuszczonych jed-
norazowych opakowań 
z papieru i naczyń jedno-
razowych, ubrań.

• odkręcone i zgniecione 
butelki plastikowe po na-
pojach,
• nakrętki, o ile nie zbie-
ramy ich osobno w ra-
mach akcji dobroczyn-
nych,
• plastikowe opakowania 
po produktach spożyw-
czych,
• opakowania wieloma-
teriałowe (np. kartony po 
mleku i sokach),
• opakowania po środ-
kach czystości (np. prosz-
kach do prania), kosme-
tykach (np. szamponach, 
paście do zębów), itp.,
• plastikowe torby, worki, 
reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po 
napojach i sokach,
• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od sło-

ików.
• butelek i pojemników 
z zawartością,
• plastikowych zabawek,
• opakowań po lekach 
i zużytych artykułów me-
dycznych,
• opakowań po olejach 
silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i aku-
mulatorów,
• puszek i pojemników 
po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elek-
tronicznego i AGD.
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"Wszystko otrzymałem w darze, 
aby stać się nieustannym darem..."

Rekolekcje w drodze
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- Ojca Krzysztofa wspominam wyjątkowo ciepło. mia-
łam przyjemność i wielki zaszczyt poznać go, kiedy uczęsz-
czałam do Gimnazjum w Ropie. Nasza znajomość zaczęła 
się podczas wymiany polsko –włoskiej harcerzy i skautów 
podczas wycieczki do San Remo. Tam okazało się, że to 
nie tylko wspaniały kapłan, opiekun, gospodarz, ale także 
prawdziwy przyjaciel. Potra� ł z nami młodymi rozma-
wiać, słuchać nas, doradzać w wyborze drogi życiowej. 
Potem, gdy tylko przyjeżdżał do Ropy, chętnie się z nami 
spotykał, wyciągał rękę, pomagał. Doświadczyłam tego ja 
i moja przyjaciółka wraz z rodziną. Właśnie wtedy, kiedy 
najbardziej potrzebowali duchowego wsparcia, był z nimi, 
służył jako kapłan, ale jednocześnie jak zwykły człowiek, 
podnosząc na duchu i pocieszając.-

Tak franciszkanina ojca Krzysztofa Smołę wspomi-
na jedna z uczestniczek projektu „Szukać podobieństw, 
zrozumieć różnice”, w ramach którego w roku 2006 
i 2007 młodzież z Ropy spotkała się ze swoimi rówie-
śnikami z San Remo. Polsko włoska wymiana to pomysł 
księdza Krzysztofa Smoły, który był wówczas opieku-
nem drużyny skautów AGESCI SANREMO2 FORE-
VER. Jego wielkim i spełnionym marzeniem było, by 
członkowie drużyny harcerskiej „Orliki” działającej 
przy Gimnazjum w Ropie mogli poznać historię, język 
i tradycję swoich rówieśników, nauczyć się tolerancji 
i szacunku do swojej i innej kultury. 

„Wszystko otrzymałem w darze, aby stać się nieustan-
nym darem dla innych.” Tymi słowami kierował się 
w życiu ojciec Krzysztof.  Zwykły, serdeczny człowiek, 
ciepły i uśmiechnięty, mający zawsze otwarte drzwi 
i serce dla każdego potrzebującego. Bardzo związany 
z rodziną. Kapłan z powołania, pasjonat kolarstwa i fo-
togra� i, inspirujący młodych ludzi swoimi zaintereso-
waniami i entuzjazmem, wskazujący, jak być kochanym 
i jak kochać innych.  Nie tylko ksiądz, ale również cu-
downy przyjaciel. 

Odszedł nagle 20 maja 2019 roku. Na za-
wsze pozostanie w naszej pamięci.

Paweł Żegleń

Jak co roku, tak i w tym roku odbyła się Piesza Pielgrzymka Tar-
nowska na Jasną Górę. W dziewięciodniowych rekolekcjach 

wzięło udział 40 osób z naszej para� i. W tegorocznej 37. pielgrzymce, 
pątnicy rozważali pod przewodnictwem ks. bpa Stanisława Salater-
skiego tematykę związaną z para� ą. Rozważania dotyczyły różnych 
zagadnień oraz cech współpracy między wiernymi w para� i, które 
wpływają na owocny charakter duszpasterstwa. Para� a jako wspól-
nota to wszyscy, których łączy nie tylko przynależność do kościoła 
para� alnego, ale wspólny cel: osiągnięcie zbawienia.

ks. Marcin Bukowiec
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Już od dłuższego czasu grupa młodzieży z naszej 
para� i gromadziła fundusze (tak, to właśnie 

nas można było spotkać w niedzielne poranki pod 
Kościołem przy stoisku z ciastami!), by zrealizować swój 
upragniony cel – uczestniczyć w pielgrzymce do Włoch, 
obejmującej takie miejsca jak m.in. Cascia, Monte Cas-
sino, Asyż, Wenecja, Rzym czy Piza. Staraliśmy się do-
łożyć wszelkich starań, żeby wycieczka w pełni się udała 
i by wszystko zostało dopięte na ostatni guzik bo prze-
cież tyle czekaliśmy na tę okazję i oto była ona w zasięgu 
naszych rąk. Przyznam, że sama odliczałam do niej dni!

Aby nasz wyjazd był owocny również duchowo, co-
dziennie uczestniczyliśmy w Mszach Św., które na 
nowo napełniały nasze serca wiarą i nadzieją. Nabo-
żeństwa te – odprawiane przez 
naszych księży uczestniczących 
w wycieczce – miały miejsce 
w pięknych i majestatycznych 
świątyniach, takich jak: Kościół 
w Orvieto, Bazylika Św. Piotra 
w Watykanie (przy grobie świę-
tego Jana Pawła II), Bazylika Św. 
Marka w Wenecji. Architektura 
tych świątyń naprawdę zapiera 
dech w piersiach – nie spodziewałam się, że zrobią one 
na nas takie wrażenie! Dotyczy to również i pozostałych 
zabytków, które mieliśmy okazję zobaczyć: m.in. Kolo-
seum, Forum Romanum, Panteon (nie Partenon – on 
jest w Grecji!), Schody Hiszpańskie. Równie pięknym 
okazał się wschód słońca obserwowany z plaży – wydaje 
mi się, że niektórzy wcale nie żałują zerwania się o wcze-

snej porze tylko po to, 
by go zaobserwować.

Włoski kraj jest cie-
kawy również od strony 
kulinarnej. Już przed sa-
mym wyjazdem mogli-
śmy się spodziewać, że 
co dzień karmieni bę-
dziemy makaronami na 
tysiąc sposobów, bądź 
też pizzą o różnych sma-
kach i jedno się spraw-
dziło – makarony były 
serwowane nam co-
dziennie. Powiadają, że 
te spożyte we Włoszech 
nie tuczą, więc dzień 
w dzień wieczorową 
porą z chęcią poznawa-
liśmy kolejne ich odsło-
ny. Włoskie śniadania 
również znacznie różnią 

się od polskich – podawane są bez pośpiechu, oczywi-
ście na słodko. Jeszcze nigdy tak bardzo nie tęskniłam za 
typowymi kanapkami. Pomimo porannego przesłodzenia, 
nie mogliśmy jednak przejść obojętnie obok najlepszych 
lodów w kraju, które znajdują się nieopodal Fontanny 
di Trevi w Rzymie – naprawdę, warte swojej ceny i wcale 
nie przypominają tych „włoskich”, które możemy kupić 
w Polsce.

W ciągu ośmiu dni przejechaliśmy wiele kilometrów, 
by dotrzeć do poszczególnych miejsc. Po drodze mieli-
śmy nawet przystanek na wzgórzu Kahlenberg w Au-
strii, gdzie król Polski Jan III Sobieski dowodził zwycię-
ską bitwą o Wiedeń z Turkami. Wypoczęliśmy na plaży 
(w mieście Gaeta) nad Morzem Tyrreńskim oraz 

zwiedziliśmy wiele zabyt-
ków. Pogoda nam sprzyjała 
i z Bożą pomocą (oraz dzięki 
piciu niezliczonej ilości wody 
w trakcie upału!) wrócili-
śmy do swoich domów cali 
i zdrowi, pełni pięknych wspo-
mnień z wyjazdu. Włochy to 
kraj pełen atrakcji i pomimo 
że odwiedziliśmy wiele pięk-

nych miejsc, to jednak tygodniowy pobyt to zbyt krótki 
okres, aby w pełni skorzystać z oferty turystycznej tego 
kraju. Z pewnością kiedyś tam wrócimy – jeśli nie gru-
powo, to indywidualnie. Czy można stwierdzić, że była 
to udana pielgrzymka? Zdecydowanie tak!

Wiktoria Rówińska, KSM w Ropie 
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Podróż do źródeł wiary

Fot. ks. Marcin Bukowiec
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Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Ropie jest naj-

większą jednostką oświatową 
w gminie. Obecnie szkoła li-
czy 17 oddziałów, a w nowym 
roku szkolnym będzie do niej 
uczęszczać 339 uczniów.

Pięcioletnia kadencja do-
tychczasowego dyrektora 
mija z dniem 31 sierpnia br. 
Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego, w dniu 30 kwietnia 
2019 r. Wójt Gminy Ropa ogłosił konkurs na stano-
wisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie. 
W wyznaczonym terminie złożona została jedna oferta. 

Powołana komisja w dniu 5 czerwca przeprowadziła po-
stępowanie konkursowe, w wyniku którego dokonano 
wyboru kandydata na stanowisko dyrektora. Kandyda-
tura Pani Anny Maczugi została zaakceptowana przez 
Pana Wójta i przez najbliższe 5 lat, tj. od 1 września 
2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. pełnić będzie ona funkcje 
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ropie.

Gratulujemy wyboru i życzymy nowej Pani dyrek-
tor wielu sukcesów pedagogicznych i wychowawczych 
w pracy z uczniami. Wierzymy, że tak będzie. Pani Anna 
Maczuga doskonale zna problemy związane z funkcjo-
nowaniem szkoły,  ponieważ w minionej kadencji zaj-
mowała stanowisko wicedyrektora tej jednostki.

Stefan Kłapyk, dyrektor CUO w Ropie

Uczniowie naszej szkoły kolejny raz udowodnili, 
że posiadają ogromny potencjał intelektualny. 

Kwietniowe egzaminy ósmoklasisty z języka polskiego, 
matematyki, języka angielskiego i niemieckiego były 
sprawdzianem ich wieloletniej pracy. Jak się okazało 
osiągnęli bardzo wysokie wyniki, które pozwalają kon-

kurować z naj-
lepszymi szko-
łami w naszym 
kraju.

Wyniki szko-
ły podane są 
odpowiedn io 
w procentach, 
w nawiasie nato-

miast znajduje się średni wynik uzyskany w kraju. Wyniki 
te przełożyły się na wysoką lokatę w skali staninowej 
(skala staninowa oznacza dziewięciostopniową skalę od 
1 (najniżej) do 9 (najwyżej). 9 stanin oznacza, że dana 
szkoła znalazła się w grupie ok. 4% najlepszych szkół 
w Polsce) :

- język polski 88% (63%) -9 stanin 
- matematyka 70% (45%)- 9 stanin
- język angielski 60% (59%) -6 stanin 
- język niemiecki 87% (42%) -9 stanin 
Gratulujemy naszym wspaniałym uczniom oraz na-

uczycielom, którzy przygotowywali ich do egzaminu: 
pani Lidii Szurek, pani Wiesławie Wagowskiej, pani 
Barbarze Bugno oraz pani Dorocie Fudali.

Bogdan Drzał, ZSzP w Łosiu

Sukces egzaminacyjny uczniów
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łosiu

Zmiany w SP 1 - placówka ma nową dyrektor

„Podróże kształcą...”
W dniach 9-10 maja 2019 r. uczniowie klas 

V-VIII wraz z wychowawcami wzięli udział 
w wycieczce do Warszawy.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Łazienek Królewskich, 
w których zachwycaliśmy się niezwykłym urokiem par-
ku: roślin, zwierząt i architektury. Zwiedziliśmy Bel-
weder, gdzie zgromadzone są pamiątki po marszałku 
Józe� e Piłsudskim. Na Powązkach zapaliliśmy znicze 
na mogiłach bohaterów Szarych Szeregów: Zośki, Alka 
i Rudego. 

Kolejnym punktem programu 
była warszawska starówka z Zam-
kiem Królewskim, kolumną Zyg-
munta, rynkiem Starego Miasta, 
pomnikiem Syrenki i Barbakanem. 
Widzieliśmy także Grób Nieznane-
go Żołnierza. W Muzeum Powstania 
Warszawskiego poznaliśmy historię 
bohaterskich walk o niepodległość 
stolicy. Mogliśmy przejść podziem-

nym kanałem jak powstańcy, obejrzeć � lm o zniszcze-
niach miasta, zobaczyć autentyczne pamiątki z czasów 
II wojny światowej.

W drugim dniu odwiedziliśmy Centrum Nauki 
Kopernik, Stadion Narodowy, gdzie przeszliśmy trasą 
piłkarzy oraz podziwialiśmy panoramę obiektu z naj-
wyższych trybun widowni. Niespodzianką dla nas była 
przejażdżka warszawskim metrem do Śródmieścia. Tam 
zwiedziliśmy Narodowe Centrum Pieniądza. Obejrze-

liśmy zgromadzone eksponaty: mo-
nety z najstarszych epok. Mogliśmy 
też dotknąć sztaby złota.

To były cudowne dwa dni w ży-
ciu naszej szkolnej społeczności. 
Mamy nadzieję, że w następnym 
roku nie zabraknie równie imponu-
jących atrakcji. 

Dorota Fudala, ZSzP w Losiu
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Inwestycje w „Dwójce”
Początek wakacji w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Marii Konopnickiej w Ropie nie był czasem 
odpoczynku, ale wytężonej pracy. Wszystko to  w związ-
ku z rozpoczętą w marcu termomodernizacją budynku 

szkoły. 
Pierwszym etapem 

prac było wymienie-
nie stolarki okiennej 
w całym obiekcie, 
potem przyszedł czas 
na docieplenie bu-
dynku i nową elewa-
cję. Aby odizolować 
wilgoć i docieplić 
fundamenty szkoły 
cały budynek został 
odkopany, położo-

no rury drenarskie. W chwili obecnej oczekujemy na 
wymianę lamp oświetleniowych na ledowe oraz do-
kończenie szpalet wewnętrznych, założenie parapetów 
i częściowe malowanie pomieszczeń. Wszystko to było 
możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pana Wójta 
Gminy Karola Górskiego oraz Rady Gminy. 

Szanowni Państwo, cała społeczność Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie jest bardzo 
wdzięczna za wsparcie, zrozumienie i wdrożenie przez 
Państwa tej ogromnej bo kosztującej prawie 551 812 zł 
inwestycji.

To nie koniec 
prac, które od-
bywają się na 
terenie obiektu. 
Wiosną, kiedy 
Pan Wójt od-
wiedził naszą 
szkołę, zapadła 
decyzja o ko-
nieczności gene-
ralnego remon-
tu starej części 

szkoły. Ten fragment budynku liczy prawie 90 lat i do 
tej pory nie miał wykonanych izolacji poziomych oraz 
wylewek. Wójt Gminy 
wraz z Radą Gminy po 
konsultacjach z Panią 
Skarbnik zabezpieczyli 
w budżecie 19 tys. zł 
na zakup materiałów 
koniecznych do wy-
konania prac moder-
nizacyjnych. W prace 
remontowe społecz-
nie włączyli się rodzi-
ce naszych uczniów. 
W chwili obecnej wy-
konano wylewki, izo-
lacje poziome i tynki. 
Wszystko to jest dzie-
łem p. Grzegorza Smo-
ły, p. Marcina Zagór-
skiego, p. Grzegorza 
Rumana, p. Grzegorza 
Nowaka, p. Tomasza Mrozka, p. Arkadiusza Michali-
ka, p. Mariusza Hudzika, p. Władysława Pejko. Tynki 
w całości również nieodpłatnie wykonał p. Dariusz Tro-
janowicz.

Z całego serca dziękujemy Panu Wójtowi Gminy, Ra-
dzie Gminy i naszym wspaniałym rodzicom za ogrom-
ną pracę, zaangażowanie i zrozumienie. Dzięki Wam 
nasza szkoła przeżyje drugą młodość. Niejedno pokole-
nie wspominać będzie jak bardzo zmieniły się warunki 
do nauki i pracy. Takie przedsięwzięcia najlepiej świad-
czą o ludziach i ich wielkich sercach, bo  „Przyjaciele 
są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze 
skrzydła zapominają jak latać.”- Antonine de Saint 
-Exupery

Z wyrazami szacunku dla wszystkich, którzy poświę-
cili swoje myśli, pracę, czas i serce.

Jolanta Grzegorzek, dyrektor SP 2 w Ropie
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Miło i wesoło spędzamy czas
Miesiące maj i czerwiec w Gminnym Przedszko-

lu w Ropie upłynęły pod hasłem ciekawych 
spotkań i przedszkolnych wycieczek. W czerwcu dzie-
ci z grupy Nutki wraz z rodzicami i wychowawczynia-
mi uczestniczyły w wycieczce do Rabkolandu. Kolej-
ne grupy Żabki i Biedroneczki udały się na wycieczkę 
autokarową do Brzeska. Celem wycieczki było Ran-
czo „Pasja”, gdzie czekało na nich wiele 
atrakcji. Z kolei przedszkolaki z grupy 
Słoneczka i Pszczółki wyruszyły na wy-
cieczkę do Rancza Przyjaciół Przyrody, 
znajdującego się w Stróżach. Celem tej 
wycieczki było poznanie ciekawostek 
dotyczących koni, zdobycie wiedzy z za-
kresu pielęgnacji zwierząt oraz rozwija-

nie aktywności ruchowej dzieci. W naszym przedszkolu 
odbyło się również kolejne spotkanie dzieci z autorem. 
Tym razem naszym gościem był Wojciech Widłak, au-
tor pięknie ilustrowanych książek o „Panu Kuleczce” 
i jego sympatycznych zwierzątkach, słynących z nietuzin-
kowych imion. Po spotkaniu dzieci zakupiły książeczki 
i otrzymały autograf z dedykacją. 11 czerwca w Gmin-

nej Bibliotece Publicznej w Ropie grupa 
Nutki uczestniczyła również w warszta-
tach z ilustratorką książek - panią Jolantą 
Richter-Magnuszewską, podczas któ-
rych dzieci zastanawiały się za co lubimy 
koty, a za co psy? 

Alicja Trojanowicz, Gminne Przedszkole 
w RopieFot. Alicja Trojanowicz
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Rok szkolny 2018/2019 dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Ropie był niezwykle 

pracowity, ale i pełen sukcesów. Wzięli oni 
udział łącznie w 48 konkursach przedmiotowych 
różnego szczebla – od szkolnego zaczynając, na 
międzynarodowym kończąc. Po tytuł laureata 
sięgnęli 41 razy, a po wyróżnienie ponad 100 
razy – niektórzy z nich nawet kilkakrotnie. 
O wielkim sukcesie może mówić Łukasz Karpl, który, 
z powodzeniem pokonując trzy etapy, zdobył tytuł 
laureata Małopolskiego Konkursu Geogra� cznego 
dla uczniów szkół podstawowych. Natomiast Aneta 
Poręba i Mikołaj Durkot zostali laureatami, zajmując 
pierwsze miejsca w Ogólnopolskich Konkursach 
„Albus 2019” odpowiednio z języka polskiego 
i matematyki. Szkolną Galerię Sukcesu o wyróżnienia 
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur 
matematyczny” wzbogacili: Filip Karp, Jan Obrzut 
i Mikołaj Durkot. Laureatami Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy „Zuch 2019” z języka polskiego, 
języka angielskiego lub matematyki zostali 
następujący uczniowie klas I – III: Krzysztof Czochór,  
Joanna Szymańska, Julia Ptaszkowska, Amelia Pękala, 
Maja Łukaszyk, Aneta Jantas, Ewelina Rewak, Marcel 
Koperniak i Karol Sarnecki. Wysoka lokata, bo trzecie 
miejsce w kraju, należy do Wiktora Siwiaka i Piotra 
Wojtasa - uczestników Ogólnopolskiego Konkursu 
„Galileo 2019” z języka polskiego. Pozostali 
uczniowie to laureaci miejsc 4 – 10, a są nimi: Hubert 
Deć, Magdalena Urban, Wiktoria Szymańska,  Antoni 
Koszyk, Jarosław Gucwa, Krystian Tomaszkiewicz, 
Emilia Lisowicz, Mateusz Łukaszyk, Tomasz 
Maszta� ak, Aleksandra Migacz, Oskar Cholewa, 
Magdalena Jamro, Kamil Hotloś, Magdalena Konieczny, 
Amelia Gruca, Dawid Kasprzyk, Dominika Karpl, Jan 
Obrzut, Paweł Koszyk, Patrycja Trojanowicz, Kinga 
Wzorek i Róża Węglarz. 

Wszystkim uczniom, którzy zdobyli wysokie wy-
niki, składamy gratulacje i życzymy dalszych nauko-
wych osiągnięć. Słowa podziękowania i uznania na-
leżą się też nauczycielom za zaangażowanie i wysiłek 
włożony w przygotowanie podopiecznych do kon-
kursów.

Jesteśmy przekonani, że sukcesy rodzą się dzięki 
wytężonej pracy, dlatego zachęcamy do jej podjęcia 

w następnym roku szkolnym.
W minionym roku szkolnym Szkoła Podstawo-

wa nr 1 w Ropie była realizatorem kilku projektów 
i programów. Uczniowie uczestniczyli m. in. w: 

• „Jeżdżę z głową” – małopolski projekt nauki 
jazdy  na nartach objął 16 uczniów naszej szkoły;
• „Szkolny Klub Sportowy” – program umoż-
liwiający uczniom podejmowanie dodatkowej 
aktywności � zycznej realizowanej w formie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych; 
• „Mądrzy cyfrowi” Fundacji ABCXXI – 
w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom” 
– program uczył mądrego korzystania z narzędzi 
cyfrowych oraz sposobów pozytywnych zmian 
otaczającej nas rzeczywistości;
• „Youngste r” - projekt, który pozwolił „Mło-
dym Gwiazdom” zabłysnąć w języku angielskim. 
Swoim zasięgiem objął 20 uczniów klas ósmych 
i przełożył się na wymierne sukcesy. Uczestnicy 
rozwiązali trzy testy na platformie e-learningowej 
(plasujący, progres test 1 i progres test 2). W sto-
sunku do testu plasującego każdy uczeń poprawił 
swój wynik – przyrost wiedzy, a  Zuzanna Deć 
z klasy VIII c jako jedna z pięciu osób w kraju 
zdobyła stypendium naukowe na dziewięciodnio-
wy obóz językowy do Londynu. Gratulujemy!
Do sukcesów szkoły swoją cegiełkę dołożyli 

uczniowie trzecich klas Gimnazjum funkcjonujące-
go ostatni rok w strukturach szkoły podstawowej, 
uzyskując wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego. 
Z matematyki, języka polskiego oraz języka niemiec-
kiego na poziomie podstawowym uzyskali wynik 
powyżej średniej wojewódzkiej, z historii i wiedzy 
o społeczeństwie oraz przedmiotów przyrodniczych 
- powyżej średniej powiatowej, z języka angielskiego 
- wynik niewiele niższy (poziom podstawowy) oraz 
równy (poziom rozszerzony) średniej powiatowej. 
Na uwagę zasługuje fakt, że wśród 34 szkół podsta-
wowych powiatu gorlickiego prowadzących oddziały 
gimnazjalne nasi gimnazjaliści z matematyki upla-
sowali się na 4 miejscu, z języka polskiego – na 9. 
W podsumowaniu gminnym z obydwu tych przed-
miotów jesteśmy najlepszą gminą w powiecie. Gra-
tulujemy!

Anna Maczuga, Paweł Żegleń, SP 1 w Ropie

Sukcesy uczniów SP nr1 w Ropie

Nagrodzeni w „Kangurze Matematyczym”
Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Łosiu po raz kolejny potwierdzili swoje zami-
łowanie do królowej nauk. Dnia 21 marca 2019 roku 
liczna reprezentacja szkoły wzięła udział w międzyna-
rodowym konkursie „Kangur Matematyczny”, którego 
celem jest propagowanie kultury matematycznej w jak 
najszerszych kręgach uczniów szkół wszystkich typów. 
Trzydziestu dwóch uczniów, w czterech kategoriach wie-
kowych, zmagało się z wymagającymi zadaniami o róż-

nym stopniu trudności. Rezultaty konkursu przepełnia-
ją dumą całą społeczność szkolną. Bardzo dobry wynik 
w konkursie uzyskała Maja Fiter z kl.4, wyróżnieni zo-
stali: Mateusz Trzepak z kl.3, Małgorzata Kulka z kl.4, 
Nikola Pierzchała z kl.6 oraz Kinga Maczuga z kl.7. 
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział 
w tej intelektualnej zabawie oraz nauczycielom za ich 
przygotowanie. 

Mariola Cetnarowska, ZSzP w Łosiu
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Gminny Ośrodek Kultury w Ropie uzyskał 
do� nansowanie w wysokości 21 000,00 zł 

ze środków Narodowego Centrum Kultury w ra-
mach Programu EtnoPolska 2019 na zakup strojów 
ludowych dla dziecięco - młodzieżowego Zespołu 
Regionalnego Ropioczki. W ramach pozyskanych 
środków zostaną zakupione kompletne, pogórzań-
skie stroje ludowe wraz z obuwiem, w których zespół 
prezentował się będzie podczas różnych wydarzeń 
kulturalnych.

Sabina Laskoś, GOK w Ropie

Warsztaty artystyczne 
i konkurs rysunku satyrycznego Roponioska 2019

Dofinansowanie do zakupu strojów 
dla dziecięco – młodzieżowego zespołu z Ropy

Fot. Karolina. Niezgoda

W miesiącach wakacyjnych Gminny 
Ośrodek Kultury w Ropie realizo-

wał projekt „Małe historie w wielkim odkry-
waniu”, który uzyskał do� nansowanie ze środ-
ków Muzeum Historii Polski w Warszawie, 
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.  

Projekt składał się z dwóch części: warsz-
tatowej, która skierowana była do młodzie-
ży oraz konkursowej, dedykowanej rysow-
nikom-satyrykom z całej Polski. Tematem 
przewodnim projektu były historie o naszym 
regionie związane z wydobyciem „oleju skal-
nego”, jak niegdyś zwano ropę z początków 
przemysłu naftowego. 

Warsztaty artystyczne dotyczyły dwóch 
dziedzin sztuki plastycznej. Młodzież wraz 
z Mgr Morsem, czyli Mariuszem Brodow-
skim - znanym, sądeckim propagatorem 
sztuki street art, namalowała mural na scenie 
plenerowej w Ropie.  Podczas zajęć z Bartło-
miejem Belniakiem, gorlickim rysownikiem-
-satyrykiem, ilustratorem i gra� kiem, młodzi 
uczestnicy poznawali tajniki rysunku saty-
rycznego i ilustracji. Zajęcia te były dla mło-
dego pokolenia nowatorskim spotkaniem 
z plastyką i praktyczną lekcją historii.

 Konkurs Rysunku Satyrycznego „RO-
PONIOSKA 2019” zgromadził wielu  arty-
stów z całej Polski.  Do Konkursu, którego 
tematem było hasło:  „A tak to się zaczęło...”  

(prapoczątki przemysłu naftowego) zgłoszono 121 prac.  Finał z uroczystym ogłoszeniem wyników miał miejsce 
podczas Święta Maziarzy Łosiańskich. W wernisażu wzięli udział nagrodzeni i uczestnicy Konkursu oraz licznie 
zgromadzona publiczność. Wystawę można oglądać w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu do 6 września 2019 r.

Sabina Laskoś, GOK Ropa



Gminny Ośrodek Kultury w Ropie realizuje pro-
jekt „Odkryjmy potencjał mieszkańców gminy 

Ropa” w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy 
lokalne 2019, do� nansowany ze środków Narodowego 
Centrum Kultury. Założeniami strategicznymi progra-
mu jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu 
zaangażowania domów kultury w życie społeczności 
lokalnej. Główny nacisk położony jest na nawiązywa-
nie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami. 
Celem jest również zaangażowanie różnych grup spo-
łecznych w działania animacyjne, dopasowanie działań 
GOK do wynikających potrzeb społeczności, pozyska-
nie wolontariuszy i sympatyków, ożywienie i udoskona-
lenie życia kulturalnego w gminie poprzez zaangażowa-
nie mieszkańców i budowanie potencjału kulturowego.

Realizacja projektu przebiega w dwóch etapach. Do 
tej pory zrealizowano pierwszy etap,  którego celem było 
powstanie diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców 
gminy Ropa oraz przeprowadzenie konkursu na ini-
cjatywy lokalne. Drugi etap poświecony będzie reali-
zacji zwycięskich inicjatyw. Powstała diagnoza stała się 
podstawą do wyboru inicjatyw, które będą realizowane 
w drugim etapie projektu. Odpowiedzią na ogłoszony 
konkurs było zgłoszenie w sumie 11 pomysłów, a wśród 
nich:
1. „Podróżujemy w głąb książki...” -  zgłoszony przez 
Radę Rodziców w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Łosiu 
2. „Każda wieś ma swoją pieśń” – zgłoszony przez RUTY 
UWITE 
3. „Łemkowski Kermesz w Łosiu 2019 r." – zgłoszony 

przez Łemków z Łosia
4. „Od Nas dla Was, bo razem możemy więcej - warsz-
taty plastyczne i aukcja charytatywna wykonanych prac” 
– zgłoszony przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie
5. „Kultura rusza w teren” – zgłoszony przez Wycho-
wawców klas 0-VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Ropie
6. „Raz na ludowo” – zgłoszony przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Klimkówce
7. „Razem się spotkajmy, lepiej się poznajmy” – zgłoszony 
przez Grupę Wychowawczyń i Rodziców z Gminnego 
Przedszkola w Ropie.
8. „Każdy może tańczyć jak gejsza” - warsztaty choreogra-
� czno-taneczne – zgłoszony przez Łosiedle
9. „Ale rozkmina, Ropa super gmina!” – zgłoszony przez 
Young Angels
10. „Wnieśmy trochę kultury w świetlicowe mury” – zgło-
szony przez Twórcze Wychowawczynie
11. „Igłą, nitką i szydełkiem, zróbmy kolczyk i torebkę” – 
zgłoszony przez Entuzjastki Rękodzieła.

Komisja konkursowa wybrała 7 inicjatyw do realiza-
cji i s� nansowania do wysokości budżetu. Ogólna kwo-
ta do rozdysponowania wynosiła 22 000,00 zł. Termin 
realizacji inicjatyw przewidywany jest od końca sierpnia 
do początku października 2019 r.

Katarzyna Szczepanik, GOK w Ropie
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Tradycje zielarskie Pogórza 
i Łemkowszczyzny z Mistrzem Tradycji

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne

Czas wiosenny i letni to intensywny wzrost roślin, 
w tym takich, które są surowcem zielarskim. 

Wraz z nadejściem wiosny roz-
poczęliśmy cykl warsztatów 
w projekcie Tradycje zielarskie 
Pogórza i Łemkowszczyzny 
z Mistrzem Tradycji – Anią 
Czuchtą. 

W zajęciach, których celem 
jest ożywienie dziedzictwa nie-
materialnego, związanego z zie-
larstwem, popularyzacja oraz 
promocja tej dziedziny trady-
cji Łemków i Pogórzan, biorą 
udział mieszkanki wsi Beskidu 
Niskiego. Podczas cotygodnio-
wych zajęć uczestnicy poznają 
karpackie zioła i ich zastosowa-
nie. Zapoznają się z zasadami 
zbiorów, suszenia i ekstrakcji, by wydobyć z tych roślin 
jak najwięcej substancji czynnych oraz samodzielnie 

wykonują roślinne ekstrakty i mieszanki. Nie brakuje 
też akcentów kulinarnych i wykorzystania „dzikich” ro-

ślin w tradycyjnych potrawach 
Pogórzań i Łemków.

Często okazuje się, że to co 
wydaje się pospolitym chwastem 
ma wiele właściwości leczni-
czych. Zajęcia są także okazją do 
odkrycia wielu zapomnianych 
wiadomości o ziołach i ich lokal-
nym nazewnictwie oraz o życiu 
z rytmem natury naszych przod-
ków. 

Projekt został do� nansowa-
ny w ramach programu Kultura 
Ludowa i Tradycyjna, zadanie 
Mistrz Tradycji ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pochodzących 

z Funduszu Promocji Kultury.
Sabina Laskoś, GOK Ropa

Fot. Sabina Laskoś
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Spotkanie autorskie pt. „Kot czy pies”
z Jolantą Richter-Magnuszewską 

Fot. M
ariola Zagórska

11 czerwca w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Ropie w ramach projektu „Przyjaciele bi-

blioteki – własnym głosem”, odbyły się zajęcia z ilu-
stratorką książek Panią Jolantą Richter-Magnuszewską, 
pt.: „Kot czy pies”. Autorka zilustrowała około 20 pu-
blikacji dla wielu wydawnictw, m.in. Naszej Księgarni, 
Wydawnictwa BIS, Wydawnictwa Literatura, Muzy czy 
Wydawnictwa Publicat. Współpracowała ze znanymi 
autorami piszącymi dla dzieci, m.in. Agnieszką Frączek, 
Wojciechem Widłakiem, Joanną Papuzińską czy Zo� ą 
Stanecką. Aktualnie pani Jolanta prowadzi pracownię 

„Z Innej Bajki”. Podczas warsztatów, dzieci wspólnie 
z panią ilustratorką zastanawiały się za co lubimy koty, 
a za co psy? Prowadząca przeczytała książeczkę Rafała 
Witka pt.: „Dobry pies”, do  której wykonała ilustracje. 
Dzieci przy wsparciu pani Joli wykonały z kolorowych 
papierów postacie psa lub kota. Wszystkie prace były 
wyjątkowe i pokazywały, że wyobraźnia przedszkolaków 
nie zna granic. 

Zajęcia mogły się odbyć dzięki wsparciu � nansowe-
mu Fundacji PZU.

Marola Zagórska, GBP w Ropie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie i Szko-
ła Podstawowa nr 1 im. KaOSG zapraszają 

w dniu 6 września 2019 roku o godzinie 1100 na 
Narodowe Czytanie pod tytułem Nowele polskie. 
Szczegóły spotkania wkrótce na plakatach, ogłosze-
niach i stronach internetowych.

Mariola Zagórska, GBP w Ropie

Ósme Narodowe 
Czytanie
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Trójbój lekkoatletyczny

Rejonowa Piłka Nożna Chłopców

Klub Sportowy Ropa

Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe

W zakończonym sezonie 2018 / 2019 drużyny Klubu 
Sportowego w Ropie zajęły następujące miejsca: 

trampkarze rocznik 2004 i młodsi (III liga grupa gorlic-
ka) 4 miejsce - najwięcej bramek zdobyli: Michał Sarnec-
ki – 6, Marek Piechowicz – 4, Miłosz Deć - 3; juniorzy 
rocznik 2000 i młodsi (II liga grupa  gorlicka) 4 miejsce 

– najwięcej bramek zdobyli: Dawid Jantas – 12, Karol 
Kmak i Piotr Lisowicz – 5; seniorzy 16 lat i starsi (A kla-
sa grupa sądecko-gorlicka) 9 miejsce. Najwięcej bramek 
dla seniorów zdobyli: Kacper Góra – 21, Kamil Troja-
nowicz – 9, Szymon Sarnecki, Rafał Trojanowicz – 6.

Wiesław Szarowicz

10 maja w Gorlicach odbyły się Powiatowe Druży-
nowe Biegi Przełajowe. W zawodach tych udział 

brali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie 
i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łosiu, osiąga-
jąc następujące wyniki: w kategorii wiekowej klas 3 
– 4: dziewczęta z Ropy 1 miejsce, z Łosia 5 miejsce, 
chłopcy z Ropy 1 miejsce, z Łosia 4 miejsce; klasy 5 
- 6: chłopcy z Ropy 2 miejsce; klasy 7 i gimnazjalne: 
dziewczęta z Ropy 2 miejsce, chłopcy z Ropy 3 miej-
sce. Do � nału wojewódzkiego w Nowym Targu awan-
sowały 3 drużyny z Szkoły Podstawowej  nr 1 w Ropie, 
które zdobyły następujące miejsca w województwie: 
w kategorii wiekowej klas 3 – 4: dziewczęta 13 miej-
sce, chłopcy 2 miejsce, klasy 5 - 6: chłopcy 8 miejsce.

Wiesław Szarowicz
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17 maja w Lipinkach odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
w Trójboju Lekkoatletycznym Dziewcząt 

i Chłopców urodzonych w 2008 roku i młodszych. Na-
sza szkoła wystawiła reprezentację dziewcząt, która zajęła 
w drużynowej punktacji II miejsce i drużynę chłopców, 
która została mistrzem powiatu i tym samym wywalczy-
ła awans do zawodów wojewódzkich. W Krakowie na 
obiektach AWF-u odbyły się zmagania wojewódzkie, 
w których w punktacji drużynowej chłopcy zajęli miej-
sce VIII. Uczniowie rywalizowali w konkurencjach: 
skok w dal, rzut piłeczką palantową, bieg na 60 metrów.

Katarzyna Drąg
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29 maja w Nowym Sączu odbyły się zmagania 
Rejonowej Piłki Nożnej Chłopców. Druży-

na SP nr 1 w Ropie mimo tego, że dwa mecze prze-
grała a tylko jeden wygrała może turniej zaliczyć do 
bardzo udanych. Należy zauważyć, że to właśnie ze 

zwycięzcami całego turnieju wygraliśmy 4:1. God-
ny uwagi jest fakt, że większość ze zgłoszonej 12-ki 
chłopaków to młodzi piłkarze. Wszystkim uczest-
nikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Drąg 
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UWAGA KONKURS!!!

Kołyszą się kłosy, gdy wiatr zawieje,
Skąpane w gorącym blasku słońca.
Na nich ludzkości oparte są dzieje,
Szukajmy z dumą złotego końca.

Na skraju Karpat, gdzie Beskidu wzgórza,
Na dnie doliny błyszczy rzeki wstęga.
Tu leży Ropa, wieś to niezbyt duża,

Lecz swą historią daleko sięga.

Wśród wszystkich zdarzeń i wielu postaci,
Tu zawsze trwało rolników dzieło.

Ta ziemia, choć trudna, dobry plon da ci,
Niejedno życie się tutaj zaczęło.

Z dziada pradziada ziemia przechodziła,
Szacunku do pracy uczono za młodu.

W tym polskiej wsi drzemie ogromna siła,
Dzięki niej ludzie nie pomarli z głodu.

A pośród pracy i wielu trudności,
Chwalili Boga i Matkę Boską.

A za to Oni, w wielkiej godności,
Opiekowali się naszą wioską.

Do dzisiaj trwa Ropa w tradycji swojej,
Nie są to wcale powody sztuczne.

Sierpniową porą kończąc żniwa znoje,
We wsi wyprawia się Dożynki huczne.

Święto to wielkie dla gospodarzy,
Wiernie trwających przy swojej wierze.
Niech w przyszłe lata plon im się darzy,

Wszak go składają Bogu w ofi erze.

Traktujmy ich pracę z wielką godnością,
Módlmy się co dzień i bądźmy mili.

Głośne „Bóg zapłać!” niech brzmi z wdzięcznością,
Oni pomogą nam w trudnej chwili.

Marta Domek

"Kołyszą się kłosy..."

Gminny Ośrodek Kultury w Ropie 
wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ropie

ogłaszają konkurs plastyczny 
z okazji 70-lecia OSP w Ropie, 

pt. "Nasza straż pożarna".

Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz z klas I-III.

Technika wykonania pracy jest dowolna. 

Szczegóły w Regulaminie dostępnym 
na stronie internetowej 
www.gokropa.iaw.pl

Na prace czekamy 
do końca października 2019 r. 

Do dzisiaj trwa Ropa w tradycji swojej,

KĄCIK 

LITERACKI

Zachęcamy mieszkańców gminy Ropa do podzielenia się swoimi pracami literackimi 
na łamach Biuletynu RAZEM. 

Prace prosimy nadsyłać na adres e-mailowy: razemropa@wp.pl 
z dopiskiem KĄCIK LITERACKI

Szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Kultury w Ropie.



Wyniki II edycji Konkursu Fotograficznego
„Gmina Ropa w obiektywie - Cztery Pory Roku”

I MIEJSCE - MATEUSZ WAJDA

II MIEJSCE - NATALIA LICHOŃ

III MIEJSCE - DOMINIKA DEĆ

III MIEJSCE -  
MAGDALENA KUDŁAWIEC

WYRÓŻNIENIA: KATARZYNA MARKOWICZ,  
ZUZANNA GRUCA


