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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. wew. 55
Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku 
w godz. 720-1520

Wójt – 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 – 
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, 
Wieśława 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. 900-1100

Nr kontaktowe Urzędu Gminy w Ropie
oraz podległych jednostek

WYDAWCA: Gminny Ośrodek Kultury w Ropie
ADRES: 38-312 Ropa 780, tel. 18 353 06 11, 
e-mail: razemropa@wp.pl
RADA REDAKCYJNA: Zdzisław Niezgoda,  Paweł Żegleń, 
Karolina Niezgoda, Jolanta Jabłczyk, Sabina Laskoś, 
Katarzyna Szczepanik 
WSPÓŁPRACUJĄ: Ks. Marcin Bukowiec, Stefan Kłapyk 
SKŁAD: Karolina Niezgoda - GOK Ropa
DRUK: Agencja Reklamowa TDESIGN CENTER, 
ul. Narutowicza 3, 38-300 Gorlice
tel. 784-514-738, e-mail: info@tdesigncenter.pl

Redakcja nie zwraca materiałów 
niezamówionych, zastrzega sobie prawo 
skracania materiałów i nadesłanych 
tekstów oraz używania własnych tytułów.

Skład Rady Gminy VIII kadencji 
2018-2023

Łukaszyk 
Bogusław – 

Przewodniczą-
cy Rady Gminy 

Ropa

Białoń Maria - 
Wiceprzewodni-
cząca Rady Gmi-

ny Ropa

Korzeń Daniel-
 Wiceprzewodni-
czący Rady Gmi-

ny Ropa

Radni Gminy Ropa: Kawa Krzysztof, Kulka Paweł, 
Łukaszyk Cecylia , Łukaszyk Jan, Maczuga Adam, Mituś 
Adam, Obszarski Piotr, Poręba Stanisława, Sitar Paweł, 
Szurek Agnieszka, Trojanowicz Kazimierz, Zagórska Anna
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Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzię-
li udział w wyborach samorządowych. Wielu z Państwa 

oddając swoje głosy na moją osobę, obdarzyło mnie wiel-
kim zaufaniem. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, 
aby nie zawieść Państwa zaufania. Sprawując urząd Wójta 
Gminy Ropa w 2019 roku rozpoczniemy realizację projek-
tów przygotowanych w poprzedniej kadencji. Najważniej-
sze z nich to:  
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Ropa i Łosie. War-
tość inwestycji to 8,6 mln zł , a dofi nansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego wyniosło 75%. Wniosek o dofi nansowanie 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej będzie realizowany w ra-
mach wspólnego projektu gmin powiatu gorlickiego. Efek-
tem projektu będzie 16,3 km nowej sieci.
Zagospodarowanie zbiornika Klimkówka. Zadanie bę-
dzie realizowane w partnerstwie z gminą Uście Gorlickie, 
wartość zadań zaplanowanych do realizacji przez naszą 

gminę to 3,9 mln zł, planowane dofi nansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Małopolskiego wynosi 75 %. W ramach projektu zostanie zagospodarowane nabrzeże Jezio-
ra Klimkówka, planowane prace obejmują budowę drewnianej wiaty z grillem i zapleczem sanitarnym, 
regulację i profi lowanie brzegu wraz wykonaniem 3 - stopniowego nabrzeża o funkcji zabezpieczającej 
i wypoczynkowej, budowę ścieżki rowerowej, plaż kompaktowych oraz pomostu cumowniczego. Pro-
jekt jest skorelowany z realizowanym przez Powiat Gorlicki przedsięwzięciem dotyczącym budowy ścież-
ki pieszo-rowerowej wzdłuż zbiornika Klimkówka. 
Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w Łosiu. W ramach zadania przygotowany zostanie kom-
pleks sportowy obejmujący boisko i siłownię zewnętrzną. Projekt jest dofi nansowany ze środków Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wartość przedsięwzięcia 1,1 mln zł 
przy dofi nasowaniu w wysokości 75%.
3 stycznia b.r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych polegających na wykonaniu 
dokumentacji projektowej, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz realizację robót budowlanych Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla lokalizacji: Gminy Moszczenica, Gminy Ropa, 
Gminy Lipinki oraz Gminy Uście Gorlickie. Wartość zawartej umowy wynosi: 2 246 390,10 zł w tym na bu-
dowę PSZOK na terenie naszej Gminy przewidziano – 526 821,30 zł. Inwestycja ta dofi nansowana będzie 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowany termin zakończenia bu-
dowy przewidziany jest na koniec września 2019 roku. PSZOK zlokalizowany będzie przy oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Ropa. Powstanie PSZOK przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów poddawa-
nych procesom ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość 
odpadów składowanych.
W kolejnych latach priorytetowymi zadaniami dla gminy będzie rozbudowa sieci kanalizacyjnej, zaopa-
trzenie mieszkańców w wodę, dbałość o wysoki poziom edukacji w szkołach oraz utrzymanie i rozbudo-
wa sieci dróg gminnych. W aspekcie spraw społecznych przygotowana zostanie oferta spędzania czasu 
wolnego dla młodzieży oraz wsparcie dla seniorów. Planowane zadania, uzgodnione z nowo wybraną 
Radą Gminy, będą konsultowane z mieszkańcami w czasie zebrań wiejskich, spotkań informacyjnych, 
za pomocą strony Internet oraz niniejszego biuletynu. 
Zapraszam mieszkańców do aktywnego włączenia się do współpracy z samorządem, w tym zgłaszania 

pomysłów w działaniach na rzecz rozwoju naszej gminy.        
           Wójt Gminy Ropa
           Karol Górski

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ropa!
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ZMIANY W WYSOKOŚCI OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Z dniem 1 stycznia 2019 roku nastąpił w gminie Ropa wzrost opłaty za odpady komunal-
ne. Zmiana stawki  wynika ze znacznego wzrostu cen za zagospodarowanie odpadów 

w Regionalnych  Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych  oraz systematycznego wzrostu  ilo-
ści odpadów wytwarzanych przez mieszkańców. 

Wysokość opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi  
od stycznia b.r.  wnosi:

1. Stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób selektywny wynosi  
10,00 zł miesięcznie od miesz-
kańca za miesiąc.

2. Stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi zbieranymi i odbieranymi w 
sposób nieselektywny wynosi  
20 zł miesięcznie od mieszkań-
ca.

3. Ryczałtowa stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok od domku 
letniskowego lub innej nieru-

chomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynko-
we, wykorzystywanej jedynie 
przez część roku wynosi: 

• 104 zł, jeżeli odpady zbierane 
i odbierane są w sposób selek-
tywny,

• 206 zł, jeżeli odpady zbierane 
i odbierane są w sposób niese-
lektywny.

4. Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi po-
wstającymi na terenie nierucho-
mości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne wynosi za pojemnik 
w przypadku odpadów zbiera-
nych i odbieranych w sposób 
nieselektywny:

•  o pojemności 120 l – w wyso-
kości 41 zł,

• o pojemności 1,1 m 3 – w wy-
sokości 186 zł,

• o pojemności 5 m 3 i więcej – 
159 zł za 1m3.

• Jeżeli odpady komunalne 
zbierane są w sposób selek-
tywny, ustala się niższą stawkę 
opłaty za pojemnik:
• o pojemności 120  litrów – 
w wysokości 28 zł,
• o pojemności 1,1 m 3 – w wy-
sokości 124 zł,
• o pojemności 5 m 3 i więcej – 
96 zł za 1m3.

Elżbieta Jantas, 
Urząd Gminy w Ropie

W imieniu całej Rady Gminy Ropa składam wszystkim 
mieszkańcom Gminy podziękowanie za udział 

w wyborach samorządowych. Dzięki Państwa poparciu 
oraz zgodnie z decyzją radnych będę sprawował funkcję 
Przewodniczącego Rady Gminy Ropa. Jest to dla mnie 
szczególny zaszczyt i ogromna odpowiedzialność. Dziękuję 
za okazane zaufanie. 
Przed nami pięć lat wspólnej pracy, a do zrealizowania wiele 
ważnych i niełatwych zadań. Priorytetem są dla mnie sprawy 
budowy kanalizacji, poprawa infrastruktury publicznej, w tym 
dróg oraz rozwój turystyki w gminie. Będę starał się także 
pomagać rozwiązywać bieżące problemy zgłaszane przez 
mieszkańców. Staje przede mną poważne wyzwanie pełnienia 
służby dla całej społeczności naszej gminy. Żywię wielką 

nadzieję, że dzięki wzajemnej współpracy i zrozumieniu spełnię pokładane we mnie oczekiwania. 
W najbliższej 5-letniej kadencji postaram się Wam – Mieszkańcom odwdzięczyć rzetelną pracą na rzecz 
Naszej Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa
Bogusław Łukaszyk

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ropa!
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SPOTKANIE NOWOROCZNE

 Spotkanie Noworoczne w Ro-
pie, to impreza, która już na 

stałe gości w kalendarzu wy-
darzeń kulturalnych gminy. Jej 
motywem przewodnim jest pod-
sumowanie dokonań gminy w 
minionym roku. Tegoroczne wy-
darzenie miało miejsce 12 stycz-
nia i tak jak każdego roku, odby-
ło się w hali sportowej w Ropie. 
Było to również pierwsze spotka-
nie z mieszkańcami pana Karola 
Górskiego – nowo wybranego 
Wójta Gminy Ropa. W spotkaniu, 
oprócz mieszkańców, księży, rad-
nych gminnych, dyrektorów jed-
nostek i przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych, udział wzięli 
zaproszeni goście spoza gminy 
Ropa - przedstawiciele powiatu, 
policji, straży pożarnej oraz oko-
licznych gmin. Podsumowania 
dokonań gminy realizowanych 
w 2018 roku dokonał pan Karol 

Górski – Wójt Gminy Ropa. Na-
stępnie odbyły się wystąpienia 
zaproszonych gości oraz prezen-
tacje artystyczne w wykonaniu: 
chóru AMADEUS, działającego 
przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Ropie im. KaOSG, Regionalne-
go Zespołu Ludowego OKARYNA, 
działającego przy GOK w Ropie. 
Na zakończenie części artystycz-
nej odbyły się prezentacje tanecz-
ne przygotowane przez dzieci 
i młodzież, działające przy Stu-
dio Tańca Destino oraz przy GOK 
w Ropie. Po występach arty-
stycznych głos zabrał pan Jan 
Morańda – Wójt poprzedniej ka-
dencji, obecnie Zastępca Prze-
wodniczącego Rady Powiatu, 
który podziękował mieszkańcom 
za współpracę oraz złożył nowo-
roczne życzenia. Spotkanie No-
woroczne zakończyła wspólna 
degustacja potraw regionalnych, 

przygotowanych przez Koło Go-
spodyń Wiejskich i Gospodarzy 
z Ropy. Imprezie towarzyszyła 
prezentacja projektu pn. „Powrót 
do przeszłości”, w postaci stoiska 
- namiotu oraz prezentacji stro-
jów epokowych z przełomu XIX 
i XX wieku, współfi nansowane-
go ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Wspar-
cie na wdrażanie operacji 
w ramach Strategii Rozwoju Lo-
kalnego, kierowanego przez Spo-
łeczność” - Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Zadanie realizowane jest 
w ramach wdrażania Strategii 
Rozwoju Lokalnego kierowane-
go przez Społeczność Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania 
„Beskid Gorlicki”. 

Jolanta Halina Jabłczyk, 
Zdzisław Niezgoda

Fot. Zdzisław Niezgoda 
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PORZĄDEK MSZY ŚW.:
•niedziela: godz. 700, 900, 1030, 1200, 1500

•dzień powszedni: 630, 1800 (1600 – jesień, zima)
KANCELARIA PARAFIALNA: 
czynna od poniedziałku do soboty po Mszy św.
Intencje mszalne przyjmowane są: 
od poniedziałku do soboty w kancelarii, w niedzielę i święta 
w zakrystii.
KONTAKT:
38-312 Ropa 227, tel. 18 35 34 119
ks. Stanisław proboszcz wew. 20
ks. Marcin G. wikariusz wew. 21
ks. Marcin B. wikariusz wew. 22
ks. Kazimierz  pomoc duszp. wew. 23
e-mail: ropa_par@diecezja.tarnow.pl
strona internetowa parafi i: 
www.parafi aropa.pl

NABOŻEŃSTWA:
•Niedziela: Koronka do Bożego Miłosierdzia, godz. 1445

•Środa: Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
godz. 1800 (1600 – jesień, zima)
•I czwartek miesiąca: Msza św. za zmarłych wypominanych 
i Apel Jasnogórski, godz. 2030 (1830 – jesień, zima)
•Ostatnia sobota miesiąca: Msza św. o uzdrowienie i 
uwolnienie pod przewodnictwem egzorcysty, godz. 1700 
(1600 – jesień, zima)
ŚWIĘTA PARAFIALNE:
•Rekolekcje wielkopostne : 09-13 marca 2019 r.
•I Komunia św.: 12 maja 2019 r.
•Odpust parafi alny ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych: 
24 maja 2019 r.
•Dożynki gminno-parafi alne: 15 sierpnia 2019 r.
•Odpust parafi alny ku czci św. Michała Archanioła: 
29 września 2019 r.

Fot. ks. Marcin Bukowiec -Dekanalne rozgrywki LSO

Fot. ks. Marcin Bukowiec - Nowi ministranci

Fot. ks. Marcin Bukowiec - Nowi lektorzy Fot. ks. Marcin Bukowiec - Kolędnicy Misyjni

Fot. Dawid Różycki - Wieczornica patriotyczna

Fot. Dawid Różycki - Wieczornica patriotyczna
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Szczęśliwy ten człowiek, w którego życiu obecna jest ogromna pasja. Jeszcze szczęśliwszy ten, który obok 
pasji, każdego dnia podejmuje pracę, będącą darem od samego Boga, pracę, która jest jego powołaniem.

Moja posługa kapłańska i zakonna rozpoczęła 
się w 2001 roku we Włoszech, gdzie służyłem w kil-
ku klasztorach. Od 6 już lat jestem duszpasterzem 
w parafi i Sanremo, liczącej 12 tysięcy mieszkańców. 
To już kolejny raz, gdy z nieukrywaną przyjemnością 
mogę podzielić się ze swoimi rodakami na łamach 
czasopisma RAZEM, własnymi doświadczeniami 
i spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że opowiadając 
o swojej drodze, choć kilku z czytelników zaskoczę, 
przełamię utarty stereotyp zakonnika, którego co-
dziennością miałby być tylko klasztor i modlitwa. 
Otóż nie. 

Bez pasji coś w człowieku powoli umiera. Ra-
dość, motywacja do działania, chęć stawania się 
lepszym i stawiania sobie poprzeczki coraz wy-
żej. Dopiero gdy ulegamy pasji, jesteśmy napraw-
dę sobą. Jesteśmy ludźmi, którzy czują spełnie-
nie i emanują entuzjazmem. Mam to szczęście, 
że powołanie, posługa ludziom i Bogu jest moją 
pasją. Nie jedyną. Obok licznych obowiązków 
duszpasterskich, od kilku lat oddaję się pasji upra-
wiania kolarstwa szosowego. Na pierwszy rzut 
oka bycie zakonnikiem i kolarzem, wydaje się 
nie mieć wspólnego mianownika. Tymczasem 
ja, mając w tyle głowy słowa papieża Franciszka 
skierowane do kapłanów, że „trzeba wychodzić 
i docierać do peryferii”, to właśnie rower i kolart-
swo uczyniłem swoim prywatnym kierunkowska-
zem do wiernych... ale zacznijmy od początku. 

Od zawsze sport był częścią mojego życia.  Na 
początku była to piłka nożna, później narty, 
zaś obecnie kolarstwo szosowe. Sam rower 
na początku traktowałem jako sprzęt, służą-
cy do rekreacyjnych przejażdżek ze znajomymi, 
do wycieczko - pielgrzymek do Lourdes czy Asy-
żu. Jak to w życiu często bywa, dopiero pew-
na przypadkowo spotkana osoba, pokierowała 
mnie, dopingowała, dała odwagę i pomogła zro-
zumieć istotę kolarstwa szosowego. Tą osobą 
był znakomity, polski kolarz Sylwester Szmyd. 
Bardzo dobrze pamiętam, jak powiedział: „nogi 
to nie wszystko, liczy się również  głowa”  i rozpo-
czął moje przygotowania, które doprowadziły 
mnie do wygrania kilku amatorskich wyscigów i 
dały kwalifi kację na mistrzostwa świata amato-
rów we włoskim Varese 2 września tego roku. 
Niestety, brak doświadczenia i wysoka ranga 
zawodów spowodowały, że zająłem 77 lokatę 
na 360 startujących w mojej kategorii wiekowej. 

W gruncie rzeczy nie trzeba być w czymś najlep-
szym, wystarczy, że się to kocha. Nuta rywali-
zacji jest w tym wypadku jedynie motywatorem 
do codziennych treningów, zmagania się 
ze swoimi słabościami i granicami. Przyjaźń 
z Sylwestrem zaowocowała rownież znajomością 
z innym wybitnym kolarzem, 3-krotnym mistrzem 
świata Peterem Saganem oraz kilkoma innymi 
kolarzami z zawodowego peletonu. Dla mnie, 
kochającego kolarstwo, to ogromny zaszczyt 
i niepojęte szczęście móc jeździć i trenować 
z mistrzami. Równie bardzo cenię sobie przyjaźń 
z Przemysławem Niemcem z zawodowej gru-
py UAE Team Emirates. Spotkania z nimi, jak też 
z wieloma innymi kolarzami, wielokrotnie poka-
zały mi jaki kolarstwo i cały trud z nim związany 
ma sens w spotkaniu z drugim człowiekiem. Nie-
jednokrotnie zdarzyło mi się podczas treningów 
słuchać trudnych i bolesnych ludzkich historii 
lub też spowiadać nowo poznanych kolarzy, 
którzy po kilku godzinach otwierali swoje serce 
i szukali pomocy duchowej. Bardzo często wi-
działem ogromne zdziwienie, kiedy „odkrywa-
no”, że jestem księdzem. Te odkrycia spotykały 
się jednak z bardzo ciepłą i serdeczną reakcją. Dla 
mnie właśnie tam, wsród społeczności kolarzy, 
te słowa Papieża o potrzebie wyjścia ludzi Kościola 
„na peryferie” nabrały głębokiego sensu. Te sło-
wa były dla mnie jednoznaczne z pozostawieniem 
kancelarii, klasztoru, struktur, a nawet sutanny, 
która bywa krępującą barierą dla nowo poznane-
go człowieka. Jako kolarz byłem jednym z nich, 
byłem kolegą, rywalem, kimś równym i przystęp-

 Powołanie i pasja

Fot. Prywatne archiwum ks. Krzysztofa Smoły
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Fot. Prywatne archiwum ks. Krzysztofa Smoły- Od lewej: Sylwester Szmyd, Peter Sagan, ks. Krzysztof Smoła

nym. Kimś, kto był blisko, aby spotkać się z drugim 
człowiekem, który często nie ma sił czy odwagi, 
by samemu zapukać do bramy klasztornej czy kra-
tek konfesjonału. „Peryferie” to nie tylko ludzie 
biedni materialnie, ale bardzo często poranieni 
duchowo, którzy szukają i potrzebują pomocy.
Bóg ma zawsze swoje sposoby, by odnaleźć dru-
giego człowieka, a my jesteśmy często z naszymi 
talentami i darami Jego narzędziem.

W moim kałpańskim życiu powołanie i pa-
sja przeplatają się wzajemnie i uzupełniają. 
To nie tylko czysty sport i rywalizacja, ale cia-
głe pokonywanie własnych barier i pracy nad 
charakterem. To umiejętność pokonywania 
trudności i  systematyczność, a nade wszyst-
ko możliwość spotkania z drugim człowiekiem 
i budowania relacji z innymi. Nie zawsze są to oso-
by, które przychodzą na niedzielną Mszę Świętą 
czy praktykują Sakramenty Święte. Nie jest moim 
zadaniem ich ocenianie, umoralnianie, ale misją 
moją jest niesienie im dobrego słowa i Ewangelii 
Chrystusa.  

Z maleńkiej iskierki, może być wielkie ognisko. 
Pielęgnowana iskra zaowocuje, da satysfakcję 
i radość z osiagniętych wyników. Najważniejsze 
to znaleźć w życiu coś, co stanie się naszą pa-

sją. Z całego serca zachęcam przede wszystkim 
młodych ludzi do tego, aby pozostawili smart-
fony czy komputery, które zawładnęły światem 
w niezdrowy sposób. Niesamowicie uzależnia-
ją i ograniczają w relacjach z innymi, nie pozwa-
lają wyjść z wirtualnego świata do ludzi! Świat 
stoi na wyciągnięcie ręki i daje nam dziś setki 
możliwości! Tylko od Ciebie zależy, czy będziesz 
w życiu szczęśliwy! Pamiętaj! Zachęcam gorąco 
do uprawiania jakiegokolwiek sportu, bo daje ra-
dość, pomaga w rozwoju psychofi zycznym, roz-
ładowuje negatywne emocje, buduje charakter. 
Może być to kolarstwo, a może coś zupelnie inne-
go. 

Pasja i powołanie. Z nimi mój świat stał się pełniej-
szy, bogatszy i wielowymiarowy. Jedno wypływa 
z drugiego, a obydwa fantastyczine się uzupełnia-
ją. Defi niują mnie jako zakonnika, sługę Kościoła, 
ale i mnie jako Krzysztofa, jako człowieka, który 
odnalazł w życiu wielką radość i miłość do tego 
co robi. Miłość do swojego powołania oraz do swo-
jej pasji. Bo jak mówił jeden z kolarzy: „nawet ostat-
nie miejsce jest zwycięstwem”. Tak, jest. Z wycię-
stwem jest samo posiadanie pasji. Mając ją, zawsze 
jesteś tym wygranym.

Ks. Krzysztof Smoła
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Na długo przed właściwymi obchodami Święta 
Niepodległości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
1 w Ropie żyli podniosłą atmosferą, a szkoła tonęła 
w biało – czerwonych barwach. Udziałem 
w szeregu imprezach kulturalnych przygotowywali 
się do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Najmłodsi poznawali słowa 
hymnu i znaczenie symboli narodowych oraz 
uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Polskie 
miasta w baśni i legendzie”, zaś starsi pisali listy 
i życzenia dla Ojczyzny,  a patriotyczne wiersze przy 
pomocy kredki i pędzla przedstawiali w postaci 
plakatów, które zdobiły szkolne korytarze.  

Uczniowie wzięli również udział w Gminnym 
Konkursie Poezji Patriotycznej, najpierw na etapie 
szkolnym ph. „Dla Ciebie, Polsko”, a następnie na 
szczeblu gminnym. Szkolna biblioteka również 
włączyła się w świętowanie poprzez akcję 
pn. „Wolność czytania”, organizując maraton 
czytelniczy. 

Dnia 9 listopada 2018r. w ramach akcji „Rekord dla 
Niepodległej” o godz. 11.11 świętowaliśmy „Dzień 
dla Niepodległej”, które polegało na wspólnym 
odśpiewaniu hymnu narodowego przez całą 
społeczność szkolną. 

Jednak najbardziej chwytająca za serce część 
obchodów nadeszła w dniu 16 listopada 2018r. 
Najpierw uczniów zgromadził panel historyczny 
ph. „Sen o wolności Ziemi Gorlickiej – Gorliccy 
Legioniści”, następnie udział we Mszy Św. 
w intencji Ojczyzny z udziałem Patrona naszej 
szkoły.  Po jej zakończeniu wystąpili uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie z programem 
artystycznym, którzy przygotowani zostali pod 
kierunkiem dyrektora szkoły Bolesława Pyznara 
oraz nauczycieli: Józefa Skowronka i Mirosława 
Kawy. 

Wyjątkowość tych dni trwa i oby pozostał 
w naszych sercach na długo.

Anna Maczuga, SP nr 1 w Ropie

13 grudnia 2018 r. w Gminnym Przedszkolu 
w Ropie gościliśmy autora kilkudziesięciu 

książeczek dla dzieci - Pana Wiesława Drabika. Pod-
czas spotkania, pisarz opowiadał o swoich publi-
kacjach. Ponadto opisywał okładki swoich dzieł 
i wyjaśniał znaczenie ich tytułów. Dzieci bardzo 
aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Z wielką uwa-
gą słuchały czytanych fragmentów jego książek,  
odpowiadały na pytania. Za poprawne odpowie-
dzi autor wręczał dzieciom naklejki – nagrody, 
a to dziecko, które zdobyło ich najwięcej, otrzy-
mało w prezencie książeczkę z jego autografem. 
Na koniec spotkania dzieci mogły zakupić książki 
autora oraz zdobyć autograf ze specjalną rymowa-
ną dedykacją. Spotkanie dla przedszkolaków zor-
ganizowane zostało przez GOK w Ropie oraz Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną. Serdeczne podziękowania 
dla organizatorów.

Alicja Trojanowicz, Gminne Przedszkole w Ropie

Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem

Wychowujemy młode pokolenie na patriotów
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W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Karpackiego 

Oddziału Straży Granicznej w Ropie od listopada 
do czerwca realizowano projekt „Uczymy 
się aktywnie”. Benefi cjentami byli uczniowie 
klas I-III oraz klas IV – VI, VII i II i III gimnazjum. 
Uczniowie rozwijali swoje umiejętności 
w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK 
w procesie kształcenia, rozwijali umiejętności 
matematyczne, informatyczne i przyrodnicze. 
Projekt obejmował również uczniów mających 
trudności w nauce i dla nich prowadzone były 
zajęcia dydaktyczno -  wyrównawcze z matematyki, 
przyrody i informatyki.

Celem projektu był wzrost efektywności 
i atrakcyjności kształcenia w szkole poprzez 
doposażenie szkoły w narzędzia TIK, doposażenie 
pracowni przyrodniczej według rekomendacji 
MEN, przygotowanie nauczycieli do realizacji 
zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno 
– komunikacyjnych oraz eksperymentu, a także  
prowadzenie zajęć dla uczniów ukierunkowanych 
na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych, matematycznych 
oraz w zakresie informatyki – kompetencji 
cyfrowych.

Następnym krokiem po rozpoczęciu rekrutacji było 
przeszkolenie nauczycieli. 

W ramach projektu szkoła zyskała liczne pomoce 
naukowe, które służyły w trakcie trwania 
projektu  i będą służyć uczniom w nabywaniu 
kompetencji cyfrowych. Wyposażenie to stanowią 
laptopy, tablety, aparaty cyfrowe, kamery, 
tablice multimedialne, ekran projekcyjny wraz 

z projektorem, całkowite wyposażenie pracowni 
przyrodniczej, programy multimedialne, atlasy 
przyrodnicze i wiele innych.

W projekcie wzięło udział 103 uczniów klas IV-VI 
oraz 82 uczniów klas I-III, a także 13 nauczycieli. 
Z klas VII oraz II i III gimnazjum w projekcie brało 
udział 152 uczniów i 6 nauczycieli.

Uczniowie klas IV-VI, VII, II i III  gimnazjum 
uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do 
Warszawy oraz jednodniowej do Krakowa. 
Natomiast uczniowie klas I-III zwiedzili Kraków. 

Pierwszy z wyjazdów to dwudniowa wycieczka 
do Warszawy. Jej program  objął pobyt 
w Centrum Nauki Kopernika, gdzie na instalacjach 
interaktywnych uczniowie mogli skonfrontować 
wiedzę teoretyczną z poglądowymi instalacjami - 
m.in. mechanizm ruchu obrotowego i obiegowego 
Ziemi, mechanizm powstawania tornad, wizyta 
w planetarium. Uczniowie  zwiedzili Warszawę, 
w tym Stare Miasto, Barbakan, pomnik Syrenki, 
Rynek, przeszli  Krakowskim Przedmieściem 
do Grobu Nieznanego Żołnierza, zwiedzili Ogród 
Saski i Łazienki, a także Stadion Narodowy 
i budynek Sejmu.

Celem  drugiej wycieczki był  Kraków, gdzie 
zwiedzano  m.in. Ogród Botaniczny z egzotycznymi 
roślinami. Szczególnie ciekawe dla uczniów 
były formacje roślinne charakterystyczne dla 
strefy równikowej - np. epifi ty, palmy oraz strefy 
zwrotnikowej - kwitnące kaktusy. Zachwyt i dreszcze 
wywołały egzemplarze roślin owadożernych. 

W programie wycieczki znalazł się również  
pobyt w krakowskim zoo, gdzie można było 
zobaczyć  mozaikę zwierząt ze wszystkich niemal 
kontynentów. Szczególnie zainteresowały uczniów 
– węże: boa, pyton, anakonda, ale też  kameleon 
czy  kajman. 

Dużą atrakcją dla dzieci młodszych była wizyta 
w Ogrodzie Doświadczeń, gdzie uczniowie 
zasmakowali atrakcji związanych z edukacją 
chemiczną, przyrodniczą, poznali prawa fi zyki.

Niekonwencjonalne formy lekcji w czasie wyjazdów 
pozwoliły na poszerzenie i utrwalenie wiadomości.

Ks. Marcin Bukowiec

Projekt „Uczymy się aktywnie”

Fot. Beata Walkowicz - wycieczka do Warszawy



11

BIULETYN INFORMACYJNY GMINA ROPAOŚWIATA

12 października był niezwykłym dniem w naszym 
uczniowskim życiu. Budynek szkoły zmienił 

się na kilka godzin w „Doświadczalnię Sztuki”. 
Już od wielu tygodni uczniowie i nauczyciele 
przygotowywali się do tego niecodziennego 
wydarzenia. Sale przekształciły się w pracownie 
artystów. Na ścianach pojawiły się kolorowe obrazy, 
a uczestnicy uroczystości ubrani byli we wszystkie 
kolory tęczy. Smakołyki na stołach przygotowane 
przez rodziców również odpowiadały barwą 
wybranemu artyście. Zapachy unoszące 
się na korytarzach kusiły gości i gospodarzy. 

Właśnie w taki sposób uczciliśmy Dzień Nauczyciela 
i podsumowaliśmy projekt „Czy można zjeść 
dzieło sztuki”. Nasi nauczyciele otrzymali za swoją 
pracę „Oskary”, z którymi przeszli po czerwonym 
dywanie. Złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia 
i wręczyliśmy kwiaty. Klasy wraz z wychowawcami 
zaprezentowały swoje programy artystyczne. 
Były piosenki, wiersze i tańce. Uroczystość 
zakończyliśmy poczęstunkiem i pokazem fi lmów 
animowanych zrobionych przez uczniów naszej 
szkoły. Była to prawdziwa prapremiera, gdyż 
ofi cjalny pokaz odbył się w Krakowie w kinie 
Kijów na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 
„Etiuda α Anima” 24 listopada 2018r. Było 
to niezwykłe wyróżnienie, gdyż Festiwal obchodził 
w tym dniu jubileusz 25-lecia powstania i gala miała 
szczególnie uroczysty charakter. 

Uczestnicy tej wyjątkowej wycieczki mieli również 
okazję odwiedzić wydział kinematografi i i animacji 
na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie poznali krok 
po kroku tajniki produkcji fi lmów animowanych. 
Na wydziale serigrafi i, mogli doświadczyć 
emocji, które niejednokrotnie towarzyszyły 
pewnie Andy’emu Warholowi podczas tworzenia 
jego dzieł. Wycieczka zakończyła się w Parku 
Technologicznym. Uczniowie zwiedzali prawdziwe 
studia fi lmowe, poznawali niezwykłe tajemnice 
pracy nad dźwiękiem i kolorem do produkcji 
fi lmowych. 

Te niecodzienne przeżycia zostaną w nas długo. 
Takie doświadczenia zmieniają umysł. Świat staje 
się niezwykle barwny, nie tylko kolorami. Oby 
„doświadczalnia sztuki” stała się nieodzowną 
częścią naszej szarej codzienności. 

Wiesława Wagowska, ZSzP w Łosiu

„Doświadczalnia sztuki” - to miejsce 
czy stan umysłu?

Fot. Renata Mikruta - Kino Kijów w Krakowie

Fot. Renata Mikruta - Akademia Sztuk Pięknych 
w Krakowie - pracownia serigrafii

Fot. Renata Mikruta - Akademia Sztuk Pięknych - pracownia 
dźwiękowa

Fot.

Kilka ujęć z realizacji projektu



12

BIULETYN INFORMACYJNY GMINA ROPA OŚWIATA

Wielu uczniów naszej szkoły posiada uzdolnienia, 
które pozwalają osiągać sukcesy w wybranej 

przez siebie dziedzinie. W roku szkolnym 2018/2019 
dziewięcioosobowa grupa wychowanków podjęła 
się dodatkowego, ponadprogramowego wysiłku 
i przygotowywała się do konkursów przedmioto-
wych organizowanych przez Małopolskiego Kura-
tora Oświaty z przedmiotów: biologia, matematy-
ka, chemia, język polski i historia. 

Uczniowie musieli się zmierzyć z trudnymi zadania-
mi wymagającymi systematycznej, rzetelnej pracy 

i dużego wysiłku intelektualnego. Do kolejne-
go etapu, rejonowego, zakwalifi kowało się troje 
uczniów: Nina Rębisz (z biologii i języka polskiego), 
Mateusz Kulka (z matematyki i języka niemieckie-
go) i Weronika Haluch (z matematyki). 

Udział w konkursach przedmiotowych to najlepszy 
sposób na odkrywanie i rozwijanie przez młodzież 
swoich zainteresowań i uzdolnień, dlatego cieszy-
my się z sukcesów, które już osiągnęli nasi ucznio-
wie i życzymy powodzenia na kolejnym etapie. 

Wiesława Wagowska, ZSzP w Łosiu

Po trudach do gwiazd

Święto pluszowego misia 
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ropie

25 listopada to dzień, kiedy cały świat obcho-
dzi urodziny pluszowego misia. Miś jest 

często przyjacielem maluchów. To jego spotykają 
dzieci w karetkach pogotowia, daje poczucie cie-
pła i bezpieczeństwa przytula swoimi pluszowymi 
łapkami. Z tej okazji Samorząd Uczniowski Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ro-
pie zorganizował uroczystość dla dzieci z kl. 0 -III. 
Każde dziecko przyprowadziło do szkoły swoją 

przytulankę. Panie też przyniosły, może już nie 
takie piękne, troszkę nadszarpnięte zębem cza-
su, ale dalej bardzo bliskie. Wspólnie wysłuchano 
fragmentu książki „Kubuś Puchatek”, składano 
misiowi życzenia, śpiewano sto lat. Każde dziec-
ko mogło też dołączyć kartkę z opisem swojego 
pluszaka do „Misiowej Księgi różności”. To miłe 
wydarzenie sprawiło najmłodszym dużo radości.

Jolanta Grzegorzek, SP nr 2 w Ropie

Fot. Beata Stach Fot. Beata Stach
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GOK w Ropie w porozumieniu ze Szkołą 
Podstawową nr 1 w Ropie przystąpił 

do realizacji programu MĄDRZY CYFROWI Funda-
cji ABCXXI–Cała Polska czyta dzieciom. MĄDRZY 
CYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, któ-
rego głównym celem jest eduka-
cja uczniów w zakresie wartości 
połączona z podnoszeniem ich 
kompetencji cyfrowych i rozwija-
niem postaw odpowiedzialności 
społecznej.
Projekt skierowany był do mło-
dzieży z klas 6-7 szkół podsta-
wowych z terenu gminy Ropa. 
Podczas ferii przeprowadzono 
5-dniowe warsztaty oraz wyjazd 
integracyjny do Regietowa. Na za-
jęciach prowadzonych z wykorzy-
staniem narzędzi cyfrowych po-
ruszana była tematyka wartości 
moralnych, takich jak uczciwość, 
szacunek, mądrość, odpowiedzial-
ność, potrzebnych w życiu „online 

i offl  ine”. Młodzież opracowała własne pomysły na 
projekty społeczne wynikające z zauważonych po-
trzeb w lokalnym środowisku, które będzie realizo-
wać w najbliższym czasie.

Sabina Laskoś, GOK w RopieCYFROWI to pierwszy ogólnopolski program, któ- Sabina Laskoś, GOK w Ropie

GOK w Ropie jest jedną z 50 organiza-
cji, które otrzymały dofi nansowa-

nie z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego 
na projekt pt. „Z NATURĄ ZA PAN BRAT”. Celem 
tego zadania jest budzenie od najmłodszych lat 
zainteresowania przyrodą oraz kształtowanie 
w uczestnikach postaw proekologicznych, wrażli-
wości  i szacunku dla otaczającej przyrody. Kontakt 
z przyrodą, z jej darami, wędrówki po lesie, zabawy 
i ruch na świeżym powietrzu powinny być alterna-
tywą w spędzaniu czasu wolnego w stosunku do 
nowinek technologicznych.

W trakcie projektu realizowane będą ciekawe 
warsztaty oraz wycieczki dla dzieci w wieku 4-7 
lat uczęszczających do placówek przedszkolnych 
z terenu gminy Ropa oraz ich rodziców. Większość 
prowadzonych zajęć będzie w formie warsztatów 
rodzinnych. Ważnym elementem tej edukacji bę-
dzie budowanie poczucia przynależności do wła-
snego miejsca zamieszkania i odpowiedzialności za 
jego funkcjonowanie a także nauka współpracy na 
rzecz lokalnej społeczności. Obecnie trwają zapisy. 
Realizacja projektu rozpocznie się w lutym i potrwa 
do czerwca 2019r. Zapraszamy do udziału. 

Sabina Laskoś, GOK w Ropie

DOFINASOWANIE DLA GOK W ROPIE 
NA ZJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH i MŁODZIEŻY

Fot. Sabina Laskoś - Uczestnicy programu „Mądrzy Cyfrowi”
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Osiągnięcia Zespołów Tanecznych działających
przy GOK w Ropie oraz przy Studio Tańca Destino

W dniach 24 i 25 lutego 2018 roku 
w Lublinie odbyły się Krajo-

we Mistrzostwa IDO w Tańcach Par 
2018. W tym niezwykłym tanecznym 
wydarzeniu udział wzięło ponad 800 
zawodników, w tym także tancerze 
z Ropy. Poniżej przedstawiamy naj-
ważniejsze osiągnięcia:

Destino Dance Team -  Mistrzostwo 
Polski w Caribbean Show small gro-
up Junior, Explosion Dance Team - 
Wicemistrzostwo Polski  w Synchro 
Dancing formations Adult 1, Filip 
Padoł - Mistrzostwo Polski w Carib-
bean Show children, Nikola Totoś i 
Filip Padoł - Wicemistrzostwo Polski 
w Bachata Couple Children, Caribbe-
an Show duo junior: Karolina Deć i 
Małgorzata Tulej - 4 miejsce, Patrycja 
Smoter i Kamila Święs- 7 miejsce, Ca-
ribbean Show duo dorośli: Barbara 
Drąg i Magdalena Pękala - 6 miejsce, 
Paulina Podobińska i Kinga Łukaszyk 
- 7 miejsce.

23 kwietnia 2018r. w hali sportowej 
w Muszynie odbył się VIII Powiato-
wy Festiwal Tańca Nowoczesnego 
pod patronatem Starosty Nowosą-
deckiego Marka Pławiaka, w którym 
udział wzięły zespoły taneczne z te-
renu gminy Ropa. Zarówno zespół 
taneczny Destiniaki, jak i Explosion 
zostały nagrodzone II miejscem. 

Kolejnym konkursem, podczas któ-
rego zaprezentowali się tancerze 
z Ropy był Ogólnopolski Przegląd 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespo-
łów Tanecznych w Jedliczu. Zespoły 
Explosion, Destino i Destiniaki zostały 
nagrodzone wyróżnieniem. Tance-
rze mieli również okazje wziąć udział 
w Przeglądzie Twórczości Gorlickiej 
Młodzieży. W konkursie tym I miej-
sce w swojej kategorii wiekowej zajęli 
wykonawcy z zespołu tanecznego 
Destiniaki. Zespołowi Explosion rów-
nież zostało przyznane I miejsce w 

ich kategorii. Sukcesem okazał się 
też debiut zespołu Destiniaczki, który 
wywalczył brąz na Jubileuszowym 
Przeglądzie Dziecięcych Zespołów 
Tanecznych „Kaczucha 2018”. 

Tancerze z Ropy mieli także okazje 
zaprezentować się na VII Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca Freestyle Move 
It Moszczenica (woj. łódzkie). Sukce-
sy z tego turnieju:

I miejsce - Oliwia Sitar - Solo Salsa 
Shines klasa E I miejsce Explosion 
Dance Team - Synchro Dance Gro-
up I miejsce Destino Dance Team 
- Caribbean Show Group I miejsce 
- Paulina Podobińska i Julia Trojano-
wicz - duet Salsa Shines 16+ klasa E 
II miejsce - Karolina Deć i Barbara 
Drąg - duet Salsa Shines -15 klasa E
III miejsce - Madzia Konieczny 
i Wiktoria Konieczny - duet Salsa Shi-
nes -15 klasa E.

6 czerwca 2018r. w Bieczu odbył się 
V Festiwal Tańca „Roztańczona Szko-
ła”, zespół taneczny Destiniaki został 
nagrodzony I miejscem, Destiniacz-
ki – II, Explosion – I, Destino Dance 
Team – III. 

Kolejnym osiągnięciem z roku 2018 
jest występ tancerzy na Ogólnopol-
skim Turnieju Tańca w Bilczy. Wyniki 
prezentują się następująco:

I miejsce - Destino Dance Team - Ca-
ribbean Show - chor. „Magic”, I miej-
sce - Explosion Dance Team - Synchro 
Dance, I miejsce - Nikola Totoś i Filip 
Padoł - bachata pary, III miejsce - 
Weronika Jantas - Caribbean Show 
- „Paw”, I miejsce - Filip Padoł - Cari-
bbean Show - chor. „Mario Bros”, II 
miejsce - Patryk Sarnecki - Caribbean 
Show - chor. „Happy”, I miejsce - Ka-
rolina Deć - Salsa Shines 14-15 lat, II 
miejsce - Barbara Drąg - Salsa Shines 
14-15 lat, III miejsce - Oliwia Sitar - Sal-
sa Shines - 11 lat, I miejsce - Małgo-
rzata Tulej i Karolina Deć - Caribbean 
Show - chor. „Harp”, II miejsce - Na-
talka Masztafi ak i Martyna Zagórska 
- Caribbean Show - chor. „Work”, III 
miejsce - Magdalena Pękala i Barbara 
Drąg - Caribbean Show - chor. „Szach 
- mat”, I miejsce - Paulina Podobińska 
- Salsa Shines 16+, II miejsce - Magda-
lena Pękala - Salsa Shines

Magdalena Pękala, 
Jolanta Halina Jabłczyk

fot. Mateusz Siuta - Mistrzostwa Polski w Lublinie
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Pilotażowy projekt dla trzylatków 
realizowany w ramach ogólnopolskiej 

kampanii „Mała książka - wielki człowiek” 
rozpoczął się we wrześniu i trwał do końca 
grudnia 2018 roku. Akcja miała zachęcić 
rodziców do odwiedzania bibliotek 
i codziennego czytania z dzieckiem. 
Każdy trzylatek, który przyszedł do 
biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę 
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze 
wiersze dla…” oraz Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece 
zakończoną wypożyczeniem minimum 
jednej książki z księgozbioru dziecięcego 
Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu został uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. 
W Wyprawce znaleźli coś dla siebie 
także rodzice. „Książką połączeni, 
czyli o roli czytania w życiu dziecka” to 
broszura informacyjna,  przypominająca 
o korzyściach wynikających z czytania 
dzieciom oraz podpowiadająca, skąd 
czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki 
akcji dziecko poznało ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) 
i zostało pełnoprawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego.

„Mała książka – wielki człowiek” 

Więcej informacji oraz lista bibliotek biorących udział 
w projekcie znajduje się na stronie: 
www.wielki-czlowiek.pl

Organizator: Instytut Książki 
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek 
Michalak 
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia 
Dzieci 
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

Projekt jest fi nansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Fundacja „Szlachetne Zdrowie…” w partner-
stwie z Gminą Ropa rozpoczęła w ubiegłym 

roku realizację projektu „Świetlica Opiekuńcza 
w Ropie”. Projekt współfi nansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej 
IX – Region spójny społecznie, Działanie 9.2 – Usługi 
społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi spo-
łeczne i zdrowotne w regionie Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 

W ramach działalności świetlicy dzieci i młodzież 
z terenu gminy Ropa mają możliwość rozwijania 
umiejętności i pasji, kształcenia postaw społecz-
nych  oraz mają zapewnioną opiekę wychowaw-
ców i specjalistów codziennie,  w czasie wolnym 
od zajęć lekcyjnych, podczas wakacji i ferii zimo-

wych. Ponadto korzystają z szerokiej oferty zajęć 
dodatkowych jak nauka pływania, trening umie-
jętności interpersonalnych, efektywnego uczenia 
się, nauka gry na instrumentach muzycznych oraz 
udział w zespole muzycznym, zajęcia teatralne, 
plastyczne, rękodzielnicze, wycieczki regionalne. 
W ramach projektu równolegle realizowana jest 
również szkoła dla rodziców, a także pikniki in-
tegracyjne dla członków rodzin wychowanków. 
Świetlica zapewnia opiekę psychologa oraz peda-
goga, współpracuje z Poradnią  Pedagogiczno - 
Psychologiczną, pedagogiem szkolnym, Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie. 

Barbara Sarnecka, Jolanta Halina Jabłczyk 

„Świetlica Opiekuńcza w Ropie”

Fot. Archiwum Fundacji „Szlachetne Zdrowie...” - Wycieczka 
do kina „Kolory” w Gorlicach

Fot. Archiwum Fundacji „Szlachetne Zdrowie...”- Wycieczka na 
basen do Stróż.

Fot. Archiwum Fundacji „Szlachetne Zdrowie...”- Zajęcia 
muzyczne

Fot. Archiwum Fundacji „Szlachetne Zdrowie...” - Jesienne 
zabawy na powietrzu
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„Ośrodek wsparcia dla osób w podeszłym wieku
w integracji z młodzieżą” 

Fundacja ”Szlachetne Zdrowie…” w 2018r. była 
realizatorem zadania pn. „Prowadzenie ośrodka 

wsparcia dla osób w podeszłym wieku w integracji 
z młodzieżą”. Działanie Ośrodka polegało na orga-
nizowaniu seniorom i osobom samotnym różno-
rodnych zajęć, które mają na celu ich aktywizację, 
integrację ze sobą i społeczeństwem, w szczegól-
ności z młodzieżą, podnoszenie samooceny, dba-
nie o zdrowie i dobre samopoczucie oraz wzajem-
ne wsparcie. Uczestnicy mieli zapewnioną ofertę 
zajęć rękodzielniczych, ruchowych, brali udział 
w różnych prelekcjach i wykładach dotyczących 
zdrowia, ziołolecznictwa, piknikach integracyj-
nych, ogniskach, biesiadach, wieczorkach wspo-
mnień. Niewątpliwie wielką atrakcją były dla nich 

wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy rekreacyjne. 
Odwiedzili m.in. Zakopane, płynęli Dunajcem, zwie-
dzali też sanktuaria w regionie. Członkowie OWS 
angażowali się w życie społeczne swojej Gminy 
poprzez wolontarystyczną pomoc w organizacji 
dnia chorych przed Świętami Bożego Narodzenia 
i Wielkanocą, poprzez wykonywanie dla chorych 
z terenu gminy stroików i kartek z życzeniami. Po-
nadto seniorzy angażowali się w dekorację cmenta-
rza wojskowego na Wszystkich Świętych, pomagali 
także w pielęgnacji Ogrodu Ziołowego przy Dwo-
rze w Ropie i estetyzacji centrum wsi Ropa. Zada-
nie powyższe było dofi nansowane ze środków Wo-
jewództwa Małopolskiego oraz ze środków Gminy 
Ropa.

Barbara Sarnecka, Jolanta Halina Jabłczyk 

fot. Archiwum Fundacji „Szlachetne Zdrowie...” - Wycieczka 
do Lipnicy Murowanej

fot. Archiwum Fundacji „Szlachetne Zdrowie...” - Wycieczka 
do Szczawnicy

fot. Archiwum Fundacji „Szlachetne Zdrowie...” - Ognisko 
w Iwkowej

fot. Archiwum Fundacji „Szlachetne Zdrowie...”- Warsztaty 
stroików bożonarodzeniowych
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Fot. Wojciech Kulka - Drużyny dziewcząt i chłopców biorące 
udział w eliminacjach powiatowych.

Biegi przełajowe

Fot. Katarzyna Drąg - 4 drużyna w województwie – chłopcy 
klas VI i młodszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie.

2 października w Gorlicach odbyły się Powiatowe 
Sztafetowe Biegi Przełajowe. W zawodach tych 

startowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ropie, osiągając następujące wyniki: w kategorii 
wiekowej klas VII, VIII i gimnazjalnych: dziewczęta 
1 miejsce, chłopcy 3 miejsce; w kategorii klas VI i 
młodszych: chłopcy 1 miejsce, dziewczęta 5 miejsce. 
Do zawodów wojewódzkich, które odbyły się w 

Nowym Targu zakwalifi kowała się drużyna dziewcząt 
w starszej kategorii wiekowej, zdobywając 11 
miejsce w województwie, oraz drużyna chłopców 
w młodszej kategorii wiekowej, która zdobyła 4 
miejsce  w województwie. We wszystkich kategoriach 
wiekowych startowało po 30 drużyn, najlepszych 
z eliminacji powiatowych. Opiekunami drużyn byli: 
Katarzyna Drąg, Maciek Górski i Wiesław Szarowicz.  

Wiesław Szarowicz

5 października w Bobowej odbyły się Powiato-
we Indywidualne Zawody  Lekkoatletyczne, w 

których brali  udział uczniowie klas VII,VIII i gim-
nazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ro-
pie. Najlepsze miejsca w tych zawodach osiągnęli: 
w biegu na 100 m: Barbara Drąg- 3; w biegu na 300 m: 
Paulina Rodak- 2, Ewa Górska- 4; w biegu na 1000 m: 
Krzysztof Pękala- 3; w pchnięciu kulą: Piotr Rówiński- 3, 
sztafeta 4 x 100 m dziewcząt w składzie: Paulina Rodak, 

Ewa Górska, Natalia Siuta, Barbara Drąg- 2 i sztafeta 
chłopców 4 x 100 m: Paweł Matuszyk, Jarosław Ma-
tuszyk, Paweł Góra, Piotr Rówiński- 4. Wszyscy wyżej 
wymienieni uczniowie zakwalifi kowali się do zawodów 
wojewódzkich, które odbyły się 22 października w Tar-
nowie. Najlepiej na tych zawodach spisał się Piotr Ró-
wiński, zajmując 6 miejsce w województwie, i sztafeta 
dziewcząt 4 x 100 m, która zdobyła 8 miejsce.  Opieku-
nami drużyn byli: Maciek Górski i Wiesław Szarowicz.

Wiesław Szarowicz

 Fot. Janusz Różycki - Uczniowie, którzy startowali w mistrzostwach powiatu w lekkoatletyce.

Lekkoatletyka



19

BIULETYN INFORMACYJNY GMINA ROPASPORT

Na przełomie października - listopada odbywały się 
gminne, następnie powiatowe zmagania w halowej 

piłce nożnej. Reprezentacja Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ropie po wygranej w zawodach gminnych 
poszła za ciosem i zwyciężyła również w zawodach 

powiatowych, co dało im awans do rozgrywek 
rejonowych. W Rytrze 15 listopada młodzi piłkarze zajęli 
4 miejsce w rejonie.

Katarzyna Drąg 

Piłka nożna halowa

Fot. Katarzyma Drąg - Rejonowa halowa piłka nożna chłopców w Rytrze - drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie 

• Badminton
- Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego: dru-
żyna chłopców z Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie: 
Patryk Prorok, Daniel Kawa, Michał Czochór, Patryk 
Smoła zdobyła 4 miejsce; drużyna dziewcząt w skła-
dzie: Barbara Drąg, Kamila Święs, Karolina Podobiń-
ska, Klaudia Dzik zdobyła 1 miejsce. Drużyna dziew-
cząt uzyskała awans do zawodów wojewódzkich, 
w których uplasowała się na 9 miejscu. Opiekunem dru-
żyn jest pani Danuta Stec.
• Tenis stołowy
- Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego: Magda-
lena Koszyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie- 
6 miejsce i zdobyła awans na zawody rejonowe. 
• Piłka nożna halowa
- Mistrzostwa Gminy Ropa Szkół Podstawowych: 
- grupa młodsza: dziewczęta – 1 miejsce – Szkoła Pod-
stawowa nr 2; chłopcy – 1 miejsce – Szkoła Podstawowa 
nr 1
- grupa starsza: dziewczęta – 1 miejsce – Szkoła Podsta-
wowa nr 2; chłopcy – 1 miejsce – Szkoła Podstawowa 
nr 1.

• Klub Sportowy Ropa
- Na półmetku rozgrywek ligowych w piłkę nożną pił-
karze z Ropy zajęli następujące miejsca: trampkarze 
rocznik 2004 i młodsi (III liga grupa gorlicka) 5 miej-
sce - najwięcej bramek zdobyli: Michał Czochór i Paweł 
Durlak po 4; juniorzy rocznik 2000 i młodsi (II liga gru-
pa gorlicka) 6 miejsce – po dwie bramki zdobyli: Karol 
Kmak, Jakub Sarnecki, Kamil Wajda, Dawid Jantas, Piotr 
Lisowicz; seniorzy 16 lat i starsi (A klasa grupa sądecko-
gorlicka) 7 miejsce - najwięcej bramek zdobyli: Kacper 
Góra- 9, Kamil Trojanowicz – 6, Szymon Sarnecki i Rafał 
Trojanowicz po 4.    
24 listopada Andrzej Smołkowicz, prezes Klubu 
Sportowego Ropa wraz z kierownikiem drużyny 
Wojciechem Kulką i trenerem Wiesławem Szarowi-
czem zorganizowali bezpłatny wyjazd dla młodych 
piłkarzy klubu do Nowego Sącza na mecz I ligi pił-
karskiej Sandecja Nowy Sącz- Chrobry Głogów. 
W wyjeździe wzięło udział 35 młodych zawodników Klu-
bu Sportowego Ropa.

Wiesław Szarowicz 

Pozostałe informacje sportowe w skrócie




