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R adosnych Świąt Wielkanocnych!

“Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”

Święta Wielkiej Nocy skłaniają nas
do refleksji, przemyśleń i umacniania wiary.

To czas, kiedy na nowo budzi się życie
i napełnia nas nadzieją

na lepsze dziś i piękniejsze jutro.
Niech wiara, nadzieja i miłość,

będą zawsze obecne w naszym życiu.
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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: 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. 57
Działalność gospodarcza, dodatki mieszkaniowe – 
Dorota Kłapacz – wew. 44
Zarządzanie kryzysowe – Andrzej Dynda - wew. 25
Gospodarka odpadami – Elżbieta Jantas – wew. 25
Obsługa Rady – Małgorzata Dąbrowska – wew. 31
Ochrona środowiska – Jadwiga Kiełbasa – wew. 57 
Kadry – Ewa Wantuch – wew. 31
Referat Finansowo-Budżetowy – kierownik – Renata 
Lisowicz – wew. 27
Podatki i opłaty lokalne – Krystyna Sitar, Krystyna 
Świerczek – wew. 20
Kasa – Zofia 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
Referat Rodzinny – kierownik - Agnieszka Cygnar  
– wew. 16
Świadczenia rodzinne – Anna Cekliniak, Ewa Jantas 
– wew. 18
500+ Agnieszka Łukaszyk - wew. 18
Ośrodek Pomocy Społecznej – kierownik –  
Ewa Domańska – Tel. 18 353-46-33 lub 18 353-40-14 
– wew.34
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

WYDAWCA: 
Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, 
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.

Nr kontaktowe 
Urzędu Gminy w Ropie 

oraz podległych jednostek
Komunikaty 
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Złote gody w 2018

„Jeżdżę z głową” 2019

W 2018 roku 50 - lecie pożycia małżeńskiego 
obchodzili: Krystyna i Jan Bożkowie, Anna  

i Stanisław Kukułowie, Stefania i Aleksander 
Kusiakowie, Maria i Michał Łukaszykowie, 

Krystyna i Czesław Masztafiakowie, Alicja 
i Paweł Piszczkowie, Maria i Kazimierz 
Siwiakowie, Anna i Józef Zagórscy  
oraz Zofia i Józef Zagórscy.

Janina Smołkowicz - Sitar, UG Ropa

W dniach 21 do 25 stycznia br. w naszej gmi-
nie realizowany był projekt pn. „Jeżdżę  

z głową”. W projekcie uczestniczyło 32 
uczniów z następujących szkół podstawowych  
z Gminy Ropa: 
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ropie - 16 uczniów
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ropie – 8 uczniów
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu – 8 uczniów
Zajęcia odbywały się na stoku w Małastowie. 
Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy. Każda 
z nich przeszła 20-godzinny kurs nauki jazdy na nar-
tach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. 
Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele wy-
chowania fizycznego. Wszystkie dzieci biorące 

udział w projekcie nabyły umiejętność poprawnej 
jazdy na nartach z zachowaniem podstawowych 
zasad bezpieczeństwa na stoku. Na ostatnich zaję-
ciach wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukoń-
czenia kursu, dekalogi narciarza oraz słodycze.  
W ramach projektu zapewniono również transport 
oraz ubezpieczenie.
Całkowity koszt  projektu to 23 207,00 złotych,  
w tym pomoc z budżetu Województwa Małopol-
skiego 11 200,00 zł. Pozostałe koszty sfinansowane 
zostały z budżetu Gminy Ropa oraz wkładu wła-
snego rodziców (koszt udziału jednego dziecka 
wyniósł 100zł).

Elżbieta Masztafiak, CUO w Ropie

Fot. Zdzisław
 Niezgoda
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Kanalizacja to nie śmietnik- 
czego nie należy wrzucać do toalety

Każdego roku gmina usuwa zatory sie-
ci kanalizacyjnej i awarie przepompow-

ni ścieków, powstające w wyniku wrzuca-
nia do niej przedmiotów i substancji, które  
nie powinny się tam znaleźć. Sieć kanalizacyjna 
i przepompownie ścieków zostały tak zaprojekto-
wane i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych 
domów – nieczystości sanitarne z kąpieli, mycia, 
prania i WC. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną 
także inne odpady powodują one zatykanie prze-
wodów kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków w ka-
nałach. 

Odpady wrzucone do kanalizacji sanitarnej często 
prowadzą do uszkodzenia pomp przepompow-
ni, czyli  obiektów, które tłoczą ścieki. Wrzucone 
chusteczki nawilżane wplątują się w pompę prze-
pompowni i  sprawiają, że ulega ona uszkodzeniu  
i działanie pompowni zostaje zatrzymane. Każdo-
razowe usunięcie awarii związane jest z dużymi 
kosztami naprawy pompy, którymi zostaną ob-
ciążeni wszyscy mieszkańcy, płacąc rachunki za 
odprowadzane ścieki. Wszystkie koszty związane  
z przywracaniem do prawidłowego funkcjonowa-
nia sieci kanalizacyjnej obciążające gminę ujęte  
są w taryfach za ścieki i mają odzwierciedlenie  
w cenach jednostkowych odbieranych ścieków.

Do sieci kanalizacyjnej nie wolno wrzucać:

1) tłuszczów i olejów - początkowo ciepłe, 
pod wpływem zimnej wody tężejąc zmniej-
szają średnicę przepływu w rurach, tworząc 
zatory,

2) włosów, nawilżanych chusteczek (zwłasz-
cza tzw. chusteczek dla dzieci, czy do dema-
kijażu), wacików, materiałów opatrunko-
wych, patyczków do uszu, rajstop, bandaży, 
zużytej odzieży – rzeczy te osadzają się na 
dnie przewodów kanalizacyjnych i uniemoż-
liwiają swobodny przepływ ścieków,

3) ręczników papierowych, gazet, pieluch, 
podpasek, tamponów oraz innych nie roz-
puszczających się w wodzie materiałów – 
zbijają się w rurach w zwartą masę tamując 
przepływ ścieków,

4) igieł, które zalegają w sieci kanalizacyjnej  
i stanowią zagrożenie dla jej pracowników 
sieci kanalizacyjnej. Jeśli igła przebije rę-
kawicę ochronną, może nie tylko boleśnie 
ukłuć, ale powoduje ryzyko zakażenia cho-
robami,

5) niedopałków papierosów, lekarstw, farb, 
oraz chemikaliów innych niż powszechnie 
używane środki czystości,

6) materiałów budowlanych – materiały te, 
opadając na dno przewodów kanalizacyj-
nych, tworzą zatory,

7) nakrętek, korków, gum do żucia, plastiko-
wych torebek foliowych, gumowych ręka-
wiczek – materiały te nie rozpuszczają się  
i tworzą zatory,

8) kości, odpadów kuchennych – resztki jedze-
nia przyciągają gryzonie, które osiedlają się 
w kanalizacji i mogą być nosicielami groź-
nych chorób.

Każdy z użytkowników gminnej sie-
ci kanalizacyjnej może mieć wpływ na pra-
widłowe jej funkcjonowanie i proces oczysz-
czania ścieków. Dlatego też należy dbać  
o nasze wspólne dobro. Wystarczy sto-
sować proste zasady, aby przyczynić się 
do zmniejszenia ilości zatorów na sieci i awa-
rii pomp. Sieć kanalizacji sanitarnej służy  
do odprowadzania ścieków bytowych z gospo-
darstw domowych i nie może być traktowana jako 
śmietnik na odpady!

Jadwiga Kiełbasa, UG Ropa

PAMIĘTAJ 
CZEGO NIE WYRZUCAĆ 

DO TOALETY
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Wyniki konkursu fotograficznego  
Gmina Ropa w obiektywie „Cztery Pory Roku” 

XXI Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych
Fot. Kaja Trojanowicz „Zamrożony strumyk” - l miejsce

W I edycji konkursu „Gmina Ropa  
w obiektywie - Cztery Pory Roku”, udział 

wzięło 26 osób, które zgłosiły łącznie 35 prac. 
Jury wyłoniło zwycięskie fotografie. Wyniki 
konkursu dostępne są na stronie www.gokropa.
iaw.pl. Laureatom serdecznie gratulujemy. 
W najbliższym czasie uczestnicy I edycji zostaną  
zaproszeni na spotkanie z panem Jackiem 

Kosibą - fotografem, który opowie o tajnikach 
rzemiosła fotograficznego.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału  
w kolejnej, wiosennej edycji konkursu. 
Szczegóły na tylnej okładce biuletynu „Razem”  
oraz na stronie www.gokropa.iaw.pl

Karolina Niezgoda, GOK w Ropie

Fot. Zdzisław Niezgoda - Uczestnicy konkursu - 
Szczegółowa relacja oraz wyniki dostępne na stronie www.gokropa.iaw.pl
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Drodzy czytelnicy kwartalnika „Razem”

Parafialny Dzień Chorych

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego wprowadzają nas  
w wielką tajemnicę Pana Boga, który wciąż szuka człowie-

ka. Jezus Chrystus zwyciężając śmierć, ukazuje nam wszystkim 
wielką miłość Stwórcy do każdego człowieka. Ceną tej miłości 
było życie Mesjasza, który wypełniając wolę swojego Ojca, wpi-
sał w historię zbawienia ból i cierpienie, aby wprowadzić w na-
sze życie radość i nadzieję.

Życzymy Wam niezachwianej wiary w Chrystusową moc 
zmartwychwstania, dzięki której nasze życie ma sens. Niech 
Zmartwychwstały rozprasza mroki codzienności, zapalając 
w sercu ogień wiary, nadziei i miłości, by móc być świadkiem 
radości Wielkanocnego Poranka.

Pochylając się nad niezgłębioną tajemnicą Wielkiej Nocy, od-
rzućmy od siebie wszelki lęk krępujący naszego ducha, abyśmy 
mogli stać się godnymi głosicielami Prawdy, która uwalnia od 
zła i zachęca do pogłębiania przyjaźni z naszym Panem.

Niech miłość i dobroć naszego Ojca, który w swoim Synu Je-
zusie Chrystusie ukazuje swoją wszechmoc, towarzyszy nam  
w każdym dniu wędrówki do nieba. Tego nieba, które zosta-
ło dla nas otwarte na nowo dzięki męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu Jezusa.

Z najlepszymi życzeniami i modlitewną pamięcią
Duszpasterze Parafii Ropa

Wielkanoc A.D. 2019

W przeddzień Niedzieli Palmowej w Kościele 
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Ropie 

odbył się Parafialny Dzień Chorych, którego organi-
zatorami byli: Parafia Rzymskokatolicka pw. Święte-
go Michała Archanioła w Ropie, Parafialny Oddział 
Caritas, Klub Seniora oraz Gminny Ośrodek Kultury  
w Ropie, Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy  
w Ropie, Grupa Wolontariacka NON Profit działają-
ca przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie.
Wydarzenie rozpoczęła spowiedź święta, skiero-
wana do chorych i ich rodzin z terenu wsi Ropa. Na-
stępnie odbyła się uroczysta Msza święta w Kaplicy 
Świętego Franciszka, po której chorzy z rodzinami 
udali się do sali teatralnej pod Kościołem. Tam gru-
pa teatralna ODEON z Binczarowej pod kierunkiem 
Pani Anny Radzik – instruktora GOK w Grybowie, 
Filia w Binczarowej, zaprezentowała poruszający 
spektakl pod tytułem JASNE ŚWIATŁO, opowia-

dający o życiu i śmierci młodej włoskiej Błogosła-
wionej – Chiarze Luce Badano. Wspaniały montaż 
słowno – muzyczny, gra świateł, piękna dekoracja 
oraz świetna gra aktorska młodzieży, pozostaną  
w pamięci obecnych na spektaklu na długo. Ksiądz 
Dziekan Stanisław Porębski, Wójt Gminy Ropa  
- pan Karol Górski oraz Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Ropie - pan Zdzisław Niezgoda złożyli 
życzenia wielkanocne obecnym. Pani instruktor  
z Binczarowej gorąco podziękowała za miłe przyję-
cie grupy ODEON w Ropie. Po spektaklu uczestnicy 
Parafialnego Dnia Chorych spożyli posiłek przygo-
towany przez Koło Gospodyń Wiejskich i Gospo-
darzy z Ropy. Każdy uczestnik Parafialnego Dnia 
Chorych na zakończenie otrzymał stroik i kartkę 
wielkanocną z życzeniami, wykonane przez człon-
kinie i członków Klubu Seniora, działającego przy 
GOK w Ropie. 

Jolanta Halina Jabłczyk, GOK w Ropie
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Prosto i konkretnie na temat... Wielkanocy
Nie tak dawno przyjmowaliśmy popiół na swoje 

głowy. Słuchaliśmy kazania o tym, żeby dobrze 
wykorzystać czas Wielkiego Postu, aby odpowied-
nio przygotować się do Świąt Wielkiej Nocy. Nie-
którzy podejmowali postanowienia wielkopostne, 
rezygnując ze słodyczy lub innych przyjemności, 
albo wykonując dodatkowe prace i dobre uczyn-
ki. Niektórzy może w ogóle takich postanowień 
nie podejmowali, bo „i po co?”. Z resztą: każdy ma 
swój rozum, więc wiadomo, jak postępować…
Zauważamy, że z dnia na dzień czas biegnie jakby 
trochę szybciej. Ani się obejrzeliśmy, a tu już za pa-
sem Wielkanoc. Trzeba się dobrze przygotować: 
zakupy zrobić, dom przygotować… To już trady-
cja, że na kilka dni przed świętami sklepy pękają  
w szwach, a na drogach i parkingach przyskle-
powych robi się ciasno i tłoczno. Jeszcze trzeba  
do kościoła iść, „bo pasuje się wyspowiadać”. Taka 
tradycja.
Kiedy byłem dzieckiem uważałem, że to Boże Na-
rodzenie jest najważniejszym świętem. W szkole 
średniej na religii ksiądz próbował nam wmówić, 
że nie grudniowe święta, a wiosenne są tymi naj-
większymi – święta Zmartwychwstania Pańskiego. 
Szczerze to oburzyłem się, że jakby się Pan Jezus 
nie narodził, to by nie zmartwychwstał. Na to ka-
techeta odpowiedział krótko: „ale jakby nie zmar-
twychwstał, to by nas nie odkupił”.
I tu jest sedno. Męka, śmierć i zmartwychwstanie 
Jezusa to wydarzenia, dzięki którym zostaliśmy 
odkupieni. Wszyscy! To wydarzenia dotyczące każ-
dego człowieka. Tak samo, jak i przygotowania  
do tych świąt: dotyczą każdego. Tylko problem jest  
w tym, co jest dla kogo ważniejsze: przygotowanie 
zewnętrzne czy wewnętrzne? 
Wracamy w tym miejscu do początku. Owszem, 
trzeba się do Wielkanocy dobrze przygotować. 
Sprzątamy domy, robimy zakupy, przygotowuje-
my potrawy… To wszystko po to, by dobrze i miło 
spędzić święta w gronie bliskich nam osób. Bardzo 
dobrze, że mamy się starają o to, by niczego nam 
nie zabrakło w te dni. Bardzo dobrze! 
Nasza wiara podpowiada nam jednak, abyśmy 
popatrzyli trochę głębiej – w siebie. Uroczy-
stość Zmartwychwstania Pańskiego to najważ-
niejsze wydarzenie z naszej historii, które ma  
dla nas ogromne znaczenie. Nie tylko zewnętrz-
ne, ale przede wszystkim duchowe. Męka, śmierć  
i zmartwychwstanie Jezusa było i wciąż jest uwa-
żane przez nas jako duchowe zwycięstwo Pana  
nad szatanem i śmiercią. Fakt odkupienia to otwar-

cie na nowo nieba, które było zamknięte i nieosią-
galne dla ludzi od momentu popełnienia grzechu 
pierworodnego.
Potrzeba tylko jednego: na nowo odkrywać ducho-
wą wartość Wielkanocy. Trzeba pytać się co roku 
na wiosnę (a może i częściej): czym jest dla mnie 
zmartwychwstanie Chrystusa? Co ono mi daje? 
Odpowiedź jest bardzo prosta: daje mi szansę na 
niebo. I w tym miejscu wypada stwierdzić, że fak-
tycznie: istota naszej wiary to możliwość przejścia  
po śmierci do wiecznego szczęścia z Panem Jezu-
sem w niebie.
Co roku przeżywamy Triduum Paschalne, czyli dni, 
podczas których przypominamy sobie mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie Chrystusa. Co roku przycho-
dzimy w te dni do kościoła na liturgię i czuwania. 
Co roku cieszymy z tego, że możemy spotkać  
się z najbliższymi. Święta Wielkiej Nocy to czas 
głębszego zastanowienia się nad tym co jest  
dla nas najważniejsze. Zastanowienia się nad tym, 
jaka jest moja postawa wobec tego, co spotka-
ło Jezusa od pamiętnego Wielkiego Czwartku do 
Wielkanocnego Poranka. No i oczywiście: jakie  
to ma znaczenie dla nas? Co mi osobiście daje zmar-
twychwstanie Chrystusa? Czym ono dla mnie jest?
Można przeżyć Wielkanoc zwyczajnie – tak jak  
co roku do tej pory. Można. Ale czy nie lepiej jest 
pomyśleć nad tym, że Zmartwychwstanie Pańskie 
to najważniejsze święto, dzięki któremu mogę 
pójść do nieba? W taki sposób przeżyjmy tegorocz-
ne święta: myśląc, że owszem trzeba przygotować 
dom na święta, ale trzeba też pomyśleć głębiej  
na temat faktu zmartwychwstania. Nie pozwólmy, 
żeby Wielkanoc 2019 była tylko kolejną Wielkano-
cą, ale niech będzie dla nas Nową Wielką Nocą,  
w czasie której odkryjemy, co tak naprawdę daje 
nam ta uroczystość.

ks. Marcin Bukowiec
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1 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w kolejnej edycji „Nocy z książką”, tym razem  

pod hasłem „Noc pożeraczy książek”. Do udziału 
zaproszeni zostali uczniowie, którzy wykazali 
się największą aktywnością czytelniczą, brali 
udział  lub pomagali w organizowanych przez 
nauczyciela bibliotekarza imprezach czytelniczych. 
W programie „Nocy pożeraczy książek” znalazł 
się występ działającej przy bibliotece szkolnej 
grupy teatralnej „Fanaberie Artystyczne”. 
W przedstawieniu opartym na twórczości 
Juliana Tuwima i Jana Brzechwy młodzi aktorzy 
zaprezentowali nietypowe interpretacje znanych  
i lubianych wierszy. Dla rozbawionych widzów stało  
się to również sprawdzianem ich talentów 
aktorskich, ponieważ także oni zapraszani byli 
do zabawy w teatr. Widzowie z ogromnym 
zainteresowaniem obejrzeli  doskonały występ 
grupy „F-Art.” , nagradzając go gromkimi brawami. 
Hitem wieczoru okazał się występ ucznia klasy 
VII a Wiktora Laskowskiego, który w mistrzowski 
sposób w dwóch odsłonach zaprezentował wiersz 
Juliana Tuwima „Słowik”. Pierwsza interpretacja, 
lekka i poetycka, druga kabaretowa rozbawiła 
widzów do łez.  Uczestnicy „Nocy z książką” 
ośmieleni i zachęceni przez starszych kolegów 
i koleżanki z entuzjazmem przyjęli zaproszenie  
do udziału w prowadzonych przez „farciarzy” 
warsztatach teatralnych. Młodzi aktorzy świetnie 
radzili sobie z zabawami i ćwiczeniami teatralnymi, 
które uczyły młodzież, w jaki sposób pozbyć 
się tremy przed występem, 
rozgrzać aparat mowy, ćwiczyć 
koncentrację, zmieniać mimikę 
twarzy, budować historię 
postaci, animować przedmioty. 
Warsztaty teatralne oraz występ 
grupy „F-Art.” zainspirował  
i dodał odwagi uczestnikom 
„Nocy z książką”, którzy odważnie  
i w piękny sposób przedstawili 
własną interpretację wybranych 
wierszy Juliana Tuwima i Jana 
Brzechwy. Kolejnym punktem 
„Nocy pożeraczy książek” 
były warsztaty plastyczne – 
ilustrowania książek, które 
pozwoliły wszystkim odkryć 
w sobie duszę artysty. Efekty 
pracy uczniów wyeksponowane 
zostały na pięknej wystawie, 
którą obejrzała cała społeczność 

uczniowska. Podczas „Nocy z książką” znalazł 
się również czas na kącik literacki ph. „Straszne 
historie”, w czasie którego uczennica klasy Va 
Zuzanna Zagórska przeczytała własne opowiadanie 
pt. „Lilia bohaterka”. Autorka oraz jej przerażająca 
historia nagrodzone zostały gromkimi brawami.  
Chwilą relaksu po trudach warsztatów (tradycyjnie 
już) był bal piżamowy, który dostarczył wszystkim 
wspaniałej zabawy. „Noc z książką” oczywiście nie 
mogła obejść się bez seansu filmowego , tym razem 
uczniowie zaproszeni zostali do obejrzenia filmu 
„Atramentowe serce”. Całą imprezę wspomagali 
rodzicie, którym należą się podziękowania  
za pomoc w zakupach i za świetne ciasta dla swoich 
milusińskich.

Pomysłodawcą, autorem scenariusza, 
prowadzącym i opiekunem grupy teatralnej 
„Fanaberie Artystyczne” był nauczyciel-
bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie pani 
Barbara Malisz.

W czasie „Nocy pożeraczy książek” wystąpiła 
grupa teatralna F-Art.” w składzie: Aleksandra 
Migacz, Julia Gruca, Katarzyna Siuta, Magdalena 
Konieczny, Julia Masztafiak, Wiktor Laskowski  
i Michał Sztuczka.

Opiekę nad uczniami  sprawowały panie: Jadwiga 
Piszczek, Marta Włodarczyk – Deć, Barbara Malisz, 
Anna Maczuga.

Anna Maczuga, SP nr 1 w Ropie

Noc pożeraczy książek
Fot. Jadw

iga Piszczek, Barbara M
alisz
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Fot. Barbara Bugno

eTwinning School

Tandem 2019

Dzień Królowej Nauk 2019

W marcu 2019r  uczniowie klas 7 i 8 wzięli 
udział w konkursie dwujęzycznym  

z języka angielskiego i niemieckiego, który  
jest organizowany przez Małopolskie Towarzystwo 
Oświatowe w Nowym Sączu. Konkurs składa się  
z trzech etapów. Pierwszy z nich - 
szkolny, gdzie uczniowie piszą testy  
z obu języków. Następny etap odbywa  
się w Nowym Sączu i jest to również test językowy- 

do tego drugiego etapu zakwalifikowali się: Nina 
Rębisz i Mateusz Kulka z kl.8. Do ostatniego 
finałowego etapu, który jest egzaminem ustnym, 
rozmową z native speakerem zakwalifikował  
się Mateusz Kulka. Nasz uczeń znalazł  
się w gronie 30 najlepszych uczestników 
spośród ponad 400 osób biorących udział  
w konkursie. Gratulujemy finaliście.

Barbara Bugno, ZSzP w Łosiu

W marcu 2019 nasza szkoła przystąpiła do 
dwóch projektów wymiany międzynarodowej 

w ramach E-Twinning. Nauczycielka języka 
angielskiego nawiązała kontakt ze szkołą Las 
Anejas w mieście Teruel w Hiszpanii i wraz z klasą 
4 realizuje projekt ‚Travelling letters’. Polega on na 
wymianie korespondencji w języku angielskim. 

Klasa 7 realizuje projekt wymiany mailowej  
z młodzieżą z norweskiego miasta Kvinesdal. Dzięki 
takim działaniom dzieci uczą się otwartości na nowe 
kultury, doskonalą język obcy i są zmotywowane 
do nauki.

Barbara Bugno, ZSzP w Łosiu

Elena Alcácer, CEIP Las Anejas, Spain
Siobhan Flack, New End Primary School, United Kingdom

TUBA YAMAN, Akcakiraz Primary Education School, Turkey
Rosa María Ros Chulilla, CEIP Las Anejas, Spain
Cristina Nardi, ICS di Castelnuovo Magra, Italy

Agata Puzio, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym, Poland
paulina ochocka, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie, Poland

Barbara Bugno, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu, Poland

were awarded the Label for their project:

TRAVELLING LETTERS
23.01.2019

Carlos J. Medina
National Support Service

Spain

Jane Racz
National Support Service

United Kingdom

12 marca na całym świecie obchodzony  
jest Dzień Matematyki, stworzony po to, aby 

dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. 
Uczniowie klas II – VIII Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Łosiu pokazali, że matematyka nie jest im 
straszna i licznie wzięli udział w konkursach orga-
nizowanych w związku ze świętem królowej nauk. 
Dnia 14 marca 2019 reprezentacje klas rywalizowa-
ły w konkursie „Matematyka dzika, czyli jak połą-
czyć dziką przyrodę z matematyką”, gdzie musiały 
zmierzyć się z zadaniami  przygotowanymi przez 

Stowarzyszenie Doskonalenia i Rozwoju 4improve. 
21 marca 2019 odbył się międzynarodowy konkurs 
„Kangur Matematyczny”, w którym wzięło udział 
32 uczniów, co stanowi 1/3 wszystkich uczniów  
w szkole. Uczniowie rozwiązywali testy w 4 kate-
goriach wiekowych, przygotowując się wcześniej 
z nauczycielami: p. Lidią Szurek, p. Mariolą Cet-
narowską, p. Marią Hajduk, p. Ewą Cetnarowską. 
Trzymamy kciuki za dobre wyniki konkursu.

Mariola Cetnarowska, ZSzP w Łosiu
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Małopolska Marzanna

Wycieczka przedszkolaków do Gorlic i Szymbarku

Wychowanie do życia w rodzinie
 przygotowaniem do pełnienia ról społecznych

Ogólnie wiadomo, że zadaniem szkoły jest 
kształcenie umiejętności i dostarczanie wie-

dzy, dom natomiast powinien uczyć miłości. Role 
te mogą się uzupełniać, ponieważ w szkole można 
także życzliwie porozmawiać o problemach rodzi-
ny i dorastania zgodnie z przyjętą triadą „Rodzina, 
Kościół, Szkoła”.

Wychowanie do życia w rodzinie jest realizo-
wane od klasy czwartej szkoły podstawowej. 
Na zajęciach prowadzone są rozmowy na te-
mat rodziny, przyjaźni, koleżeństwa, szacun-
ku, tolerancji, niepełnosprawności, poszanowa-
nia innych kultur, zasad dobrego zachowania, 
praw dziecka. Dużo czasu poświęca się dysku-

sjom: jak należy rozwiązywać konflikty, zarówno  
w społeczności uczniowskiej, jak i w rodzinie. Te-
maty takie jak: obecne zagrożenia w Internecie, 
uzależnienia i choroby cywilizacyjne nie zostają po-
minięte. 

Wszystkie zagadnienia dostosowane są do dane-
go poziomu i możliwości percepcyjnych uczniów. 
Część zajęć podzielona jest na grupy dziewcząt  
i chłopców, dzięki czemu uczniowie czują się swo-
bodniej niż w grupie koedukacyjnej i mogą lepiej 
przygotować się do przyszłej roli życiowej: matki 
lub ojca.

Halina Kozak , SP nr 1 w Ropie

21 marca 2019 roku, czyli w pierwszy dzień 
wiosny uczniowie i dzieci przedszkolne  

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu 
wzięli udział w finale konkursu, podczas 
którego pożegnano zimę i przywitano wiosnę. 
W czasie spotkania ogłoszono wyniki konkursu  
na  „Małopolską Marzannę”. W kategorii klas „O” 
– III wyróżnienie zdobyły: Magdalena Górska, Anita 
Krawiec i Maria Kuklicz, natomiast w kategorii IV – 
VI wyróżnienie otrzymały uczennice klasy czwartej: 
Natalia Koperska, Weronika Haluch i Lena Zalitacz.   
Impreza była objęta honorowym patronatem 
Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa 
Małopolskiego. 

Aleksandra Kaczmar, ZSzP w Łosiu Fot. Ewa Krawiec

W lutym 2019 roku, dzieci 5,6-letnie z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Łosiu, udały się 

na wycieczkę do Gorlickiego Centrum Kultury 
na interaktywne widowisko multimedialne, pt.: 
„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”, czyli Filmowe 
Safari w wykonaniu aktorów Teatru SHOW. Dzieci 
miały możliwość obejrzenia nowatorskiego 
widowiska, w którym aktywnie uczestniczyły. 
Po jego zakończeniu pojechaliśmy do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Stanisława Gabryela  
w Gorlicach. Nawiązując do Dnia Bezpiecznego 
Internetu dzieci wzięły udział w warsztatach  
na temat „Bezpieczeństwa w sieci”. Na podstawie 
pajęczyny uwitej z włóczki, pani bibliotekarka 

pokazała  dzieciom jak działa łącze internetowe 
na całym świecie, uświadamiając przy tym 
zagrożenia, jakie mogą czekać na nie w Internecie. 
Kolejnym punktem naszej wycieczki były warsztaty  
w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. 
Podczas zajęć „Skarby z ula”  wzbogaciliśmy 
swoją wiedzę na temat życia pszczół, poznaliśmy 
pszczele produkty i samodzielnie wykonaliśmy 
woskowe tabliczki zapachowe. W czasie 
warsztatów „Pogórzański etnodizajn” dzieci 
poznały tradycyjne, ludowe wzornictwo i techniki 
rękodzielnicze. Efektem udziału w tych zajęciach 
było zdobienie płóciennej torby.

Aleksandra Kaczmar, ZSzP w Łosiu
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Planeta kolorów

Mały miś w świecie wielkiej literatury

Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie

Nasze przedszkole, a dokładnie grupa 5,6-latków 
w roku szkolnym 2018/2019 brała udział w 

międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Mały 
miś w świecie wielkiej literatury”. Głównym 
celem projektu było rozwijanie i promowanie 
czytelnictwa wśród dzieci, a także zachęcanie 
rodziców do głośnego czytania swoim pociechom 
w domu. Nasza przedszkolna maskotka – MIŚ 
KOKARDKA, wędrował wraz z dzienniczkiem  
po domach przedszkolaków, gdzie rodzice czytali 
misiowi bajkę, a dziecko rysowało ilustrację. 
Każdego dnia dzienniczek wracał do przedszkola, 
a dzieci opowiadały całej grupie czytane w domu 
bajki. Na podsumowanie projektu swoje ulubione 
bajki przeczytały dzieciom pani dyrektor Lidia 
Szurek i pracownik Biblioteki w Łosiu – pani 
Mariola Zagórska. Projekt cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem wśród przedszkolaków.

Aleksandra Kaczmar, ZSZP w Łosiu

Pod koniec pierwszego półrocza roku szkolne-
go 2018/2019 uczniowie klas drugich i trzecich 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej  
w Ropie  brali udział w „Stypendiadzie Wczesnosz-
kolnej”. 
Pierwsze miejsce w konkursie czytelniczym  „Abe-
cadło” otrzymała Milena Miczołek z klasy II. Uczen-
nica wykazała się wiedzą na temat utworu Kornela 
Makuszyńskiego „ Przygody Koziołka Matołka”.
Z kolei pierwsze miejsce w konkursie ortograficz-
nym „Ortografek” otrzymał Kamil Siuta- uczeń kla-
sy II.  Kamil musiał udzielić odpowiedzi na 20 zadań 
otwartych podzielonych na  cztery części tematycz-
ne. 
Laureaci ogólnopolskiego konkursu otrzyma-
li medale, dyplomy oraz nagrody książkowe.  
Gratulujemy im uzyskanych wyników i życzymy dal-
szych sukcesów.

Beata Stach, SP 2 w Ropie

Dnia 1 marca 2019 roku w grupie „0” odbyły się 
warsztaty plastyczne, które prowadziła pani 

Anna Kuklicz, z zawodu arteterapeuta. Przy okazji 
spotkania dzieci poznały ciekawy zawód, utrwaliły 
kolory podstawowe, ćwiczyły kierunki i uważność. 

Podczas eksperymentów twórczo-malarskich 
poznały różne techniki graficzne, które dawały 
im dużo radości.  Tworząc własne planety, dzieci 
rozwijały wyobraźnię i zmysł artystyczny.

Aleksandra Kaczmar, ZSzP w Łosiu

Fot. Beata Stach 
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O deficycie kontaktu z naturą...
Wraz z nadejściem cieplejszych dni  place zabaw i ogrody wypełnią się głośnym śmiechem dzieci, a wie-

czorami bez wątpienia usłyszymy podobne dialogi: „- Julia, Grzesiek, do domu! - Ale mamo, jeszcze 
chwilę...”. Ten opis świetnie pasuje do wiosny, ale... kilkanaście lat temu. Dzisiaj coraz częściej zabawa na 
zewnątrz może być przez dzieci odbierana jako kara.

Z własnego dzieciństwa doskonale pamiętam, jak 
wolny czas spędzało się na zabawie na świeżym 
powietrzu. Naturalnym wydawało się wyjście na 
zewnątrz i gra w podchody, skakanie w gumę lub 
wspinanie na drzewa. Zawsze byli chętni do wspól-
nej zabawy, dzięki czemu wśród dzieci z jednej oko-
licy tworzyły się relacje i przyjaźnie. Kto z nas nie 
wspomina tych czasów z sentymentem. Okazuje 
się, że to, co dla wielu pokoleń było oczywiste, dla 
współczesnych maluchów wcale takie nie jest.

Eliza Orzeszkowa w swojej powieści Nad Niemnem 
wymienia około 140 gatunków roślin. Są to nazwy 
używane przez mieszkańców opisywanych przez 
nią terenów w codziennym życiu. Tak dobra znajo-
mość lokalnej flory świadczy o znaczeniu przyrody 
w życiu ówczesnych ludzi, z którą byli nierozerwal-
nie związani. Co takiego wydarzyło się przez kilka 
zaledwie pokoleń, że dzieci nie potrafią dzisiaj roz-
poznać niezapominajki i w zasadzie zupełnie ich 
ona nie interesuje? Nie jest to kwestia wiedzy przy-
rodniczej, ale ogólnego zainteresowania światem, 
który nas otacza. Współczesne dzieci w większości 
przypadków częściej rozpoznają egzotyczne ga-
tunki, których ilustracje widują w książkach, niż np. 
ziębę, która jest jednym z najpospolitszych polskich 
ptaków i z dużym prawdopodobieństwem  wielo-
krotnie pojawiała się w okolicy, w której przebywa 
dziecko. Jak dzisiejsze dzieci będą w stanie zadbać 
o Ziemię, która jest im niezbędna do życia, jeśli nie 
mają z nią żywego, emocjonalnego kontaktu? 

Kontakt z dziką przyrodą nie powinien być naszym 
sentymentalnym wspomnieniem z dzieciństwa, ale 
podstawową potrzebą naszych dzieci, którą nale-
ży zaspokoić. Okazuje się bowiem, że współczesny 
sposób kontaktu z przyrodą (o ile w ogóle wystę-
puje) doprowadził do pojawienia się zespołu zabu-
rzeń rozwojowych określanych mianem syndromu 
deficytu natury. Potwierdzają to liczne badania, 
które wśród zaburzeń mających swoje podłoże w 
braku bezpośredniego kontaktu z naturą wymienią 
m.in. deficyty uwagi, hiperaktywność, otyłość, nie-
prawidłowość integracji sensorycznej, niski poziom 
kompetencji społecznych i komunikacyjnych, trud-
ności w koncentracji, a także agresję, nerwicę i de-
presję nawet u kilkuletnich dzieci. Według amery-
kańskich uczonych szanse na pojawienie się takich 
zaburzeń jak ADHD, dysleksje czy alergie znacząco 
rosną u dzieci, które nie mają kontaktu z przyrodą. 

Zaznaczają również, że pobyt w zoo, gospodar-
stwie agroturystycznym czy miejskim parku nie za-
stąpi spaceru w lesie czy po łące. 

Umożliwienie dzieciom, które cierpią z powodu 
tych problemów, regularnego przebywania w oto-
czeniu przyrodniczym powoduje, że łatwiej wra-
cają one do zdrowia. W bezpośrednim kontakcie  
z przyrodą,  instynktownie realizują one blokowa-
ne potrzeby rozwojowe. W naturalnym środowisku 
dzieci mogą porównywać, szukać, badać, zbierać, 
porządkować, oceniać, mierzyć, liczyć. Bardzo duża 
liczba badań wskazuje również na profilaktyczną 
rolę kontaktu z przyrodą. Dzieci mające do niej na 
co dzień częsty dostęp rzadziej wykazują zaburze-
nia zachowania, lęki i depresję, mają wyższą samo-
ocenę, lepszą koordynację ruchową, są sprawniej-
sze fizycznie, bardziej kreatywne i uważne.

Jesteśmy prawdopodobnie ostatnim, powszech-
nie świadomym pokoleniem, które  doświadczyło 
w dużej skali kontaktu z przyrodą i tego, co ma 
nam do zaoferowania. Zadbajmy o to, aby uchro-
nić nasze dzieci przed syndromem deficytu natury. 
Zapewnienie kontaktu z dziką przyrodą nie musi 
być  czasochłonne, ani nie wymaga wielkich przy-
gotowań. W zasadzie jedyne czego potrzebujemy 
to chęci. Czemu nie pójść do lasu, który widzimy na 
horyzoncie za oknem?  A może warto poznać drze-
wa, które rosną w najbliższej okolicy? Teren nie musi 
byś spektakularny. Z obserwacji trawnika można 
zrobić prawdziwą przygodę! Szukając inspiracji do 
prostego poznawania świata z dziećmi zapraszam 
do śledzenia strony GOK w Ropie i efektów projek-
tu „Z naturą za pan brat”  oraz facebookowy profil 
Z barwinkiem, gdzie pojawiają się propozycje ma-
łych wędrówek na każdy miesiąc. Dołączcie do nas!

Magdalena Kuś, Pracownia Z Barwinkiem

Fot. M
agdalena Kuś
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Realizacja projektu „Z NATURĄ ZA PAN BRAT”
Od lutego b.r. GOK w Ropie realizuje projekt   

„Z NATURĄ ZA PAN BRAT” dofinansowany 
ze środków programu „Na dobry początek!” 
Fundacji BGK. Jest to projekt skierowany do dzieci 
przedszkolnych i ich rodziców, a jego celem jest 
budzenie od najmłodszych lat zainteresowania 
przyrodą oraz kształtowanie w uczestnikach 
postaw proekologicznych, wrażliwości i szacunku 
dla otaczającej przyrody. 
Wprowadzeniem do projektu były zajęcia 
dla rodziców na temat „Wpływ przyrody  
i natury na życie dziecka” poprowadzone przez 
Panią Magdalenę Kuś, z wykształcenia leśnika  
i przyrodnika. Podczas zajęć nie brakło wspólnego 
dialogu prowadzącego z rodzicami i porównań jak 
dzieci bawiły się kiedyś a jak to wygląda obecnie, 
gdzie świat wirtualny coraz bardziej wkrada się 
w nasze życie. Dla najmłodszych zorganizowano 
warsztaty „Więcej niż miód – co zawdzięczamy 
pszczołom”, które zrealizowała Pani Ania Czuchta. 
Dzieci miały okazję do kreatywnej zabawy oraz do 
popróbowania produktów pszczelich.
Kolejną odsłoną zajęć projektowych były rodzinne 
warsztaty „Budujemy domki dla pszczół samotnic  

i innych owadów zapylających”. Zajęcia prowadziła 
Pani Ania Horoszko, dla której drewno, jako 
materiał, nie ma tajemnic.  A dzięki tym warsztatom 
obok placu zabaw, w centrum wsi Ropa powstały 
hotele dla pszczół samotnic i innych owadów 
zapylających. Także w ogrodach uczestników 
projektu już niedługo zamieszkają te pożyteczne 
owady. 
Obecnie rozpoczęliśmy kolejny etap projektowy, 
czyli wędrówki lasami, łąkami i polami  
w poszukiwaniu zdrowia z Paniami: Magdaleną 
Kuś i Anią Czuchtą. Rodzinnie będziemy uczyć się 
jak ciekawie spędzać czas z naszymi dziećmi na 
świeżym powietrzu, czy to w deszcz, czy piękną 
pogodę. Będziemy poznawać tajniki przyrody  
i uczyć się jak o nią dbać. 
A już wkrótce, z pomocą zaangażowanych 
uczestników projektu, plac przy hotelu dla pszczół 
zakwitnie różnokolorowymi barwami. Będziemy 
sadzić byliny, zioła i inne rośliny będące pożytkiem 
dla owadów w akcji „Posadź kwiatka dla owadka”.
Nic nie uczy lepiej jak dobra zabawa!

Sabina Laskoś, GOK w Ropie

Fot.Sabina Laskoś, Zdzisław
 Niezgoda
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Udział w programie „MĄDRZY CYFROWI”
MĄDRZY CYFROWI Fundacji „ABCXXI – 

Cała Polska czyta dzieciom” to pierwszy 
ogólnopolski program skierowany do młodzieży, 
którego głównym celem jest rozwój umiejętności 
cyfrowych przy jednoczesnym kształtowaniu 
odpowiedzialnych postaw społecznych. 
Gminny Ośrodek Kultury w Ropie uczestniczy  
w edycji zimowej tego programu i zaprosił młodzież 
z Gminy Ropa do udziału w zajęciach feryjnych  
i późniejszej pracy w tym programie. Zgłosiło się 
trzynaście młodych osób, których zaangażowanie 
przerodziło się w dwa projekty społeczne. 

Akcja społeczna „Dobro wspólne jest dobrem 
wszystkich nas – Stop niszczeniu przystanków” 
to inicjatywa sześciu chłopców, którzy wyszli  
od wyzwania: „Jak uatrakcyjnić czas spędzany 
osobom korzystającym z komunikacji na 
przystankach autobusowych?”. To wyzwanie, 
ze względu na zauważony problem niszczenia  
i bezprawnego oplakatowywania przystanków, 
ewoluowało w akcję społeczną. Młodzi mieszkańcy 
Ropy mieli okazję spotkać się z wójtem gminy 
panem Karolem Górskim i przedyskutować 
pomysły na akcję oraz na ciekawe rozwiązania 
na przystankach. Podczas rozmowy wykreował 
się pomysł na przystankowe kieszenie na plakaty 
i ogłoszenia. Chłopcy opracowali plakat i ulotkę, 
która propaguje odpowiedzialną postawę  
w przypadkach aktów wandalizmu oraz zwraca 
uwagę mieszkańców gminy na aspekt dobra 
wspólnego i potrzeby troski o nie. Ulotki chłopcy 
rozpropagowali w zamontowanej na przystanku  

w centrum wsi Ropa kieszeni na ulotki.

Klub Przygody Ananasków „Eu-Ropa Travel” 
to pomysł siedmiu młodych osób, do którego 
zapraszają swoich rówieśników. Jest to odpowiedź 
na zauważony przez młodych problem, który był 
dla nich wyzwaniem: „Jak sprawić, aby młodzież 
rozwijała swoje zainteresowania oraz ciekawość 
świata i mniej spędzała czasu w Internecie?”. Ten 
zauważony problem, a jednocześnie potrzeba 
zagospodarowania młodzieży wolnego czasu, 
został przekuty w  Klub Przygody, którego celem 
jest  rozwój różnych umiejętności młodzieży. Klub 
ma służyć rozwijaniu wiedzy o świecie, tym dalszym 
i bliższym oraz realizować swoje cele poprzez 
spotkania z ciekawymi ludźmi, rajdy i wycieczki. 
Ponadto młodzież tworzy programy wyjazdów, 
regulaminy, projektuje plakaty i promuje swoją 
działalność w mediach społecznościowych. 
Pierwszą przygodą zaplanowaną i zrealizowaną 
przez klubowiczów był wyjazd na Festiwal Podróży 
i Przygody „Bonawentura” w Starym Sączu,  
do którego dołączyli ich koledzy. 
Zrealizowane przez młodzież inicjatywy zostały 
poddane głosowaniu szkolnemu. Zwycięski projekt 
powstania i działalności Klubu Przygody Ananasków 
„Eu-Ropa Travel” z ofertą ciekawego spędzania 
wolnego czasu dla młodzieży, został zgłoszony 
do ogólnopolskiego konkursu na najciekawszy/
najlepszy projekt społeczny w ramach Programu 
„Mądrzy Cyfrowi”. 

Sabina Laskoś, GOK w Ropie
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Moje Camino 

„Skarpetkowe przygody” w Przedszkolu w Łosiu 

Wyprawa do Chin, czyli „Chiny dla dociekliwych”

„Moje Camino” to spotkanie z Marleną 
Pachlą, mieszkanką Klimkówki, która 

wystąpi w ramach cyklu spotkań „Przyjaciele 
Biblioteki – Własnym Głosem”. Opowie ona  
o swojej samotnej drodze na piechotę z Porto  
w Portugalii do Santiago de Compostela w Hiszpanii 
czyli o Drodze Św. Jakuba.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które 
odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 
18:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ropie. 
Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się trochę 
więcej o Camino czyli popularnej trasie do Santiago 

de Compostela. Dlaczego tylu ludzi każdego roku 
przemierza słynne Camino? Co ich motywuje  
do tej wędrówki?  I dlaczego najczęściej podejmują 
to wyzwanie samotnie?
Marlena opowie też o przygotowaniach  
do wyprawy (ile trwały, co trzeba zabrać, ile  
powinien ważyć bagaż, dlaczego szła zimą, a nie 
latem etc.) i przygodach, jakie spotkała na trasie. 
Pokaże również publikacje dotyczące Camino. 
Prelekcji towarzyszyć będzie pokaz slajdów z drogi. 

Mariola Zagórska, GBP w Ropie

22 marca 2019 roku w Przedszkolu w Łosiu od-
były się zajęcia pt. : Skarpetkowe przygody”. 

Dzieci próbowały odpowiedzieć na pytanie: co dzie-

je się z zgubionymi w czasie prania skarpetkami, bo 
jest faktem, że znikają, skoro wsadzamy je parami, 
a wyjmujemy pojedyncze? Tak się dzieje w domu 
Małej Be, jednej z bohaterek książki „Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych  
i sześciu lewych)”. Otóż zaginione skarpetki ruszają 
w świat, robią zawrotne kariery i mają świetne przy-
gody: zostają gwiazdami filmowymi, detektywami, 
mysimi mamami albo po prostu uszczelniają wro-
nie gniazdo. Przedszkolaki w Łosiu wymyślały wła-
sne przygody dla swoich zagubionych skarpetek  
i prezentowały je swoim koleżankom i kolegom. 
Dzięki niesamowitej fantazji dzieci, zagubione skar-
petki przeżyły mnóstwo ciekawych przygód.

Mariola Zagórska, GBP w Ropie

Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie z Filią w Łosiu oraz Zagroda Ma-
ziarska w Łosiu zapraszają na „Chiny dla dociekliwych”- orientalne 

warsztaty z Izabellą Kalutą, autorką książki  „Man zou. Chiny dla docie-
kliwych”.
O warsztatach: Dlaczego Chiny nazywa się Państwem Środka? Ile tysięcy 
znaków ma chińskie pismo? Dlaczego Święto Wiosny w Chinach obchodzi 
się zimą? I czy dawni mistrzowie chińskich sztuk walki naprawdę przeni-
kali przez ściany?
Zapraszamy na wyprawę do Chin! Przyjdźcie poćwiczyć pisanie chińskich 
znaków i jedzenie pałeczkami! Będzie też o chińskich pieczęciach, paraso-
lach, syczuańskim pieprzu i jedwabiu, a także o sztuce parzenia herbaty.
Chcesz się zapisać? Masz więcej niż 7 lat? Zadzwoń: telefon do zagrody 
18 3534363, telefon do biblioteki: 18 3534150. Liczba miejsc ograniczona. 
Wstęp na warsztaty 1 zł. Warsztaty odbędą się 1 czerwca 2019 roku w Za-
grodzie Maziarskiej w Łosiu o godzinie 1000 .

Mariola Zagórska, GBP w Ropie

Fo
t.

 A
le

ks
an

dr
a 

Ka
cz

m
ar



16

BIULETYN INFORMACYJNY GMINA ROPA Organizacje społeczne

„Małopolski e-Senior”
W dniu 14 marca 2019r. w Gminnym Ośrodku Kul-

tury w Ropie odbyło się podsumowanie zajęć 
dla seniorów dotyczących nauki obsługi tabletu  
i korzystania z Internetu. Cykl szkoleń przeprowa-
dzony został w ramach projektu „Małopolski e-Se-
nior”, realizowanego przez Fundację Instytut Myśli 
Innowacyjnej z siedzibą w Nowym Sączu, we współ-
pracy z gminą Ropa. W spotkaniach warsztato-
wych wzięło udział 40 seniorów ze wsi Ropa, Łosie  
i Klimkówka. Zajęcia były realizowane od listopada 
2018r. w formie cotygodniowych spotkań, których 
tematami była obsługa tabletu oraz korzystanie  
z sieci Internet. Uczestnicy na zajęciach nauczyli się 
między innymi: zakładania poczty elektronicznej, 
korzystania z różnych aplikacji, komunikatorów  

i portali społecznościowych, wyszukiwania infor-
macji w sieci, fotografowania i nagrywania filmów. 
Oprócz kompetencji obsługi tabletu dodatkowe 
rezultaty projektu to aktywizacja społeczna senio-
rów - dzięki podjętym inicjatywom seniorom uda-
ło się zorganizować wspólny wyjazd do kina dla 
mieszkańców, który promowany był samodziel-
nie nagranym filmem. Seniorzy wzięli także udział  
w wyjeździe do Banku Spółdzielczego w Gorlicach, 
podczas którego zapoznali się z bankowością elek-
troniczną. Na zakończenie projektu uczestnicy 
otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 
oraz na własność tablety.

Tomasz Zając, UG w Ropie

Fot. Zdzisław Niezgoda
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Interwencje OSP w Ropie w I kwartale 2019
Od początku 2019 roku odbyło się 16 interwencji, 

w tym 14 miejscowych (wypadki, powalone 
drzewa). W I kwartale 2019r. OSP Ropa została 
skierowana do dwóch pożarów, jeden określony 
jako mały (pożar samochodu), drugi jako duży.
W dniu 22 stycznia 2019r. druhowie OSP Ropa 
zostali wezwani do pożaru samochodu oraz wiaty 
garażowej w miejscowości Ropa. Po dotarciu na 
miejsce samochód oraz wiata były już całe objęte 
ogniem. Nie udało się uratować auta. Przyczyną 
pożaru najprawdopodobniej było zwarcie  
w instalacji elektrycznej pojazdu. 
Z kolei w dniu 27 lutego 2019r. druhowie OSP 
Ropa zostali wezwani do pożaru w budynku 
gospodarczym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Bystrej koło Gorlic.
Siedmiokrotnie druhowie wyjeżdżali, 11 marca 
br., do powalonych drzew po wichurze, która 
nawiedziła nasz region, jak i cały kraj.
Na Ropskiej Górze doszło do wypadku w dniu 25 
marca br. Kierowca nie opanował pojazdu na łuku 
drogi i dachował. Opuścił pojazd o własnych siłach, 
bez obrażeń. Zastęp OSP Ropa wraz z JRG Gorlice 
zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
30 marca br. druhowie OSP Ropa wzięli udział  
w szkoleniu w Moszczenicy wraz z druhami  
i druhnami z OSP Moszczenica i OSP Staszkówka. 

Zrealizowano takie tematy jak: organizacja pola 
sprzętowego, rozpoznanie 360, zarządzanie 
szkłem, crossraming, tunelowanie oraz stabilizacja. 
Druhowie OSP Ropa, wracając ze szkolenia zostali 
skierowani do groźnego wypadku w Ropie,  
na DK28. W zdarzeniu brały udział 3 samochody,  
w tym 2 osobowe oraz bus przewożący 30 
owiec. Na szczęście nikt z ludzi nie ucierpiał  
w wypadku, natomiast zginęło 9 owiec.
Łącznie w działaniach ratowniczo – gaśniczych 
udział brało 114 ratowników.
OSP w Ropie w tym okresie dotknęła bolesna 
strata, ponieważ zmarł wieloletni Prezes 
jednostki druh Wiesław Uszakiewicz. Swoją 
służbę pełnił przez trzy kadencje. To właśnie On 
wprowadził jednostkę do Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego w 2003 roku i dzięki 
jego staraniom OSP Ropa pozyskała wtedy nowy 
lekki samochód do ratownictwa technicznego. 
Druh Wiesiek był zawsze uśmiechniętym  
i serdecznym człowiekiem, nigdy nie żałował czasu  
na rozmowę, służył pomocą każdemu, kto go  
o to poprosił. Przeżył 63 lata, od dłuższego czasu 
walczył z ciężką chorobą. 
Bogu na chwałę – ludziom na pożytek!

dh Artur Łukaszyk, Jolanta Halina Jabłczyk
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„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Gorlicka Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Klub Sportowy Ropa

Na przełomie października i listopada w Krygu 
zorganizowane zostały powiatowe zmagania 

XVIII edycji turnieju „Z podwórka na stadion  
o Puchar Tymbarku”. Nasza placówka 
wystawiła reprezentacje we wszystkich sześciu 
kategoriach wiekowych. Dwie z drużyn, 
najmłodsza dziewcząt i najstarsza chłopców, 

wygrały etap powiatowy. Tym samym 
zapewniły sobie udział w finale wojewódzkim, 
który odbędzie się w kwietniu w  Krakowie  
na obiektach ComCom Zone. Chłopcy powalczą 
o awans do turnieju finałowego, natomiast 
dziewczęta rywalizację kończą na etapie Wielkiego 
Finału w Krakowie.  Życzymy powodzenia!

Katarzyna Drąg

Od listopada do marca trwała rywalizacja  
w rozgrywkach siatkarskich. W halach powiatu 

gorlickiego, również u nas w Ropie, rozgrywane 
były mecze rundy zasadniczej - mecz i rewanż. 
Runda ta dla zawodniczek Omegi Ropa była 
bardzo udana, ponieważ dziewczyny nie przegrały 
w niej żadnego meczu. Omega Ropa zajmowała 
pierwsze miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej 
z dużą przewagą punktową nad rywalkami. Po jej 
zakończeniu wyłonione zostały drużyny finałowe. 
Nam przyszło zmierzyć się z drużyną z Szymbarku. 
Niestety w dwumeczu nasz bój o puchar Gorlickiej 
Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej został przegrany, 
tym samym Omega Ropa ostatecznie zajęła II 
miejsce.
W składzie drużyny wystąpiły: Martyna Zagórska, 

Anna Drąg, Natalia Masztafiak, Karolina Drąg, 
Katarzyna Szczepanik, Magdalena Szuba, Katarzyna 
Flądro,  Karolina Mika, Magdalena Dynarowicz, 
Alicja Płazińska, Oliwia Żegleń, Patrycja Sorota.

Katarzyna Drąg

Drużyna juniorów Klubu Sportowego Ropa prze-
grywając w finale z LKS „Ogień” Sękowa 2:1, za-

jęła 2 miejsce w XX Turnieju Piłki Halowej Podokrę-
gu Piłki Nożnej Gorlice. Zajęcie drugiego miejsca 
zagwarantowało drużynie z Ropy awans do Klubo-
wych Halowych Mistrzostw Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w Nowym Sączu.  W mocno obsadzo-
nym turnieju drużyna juniorów Klubu Sportowego 
Ropa zajęła 5 miejsce. 

Wiesław Szarowicz
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