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Działalność gospodarcza, dodatki mieszkaniowe – 
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Ankieta ws. transportu 
publicznego

Starostwo Powiatowe w Gorlicach przygotowało 
ankietę dotyczącą publicznego transportu zbiorowe-
go na terenie powiatu gorlickiego.

W ankiecie odpowiadamy między innymi na py-
tania związane z kierunkiem naszych najczęstszych 
podróży i przedziałem czasowym, w jakim podró-
żujemy. Pytania dotyczą również tego, jaki rodzaj 
transportu wybieramy najczęściej i co skłoniłoby nas 
do jego zmiany, jest też kilka pytań odnoszących się 
do naszych oczekiwań, jeśli chodzi o połączenia ko-
lejowe.

Urzędnicy chcą poznać potrzeby przewozowe 
mieszkańców naszego powiatu, dlatego zachęcamy 
Was do wypełnienia ankiety – to zajmuje dosłownie 
kilka chwil.

Ankieta dostępna stronie www.interankiety.pl/i/
qDQ8X69v

Gmina
Ropa....................
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Spotkanie Noworoczne 2020
Spotkanie Noworoczne, które odbyło się w Ropie 

18 stycznia b.r. miało charakter podsumowania 
wydarzeń w Gminie Ropa w roku 2019 oraz przedsta-
wienia planów i zamierzeń na rok 2020. 

Na spotkanie przybyli mieszkańcy naszej gminy,
a także zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili 
nas: Wiktor Durlak – senator RP, Barbara Bartuś – po-
seł na Sejm RP, Jadwiga Wójtowicz - radna Sejmiku Wo-
jewódzkiego. Władze powiatowe reprezentował Jan Mo-
rańda – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego, 
a w poprzednich kadencjach wójt naszej gminy, Bar-
bara Baczyńska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, 
st. kpt. Waldemar Krok– zastępca Komendanta Powia-
towego PSP, Jerzy Jemioła – prezes Banku Spółdzielcze-
go w Gorlicach. W spotkaniu wzięli udział proboszczo-
wie naszych parafi i: w Ropie – ks. Stanisław Porębski 
i Łosiu – ks. Jan Adamczyk oraz radni gminy Ropa, dy-
rektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek gminnych. 

Pan Karol Górski, Wójt Gminy Ropa i gospodarz 
spotkania przedstawił zgromadzonym prezentację 
multimedialną, dotyczącą zrealizowanych inwestycji, 
projektów i programów, które miały miejsce w 2019 
roku,  oraz zaprezentował plany na rok 2020. Podzię-
kował za współpracę i wsparcie pani Barbarze Bartuś, 
panu Wiktorowi Durlakowi, pani Jadwidze Wójtowicz 
oraz innym osobom angażującym się w życie gminy. 
Głos zabrali także goście, deklarując dalszą współpracę 
i zaangażowanie na rzecz rozwoju naszej gminy. Złożyli 
także życzenia noworoczne wszystkim zebranym.

Podczas spotkania została przedstawiona krótka pre-
zentacja gminnych wydarzeń kulturalnych minionego 

roku oraz program artystyczny. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych, 

które powstały podczas zajęć plastycznych z dziećmi, 
prowadzonych przez panią Karolinę Niezgodę w sie-
dzibie GOK w Ropie oraz w budynku Remizy OSP 
w Łosiu. Ponadto odbyła się wystawa fotografi i lau-
reatów wszystkich edycji konkursu „Gmina Ropa 
w obiektywie – Cztery Pory Roku 2019”, który organi-
zowany był w ubiegłym roku przez GOK.

Część artystyczną rozpoczął koncert kolęd i pastora-
łek w wykonaniu Chóru Cantores Carvatiani, działają-
cego przy Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów 
w Gorlicach. Wspaniały występ został nagrodzony owa-
cjami na stojąco. Przed publicznością zaprezentowały 
się również zespoły działające przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Ropie. Wokalno – taneczny Zespół Regional-
ny Okaryna wraz z kapelą pogórzańską wykonał kilka 
żywiołowych utworów w choreografi i pani Renaty Tarsy. 
Wystąpił również Dziecięco-Młodzieżowy Zespół, któ-
ry przebrany w tradycyjne stroje kolędnicze z turoniem 
i gwiazdą na czele, zakolędował zebranym, składając 
tym samym noworoczne życzenia, a także działająca od 
niedawna orkiestra dęta, prowadzona przez młodego 
i utalentowanego instruktora – Kubę Cetnarowskiego, 
która w swoim zróżnicowanym wiekowo składzie zagra-
ła kolędy i marsza. 

Po części ofi cjalnej oraz artystycznej spotkania, go-
ście zasiedli do stołów, aby degustować bardzo smaczne 
regionalne potrawy, przygotowane przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy z Ropy. 

Sabina Laskoś, Karolina Niezgoda 
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P oprawa jakości środowiska naturalnego to jeden 
z priorytetów w naszym regionie. Dzięki otrzy-

manemu dofi nansowaniu z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, dla 10 gmin człon-
kowskich klastra energii „Biała – Ropa”, zostanie za-
kupionych i zainstalowanych łącznie ponad 2 tysiące 
urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii 
do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Liderem 
klastra energii „Biała – Ropa” jest gmina Moszczenica, 
a jednym z partnerów – gmina Ropa. W ramach reali-
zacji projektu dla naszej gminy przewidziano zakup i in-
stalację 116 takich urządzeń, a mianowicie: 65 instalacji 
paneli fotowoltaicznych, 37 kolektorów słonecznych, 
2 kotły na biomasę i 12 pomp ciepła. Całkowita 
wartość projektu dla wszystkich gmin to 36,5 mln zł 
przy dofi nansowaniu ze środków Unii Europejskiej 
20,2 mln zł, wkład własny benefi cjentów – 16,3 mln 
zł. Koszt zadania dla gminy Ropa to ok. 1,76 mln 
zł, przy dofi nansowaniu ok. 1,06 mln zł. Głównym 
celem programu jest zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza oraz obniżenie rachunków mieszkańców.
Nowoczesne proekologiczne instalacje pozwolą 
realnie zmniejszyć koszty ogrzewania i koszty 
zakupu energii elektrycznej w gospodarstwach 

domowych. Oferta skierowana jest wyłącznie na 
cele mieszkaniowe, niezwiązane z prowadzeniem 
działalności rolniczej. Oddzielnym działaniem jest 
projekt „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowa-
nie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę 
w gminach członkowskich klastra energii Biała - Ropa”, 
sfi nansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego,  również w ramach RPO WM 
na lata 2014-2020, zostanie zmodernizowanych ogó-
łem 368 źródeł ciepła wykorzystywanych przez indy-
widualnych odbiorców na terenie gmin należących do 
klastra energii. Stare kotły grzewcze zostaną zastąpione 
nowymi źródłami ciepła spalającymi paliwo gazowe 
lub biomasę . W ramach zgłoszonych przez mieszkań-
ców potrzeb przewidziano wymianę 14 starych kotłów 
grzewczych na gazowe, o wartości 111 tys. zł. Oprócz 
zadań związanych z wymianą źródeł ciepła zaplanowa-
no także realizację zadań mających na celu podniesienie 
świadomości ekologicznej 
w szczególności w zakre-
sie oszczędzenia zasobów 
naturalnych i obniżenia 
niskiej emisji.

Zdzisław Niezgoda

W ramach projektu pt. „Karpackie Bramy: mię-
dzy Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój 

wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu pol-

sko-słowackim” w 2020 r. planowane jest rozpoczęcie 
odbudowy budynku położonego w centrum wsi Ropa, 
tzw. „Hyblówki”. Budynek częściowo zachowa dawny 
charakter architektoniczny, zmianie ulegnie natomiast 
jego funkcja - pełnił będzie rolę ośrodka pracy twórczej, 
w którym odbywać się będą szkolenia, warsztaty pla-
styczne, ekspozycje sztuki regionalnej, spotkania edu-
kacyjne. Budynek powstanie w miejscu w którym 
istniał do niedawna dom artysty Antoniego Hybla 
i poprzez swoje funkcje nawiązywać będzie do tradycji 
i dziedzictwa kulturowego regionu. 

Tomasz Zając, UG Ropa

Gmina jest w trakcie kolejnego etapu budo-
wy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania 

pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infra-
strukturą towarzyszącą dla potrzeb odprowadzania ście-
ków na terenie Gminy Ropa w miejscowościach Ropa 
i Łosie”. Zakres prac obejmuje wykonanie 16 km kana-
lizacji sanitarnej, zadanie zostanie zrealizowane w termi-
nie do 30 września 2020 r. Prace budowlane przebiegają 
zgodnie z harmonogramem, obecnie wybudowane zo-
stało 11,5 km sieci.

W miesiącu kwietniu zostaną zorganizowane spotka-
nia w miejscowościach Ropa i Łosie, w czasie których 
zostanie poddana pod akceptację mieszkańców forma 

wykonywania przyłączy kanalizacyjnych. Możliwym 
do realizacji jest:

• wariant uśredniony, w ramach którego wszyscy 
ponoszą taki sam koszt przyłącza (koszt wyliczo-
ny zostanie na podstawie średniej długości przyłą-
czy). Do wariantu uśrednionego wliczony byłby 
koszt wykonania dokumentacji na przyłącz;

• wykonanie indywidualne, w którym koszt będzie 
zależny od długości konkretnego przyłącza. 

Wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych planowane jest 
w miesiącach wakacyjnych.

Jadwiga Kiełbasa, UG Ropa

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Odbudowa Hyblówki

Dotacje z Unii Europejskiej na inwestycje ekologiczne
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Zagospodarowanie Zbiornika Klimkówka

Dbajmy o powietrze

G mina Ropa kontynuuje realizację zadania do-
tyczącego zagospodarowania otoczenia zbior-

nika wodnego. W 2019 roku w ramach I etapu in-
westycji wybudowane zostało 3 – stopniowe nabrzeże 
o funkcji zabezpieczającej. W bieżącym roku wykona-
ne zostaną: ścieżka rowerowa, 15 plaż kompaktowych, 
pomost cumowniczy wraz z miejscem do wodowania 

łodzi, aranżacja terenu, oświetlenie oraz wiata z gril-
lem i zapleczem sanitarnym. Szacowany koszt łączny 
zadania to 3,5 mln zł, dofi nansowanie z UE wynosi 
75%. Partnerem projektu jest gmina Uście Gorlickie, 
która na swoim terenie wykonuje ścieżki rowerowe.

Tomasz Zając, UG Ropa

Ilość zanieczyszczeń w powietrzu w Polsce jest wyż-
sza niż w krajach Unii Europejskiej. Z punktu 

widzenia ochrony naszego zdrowia i życia szczególnie 
zagrożenie wywołuje substancja znajdująca się w powie-
trzu - pył zawieszony.  

To, jak silnie zanieczyszczenia pyłowe wpływają 
na zdrowie, zależy nie tylko od ich stężenia w powie-
trzu i od czasu ekspozycji (czyli od całkowitej ilości za-
nieczyszczeń, która dostaje się do naszego organizmu), 
ale od rozmiarów, kształtu i składu chemicznego czą-
stek pyłu. Szkodliwy wpływ na zdrowie mają również 
zanieczyszczenia gazowe, takie jak tlenek węgla (CO), 
dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2).

Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami, głównym źródłem zanieczysz-
czeń w Polsce są „procesy spalania poza przemysłem”. 
Zanieczyszczenia powodowane są głównie przez domo-
we piece, kotły i kominki opalane węglem i drewnem 
o niskiej sprawności energetycznej i bardzo wysokiej 
emisyjności. 

Zgodnie z obowiązującą uchwałą antysmogową 
dla województwa małopolskiego:

1. wolno instalować tylko kotły spełniające normy 
ekoprojektu (emisja pyłu do 40 mg/m3),

2. nowo instalowane kominki i piece muszą rów-
nież spełniać wymagania ekoprojektu,

3. obowiązuje całkowity zakaz stosowania mułów 
i fl otów węglowych oraz węgla, który zawiera powyżej 
15% drobnego ziarna (0-3 mm) – przy zakupie węgla 
sprzedawca ma obowiązek wydać kupującemu świa-
dectwo jakości paliwa,

4. obowiązuje również zakaz spalania drew-
na i biomasy o wilgotności powyżej 20% - . ozna-
cza to, że drewno przed spaleniem powinno 
być sezonowane – jego suszenie powinno trwać 
co najmniej dwa sezony. Suche drewno charak-
teryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niż-
szą emisją zanieczyszczeń niż drewno surowe. 
Do sprawdzenia wilgotności drewna można stosować 
urządzenia elektroniczne tzw. wilgotnościomierze 
do drewna.
Zgodnie z obowiązującą uchwałą do końca 2022 

roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel 
lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyj-

nych. Obecnie istnieje możliwość skorzystania z dostęp-
nych programów dofi nansowania do wymiany kotłów, 
np.: Programu Czyste Powietrze. W przyszłości – 
po zakończeniu programów dofi nansowania – koniecz-
na będzie wymiana urządzeń we własnym zakresie.

Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które  
do tej pory spełniają podstawowe wymagania emisyjne, 
czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według obowiązującej 
normy (tab. znamionowa).

Kotły spełniające wymagania klasy 5 według obowią-
zującej normy, które były eksploatowane przed 1 lipca 
2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej ży-
wotności.

Wprowadzony jest również obowiązek wymiany lub 
doposażenia kominków w urządzenia redukujące emi-
sję.

Od 1 lipca 2017 roku nowo instalowane kominki 
(również tzw. ogrzewacze pomieszczeń, piece kafl owe 
czy popularne „kozy”) muszą spełniać wymagania eko-
projektu. Dotyczy to również sytuacji instalowania ko-
minka w istniejących budynkach np. w ramach wymia-
ny na nowy.

Od 1 stycznia 2023 roku dopuszczone będzie uży-
wanie tylko kominków spełniających wymagania eko-
projektu (emisja pyłu do 40 mg/m3) lub kominków, 
których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. 
Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać 
dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Badania prowadzone od wielu lat wskazują na ist-
nienie związku pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza, 
a występowaniem różnych chorób. Pył PM2,5 podczas 
oddychania wchłania się przez płuca i osadza w naczy-
niach krwionośnych, ograniczając przepływ krwi. Szcze-
gólnie podatne na wpływ zanieczyszczonego powietrza 
są dzieci, osoby z chorobami układu krążenia i ukła-
du oddechowego, z cukrzycą, otyłością oraz ludzie 
starsi. Ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza wiąże 

się ze zwiększoną umieralnością 
i skróceniem oczekiwanej długo-

ści życia.

Jadwiga Kiełbasa, 
UG Ropa
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Gmina Ropa we współpracy z Prawosławnym 
Ośrodkiem Miłosierdzia „ELEOS” pozyskała 

środki na utworzenie domu dziennej opieki dla niesa-
modzielnych seniorów. Od kwietnia 2020 roku rozpo-
częte zostaną prace adaptacyjne w budynku dawnej fi lii 
domu kultury na Klimkówce, a od września rozpocznie 
funkcjonowanie ośrodek. Dzienny dom świadczyć bę-
dzie opiekę rehabilitacyjną i pielęgnacyjną oraz zajęcia 
aktywizujące dla 14 osób. Dodatkowo w ramach pro-
jektu wspierani będą opiekunowie osób niesamodziel-
nych. Powstanie także wypożyczalnia sprzętu rehabili-
tacyjnego. Zgłoszenia do uczestnictwa przyjmowane 
będą od lipca do sierpnia 2020 r. Wstępne kryteria na-
boru: zamieszkanie w gminie Ropa, stan zdrowia lub 
niepełnosprawność wymagająca opieki i aktywizacji. 

W pierwszej kolejności przyjęte zostaną osoby z niskimi 
dochodami oraz zagrożone ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym. 

Tomasz Zając, UG Ropa

Nauka pływania dla dzieci z terenu Gminy Ropa 

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Seniorów w Klimkówce

Szkolenia komputerowe

W dniu 7 lutego 2020 r. Wójt Gminy Ropa wrę-
czył certyfi katy ukończenia szkolenia pierwszej 

grupie uczestników projektu pt. „eu-ROPA - szkole-
nia w zakresie umiejętności i kompetencji cyfrowych 
dla mieszkańców gminy Ropa”. Celem zadania jest 
nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania 
z Internetu przez realizację szkoleń w grupie 150 uczest-

ników - mieszkańców gminy Ropa, w wieku powy-
żej 25 lat. Projekt jest realizowany przez Gminę Ropa 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pogranicza. 

Szkolenia są realizowane w następujących tematach:
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje fi nanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci”
Zapraszamy do zgłaszania się do uczestnictwa 

w szkoleniach zainteresowanych mieszkańców gmi-
ny, oferta jest aktualna do końca kwietnia 2020 r. 
lub do wyczerpania miejsc. Zgłoszenia są przyjmowane 
w Urzędzie Gminy Ropa, pok. 13. Po zakończeniu reali-
zacji projektu zakupiony sprzęt komputerowy zostanie 
przekazany do lokalnych placówek edukacyjnych.

Tomasz Zając, UG Ropa

Stowarzyszenie Pogranicza we współpracy z Gmi-
ną Ropa pozyskało dotację w wysokości 21 600 

zł na realizację zajęć nauki pływania w ramach progra-
mu „Umiem Pływać”. Łączny koszt zadania to 29 200 
zł. Zajęcia będą realizowane w terminie od 1 marca 
do 30 listopada 2020 roku. Projekt  jest adresowany 
do uczniów klas I – III szkół podstawowych z terenu 
gminy Ropa, a jego głównym celem jest aktywizacja fi -
zyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umie-
jętności pływania, profi laktyka wad postawy oraz nad-
wagi i otyłości. W projekcie weźmie udział 120 uczniów 
ze wszystkich szkół z terenu gminy.

Tomasz Zając, UG Ropa F
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Przedszkole z uśmiechem

W latach 2020-2022 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mało-

polskiego, Związek Gmin Ziemi Gorlickiej wspólnie 
z jednostkami samorządu terytorialnego z powiatu gor-
lickiego oraz Gminą Korzenna będzie realizował projekt 
pod nazwą „Edukacja w szkołach prowadzących kształ-
cenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. 

Gmina Ropa uczestniczy w realizacji projektu razem 
z siedmioma partnerami: Łużną, Bobową, Moszczenicą, 
Uściem Gorlickim, Gminą Gorlice i Miastem Gorlice 
oraz Gminą Korzenna z powiatu nowosądeckiego.

1790 uczniów z 42 szkół podstawowych zostanie 
objętych zajęciami, których podstawowym celem jest 
rozwijanie umiejętności uczenia się z wykorzystaniem 
sprzętu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej 
w zakresie języków obcych, matematyki, informatyki, 
fi zyki, biologii, chemii oraz wsparcie uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi 

w zakresie zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompen-
sacyjnych i rewalidacyjnych. 

Projekt zakłada także wsparcie rozwoju zawodowego 
314 nauczycieli poprzez zorganizowanie dla nich specja-
listycznych szkoleń. Do szkół trafi  kompleksowe wypo-
sażenie pracowni przedmiotowych oraz zostanie zaku-
piony sprzęt TIK.

Z naszej gminy w projekcie uczestniczą wszystkie 
szkoły podstawowe, tj. SP 1 i SP 2 w Ropie oraz SP 
w Łosiu. 

Budżet całego projektu na prowadzenie zajęć z ucznia-
mi, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia 
i sprzętu dla szkół wynosi 3,8 mln. złotych. Pomimo 
że w projekcie uczestniczy ośmiu partnerów, to wiel-
kość pozyskanej kwoty dofi nansowania daje gwarancję, 
że wszystkie zaplanowane zajęcia w poszczególnych 
szkołach zostaną zrealizowane, nauczyciele nabędą do-
datkowe kwalifi kacje, a szkolne pracownie przedmioto-
we zostaną wyposażone w nowy sprzęt i pomoce dydak-
tyczne.

Elżbieta Maszta� ak, CUO w Ropie

Kolejny projekt oświatowy w naszych szkołach

Od września 2020 roku, dzięki staraniom Wójta 
Gminy Ropa, pana Karola Górskiego, w Szko-

le Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ropie 
rozpocznie  się realizacja projektu przy udziale środ-
ków pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej. Jego 
celem będzie poprawa dostępności opieki dla dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat poprzez zwiększenie liczby miejsc 
dla maluszków o 11, a także wydłużenie pracy oddzia-
łów przedszkolnych z 5 do 8 godzin dziennie oraz o czas 
dodatkowy na odbiór dziecka po zajęciach.

Rodzice, którzy wybiorą dla swoich pociech nasze 
oddziały przedszkolne, będą mieli pewność, że zostanie 

im zapewnione fachowe i pełnie wsparcie 
w prawidłowym rozwoju poprzez 
możliwość udziału w zajęciach: logo-
pedycznych, gimnastyki korekcyjnej, 
emocjonalno-społecznych i języka an-
gielskiego. Ponadto w każdej z grup będą 
odbywały się zajęcia stymulujące rozwój 
wyobraźni przestrzennej, koordynacji 
wzrokowej i kreatywności oraz rozwi-
jające zainteresowania matematyczne 
i przyrodnicze. Z uwagi na dłuższy czas 
pracy dzieciom zostanie zapewniony po-
siłek (obiad), który dowozić będzie fi r-
ma cateringowa. Kolejny plus realizacji 
tego projektu to doposażenie w sprzęt 
i pomoce, które posłużą do efektywniej-
szego i ciekawszego prowadzenia zajęć 
zarówno tych standardowych, jak i specja-
listycznych. Zakupione zostaną zestawy 
matematyczne z matami do kodowania, 

klockami elastycznymi, zestawy przyrodnicze z pia-
skiem kinetycznym, cylindrami zapachowymi, bardzo 
dużo gier, układanek dydaktycznych, klocków i zabaw 
logicznych. Trudno wymienić wszystko, bo tak duży jest 
wachlarz zakupów, które zostały zaplanowane.

Zapraszamy więc rodziców i dzieci do skorzysta-
nia z tej bardzo ciekawej oferty edukacyjnej. Życzymy 
wszystkim przedszkolakom, żeby każda wizyta w na-
szych oddziałach była wielką przygodą i ciekawą nauką, 
a uśmiech towarzyszył im każdego dnia.

Jolanta Grzegorzek, dyrektor SP 2 w Ropie
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Stowarzyszenie Pogranicza we współpracy z gminą Ropa 
pozyskało dotację ze środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki na realizację zajęć nauki jazdy na nartach. W pro-
jekcie wzięło udział 22 dzieci, zajęcia odbywały się na stoku 
narciarskim w Małastowie. Całkowity koszt projektu to 19 
tys. zł , dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
to 15 tys. zł. 

Tomasz Zając, UG Ropa

Bogata oferta świetlicy opiekuńczej w Ropie
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Świetlica opiekuńcza w Ropie współfi nansowa-
na jest z Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
Oś IX Region spójny społecznie. Realizowana przez 
Fundację "Szlachetne Zdrowie..." w partnerstwie 
z Gminą Ropa. Do chwili obecnej korzysta z niej 45 
dzieci i młodzieży.

Świetlica dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ropa 
to miejsce, gdzie na co dzień dużo się dzieje. W szerokiej 
ofercie zajęć każdy podopieczny znajdzie coś ciekawego 
dla siebie:
Ekspresja kultury:

• muzyczne (nauka gry na gitarze, fl ecie, skrzypcach, 
i innych instrumentach muzycznych, śpiew, zabawa 

z tańcem, metoda Batii Strauss). W ramach tych zajęć 
powstał zespół muzyczny, który występuje na spotka-
niach integracyjnych dla rodzin, piknikach, jasełkach;
• teatrzyk kukiełkowy; 
• plastyczno-rękodzielnicze i rozwijające twórczość.

Sportowe (nauka pływania, piesze wycieczki, zabawy 
i gry sportowe na świeżym powietrzu, rajdy, tenis stoło-
wy, piłkarzyki, gry terenowe).
Spotkania integracyjne dla dzieci, młodzieży 
i pozostałych członków rodzin, pikniki.
Wycieczki kulturalno-edukacyjne do pobliskich 
miejscowości.
Zajęcia Aktywności Społecznej i Obywatelskiej 
(Odyseja Umysłu, twórcze myślenie, nauka samodziel-

ności, nauka szacunku i wzajemnego zaufa-
nia).
Efektywne metody uczenia się (techniki 
relaksacyjne, motywacyjne, ćwiczenia kon-
centracji, uwagi, sposobów uczenia się pa-
mięciowego, czytanie ze zrozumieniem).
Zajęcia dla rodziców i opieku-
nów (szkoła dla rodziców i wy-
chowawców, wspieranie uczniów 
w rozwoju kompetencji kluczowych).
Pomoc w odrabianiu zadań do-
mowych, gry edukacyjne, gry stoli-
kowe, oglądanie fi lmów przyrodni-
czych, prezentacji multimedialnych 
i inne. 

Barbara Sarnecka

Upowszechnianie sportów zimowych wśród młodych 
mieszkańców Gminy Ropa
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Regulamin punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych gminy Ropa

Wszystkie odpady gromadzo-
ne selektywnie są przyj-

mowane w  Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
zlokalizowanym w miejscowości 
Ropa (działka nr 469) przy Oczysz-
czalni Ścieków. 

1) PSZOK czynny będzie w na-
stępujących godzinach, z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy: 

- w poniedziałki w godzinach 
od 1100 do 1400

- w środy w godzinach od 1600

do 1900

- w piątki od 1100 do 1400

- w drugą oraz w czwartą sobotę 
miesiąca w godzinach od 900 do 1100.

2) Do PSZOK mogą być do-
starczone odpady gromadzone 
w sposób selektywny, pochodzące 
z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych z terenu gminy 
Ropa. 

3) Odpady komunalne przyjmo-
wane są nieodpłatnie w ramach po-
bieranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od osób 
zadeklarowanych po okazaniu do-
kumentu tożsamości. 

4) Każdorazowe przyjęcie odpa-
dów w PSZOK dokumentowane 
będzie ,,Potwierdzeniem przyjęcia 
odpadów” zawierającym niezbędne 
dane, w szczególności: nazwę i ad-
res dostawcy (posiadacza odpadów), 
dane pojazdu, ilość i wagę poszcze-
gólnych frakcji odpadów. 

5)W celu weryfi kacji informacji 

obsługa PSZOK ma prawo żądać 
okazania dokumentu potwierdza-
jącego wnoszenie opłaty w zakresie 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi. 

6) Obsługa PSZOK ma prawo 
żądać wyjaśnień, a w szczególności 
podania źródła pochodzenia dostar-
czanych odpadów. 

7) Obsługa PSZOK może 
odmówić przyjęcia odpadów 
w przypadku, gdy istnieje uza-
sadnione podejrzenie, że odpady 
nie są odpadami komunalnymi. 
8) W przypadku odmowy przyjęcia 
dostarczonych do PSZOK odpadów, 
obsługa PSZOK sporządza notatkę 
wraz z uzasadnieniem. 

9) Obsługa PSZOK nie wyjmu-
je i nie umieszcza w pojemnikach 
przywiezionych odpadów, wska-
zuje jedynie miejsce lub pojemnik, 
w którym dostarczający powinien 
umieścić odpady. 

10) W PSZOK przyjmowane są 
następujące odpady komunalne: 

- odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny,
- zużyte opony (maksymalnie 4 

opony na rok z zadeklarowanej nie-
ruchomości zamieszkałej),

- odpady budowlane i rozbiór-
kowe (maksymalnie 1 m3  na rok 
z zadeklarowanej nieruchomości za-
mieszkałej),

- przeterminowane leki, 
- opakowania po chemikaliach,

- zużyte baterie i aku-
mulatory,

- odpady z papieru, 
szkła, metali, tworzyw 
sztucznych, odpady 
opakowaniowe wielo-
materiałowe, 

- bioodpady,
- odpady niekwalifi -

kujące się do odpadów 
medycznych powstałe 
w gospodarstwie do-
mowym, w wyniku 
przyjmowania  produk-

tów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu pozio-
mu substancji we krwi (w szczegól-
ności igły i strzykawki),

- odpady z tekstyliów i odzieży,
- popiół.
11) W PSZOK nie będą przyj-

mowane odpady zawierające azbest 
oraz zmieszane odpady komunale. 

12) Transport odpadów do 
PSZOK mieszkańcy zapewniają 
we własnym zakresie.

13) PSZOK jest obiektem moni-
torowanym. 

14) Korzystający z PSZOK są zo-
bowiązani do bezwzględnego prze-
strzegania regulaminu. Regulamin 
dostępny jest na terenie PSZOK 
oraz na stronie internetowej www.
ropa.iap.pl

Nowy PSZOK, znajdujący się 
przy Oczyszczalni Ścieków w Ropie, 
czynny będzie od 1 marca 2020 roku 
zgodnie z powyższym Regulami-
nem. Nie będzie już funkcjonował 
dotychczasowy Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych na 
placu obok Orlika.

Informujemy także, że właściciele 
nieruchomości posiadający odpady 
budowlane i rozbiórkowe w ilości 
większej niż 1m3  na rok powinni 
oddać te odpady we własnym zakre-
sie, za pośrednictwem fi rmy upraw-
nionej do odbioru takich odpadów 
na podstawie indywidualnej umowy. 
Wykaz takich fi rm znajduje się na 
stronie internetowej Gminy Ropa 
(wykaz podmiotów wpisanych do 
Rejestru Działalności Regulowanej) 
www.ropa.iap.pl w zakładce: gospo-
darka odpadami komunalnymi.

W związku z wątpliwościami do-
tyczącymi  postępowania z niektóry-
mi odpadami informujemy, iż:

- wszelkie żarówki, świetlówki, 
energooszczędne, LED – przyjmo-
wane będą na PSZOK- u w pojem-
niku o kodzie 21 01 21*,

- opakowania po farbach, z reszt-
kami farb – przyjmowane będą na 
PSZOK-u jako odpady zmieszane 
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Zmiany w przepisach oraz nowe stawki
za odpady komunalne w 2020 r.

Komunikaty

Od 1 stycznia 2020 roku worki 
na odpady komunalne wyda-
wane będą w Urzędzie Gminy 
Ropa raz w miesiącu – w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca 
w godzinach od 800 do 1520.
W przypadku gdy poniedziałek 
będzie dniem ustawowo wol-
nym, worki będą wydawane 
w następny dzień roboczy. 

Zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego od 
właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Ropa odbędzie się w 2020 
roku w następujących terminach :
◊ Ropa I, II i Łosie – 4 maja i 5 
października - od godz. 800

◊ Ropa III, IV i Klimkówka – 18 
maja i 19 października - od godz. 800

W trakcie zbiórki objazdowej nie 
będą zbierane opony, przetermino-
wane leki oraz baterie.

Opony przyjmowane będą wyłącz-
nie w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych zgodnie
z obowiązującym regulaminem 
PSZOK. Pojemniki na prze-
terminowane leki znajdują się 
w Ośrodku Zdrowia w Ropie oraz 
w budynku Urzędu Gminy w Ro-
pie. Pojemniki na zużyte baterie 
znajdują się natomiast na terenie 
Szkół Podstawowych w Ropie oraz 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Łosiu.

Od stycznia 2020 r. obowią-
zują nowe stawki za odpady 

komunalne, co wynika ze znaczne-
go wzrostu cen za zagospodarowa-
nie odpadów w Instalacjach Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych 
oraz systematycznego wzrostu ilo-
ści odpadów wytwarzanych przez 
mieszkańców. Ustawowa regulacja 
nakłada także na wszystkich obywa-
teli obowiązek segregacji odpadów. 
Dla tych, którzy nie poddadzą się 
obowiązkowi, przewidywana jest 
opłata podwyższona. Wprowadzo-
ne w kraju zmiany w systemie go-
spodarowania odpadami wiążą się 
z możliwością stosowania częścio-
wego zwolnienia w opłacie dla 
mieszkańców domów jednorodzin-
nych, którzy kompostują bioodpady. 
W przypadku naszej gminy kwota 
zwolnienia wynosi 2 zł na mieszkań-
ca na miesiąc. Warunkiem uzyskania 
tej ulgi jest złożenie deklaracji przez 

właściciela nieruchomości, który 
posiada kompostownik na swojej 
nieruchomości. Na kompostownik 
mogą trafi ać następujące odpady: 
skoszona trawa, liście, kwiaty, troci-
ny i kora drzew, gałęzie drzew i krze-
wów, odpadki warzywne i owocowe, 
resztki jedzenia, fusy z kawy i herba-
ty, skorupki z jajek. 
NOWE STAWKI ZA ODPADY
- stawka opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, zbieranymi 
i odbieranymi w sposób selektywny od 
nieruchomości zamieszkałej - 17,00 zł 
miesięcznie od osoby zamieszkałej,

- podwyższona stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 

- 34,00 zł od jednego mieszkańca za 
każdy miesiąc niewypełniania obowiąz-
ku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny,

- od właścicieli nieruchomości, na któ-
rych nie zamieszkują mieszkańcy, a po-
wstają odpady komunalne miesięczna 
stawka za worek 120 l wynosi 16,90 zł, 

- od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkań-
cy, a powstają odpady komunalne, 
w przypadku jeżeli właściciel nierucho-
mości nie wypełnia obowiązku zbie-
rania odpadów w sposób selektywny, 
miesięczna stawka opłaty podwyższonej 
za worek 120 l wynosi 33,80 zł,

- w przypadku nieruchomości, na któ-
rych znajdują się domki letniskowe lub 
w przypadku innych nieruchomości, 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

-wypoczynkowe, wykorzystywanych je-
dynie przez część roku, ryczałtowa staw-
ka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi za rok wynosi - 135,00 
zł - jeśli odpady komunalne zbierane 
i odbierane są w sposób selektywny.

- podwyższona stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi od 
jednego domku za każdy miesiąc nie-
wypełniania obowiązku zbierania odpa-
dów komunalnych w sposób selektyw-
ny wynosi - 270,00 zł.

Elżbieta Jantas, UG Ropa

poremontowe – nie należy ich mie-
szać z czystym gruzem,

- opakowania po środkach ochro-
ny roślin – należy zwrócić do miej-
sca, w którym były zakupione.

Zgodnie z polskim prawem użyt-
kownicy środków ochrony roślin 
są zobowiązani do zwrotu opako-
wań po tych produktach, punk-
ty sprzedaży – do ich przyjęcia, 
a producenci i importerzy do zor-

ganizowania systemu ich zbiera-
nia i zagospodarowania opakowań. 
Szczegółowe informacje jak działa 
system, można znaleźć pod adresem: 
http://systempsor.pl/#O_Systemie,

- duże i małe zabawki, materace, 
poduszki, kołdry, dywany, wykła-
dziny – należy wrzucać do odpadów 
wielkogabarytowych na PSZOK-u,

- bardzo małe zabawki – należy 
wrzucać do zmieszanych odpadów 

komunalnych, 
- odpadów segregowanych nie 

należy myć, ale należy je dokładnie 
opróżnić z zawartości.

Wszelkie pytania i wątpliwo-
ści dotyczące właściwej segregacji 
proszę przesyłać na adres Gminy: 
gmina@eu-ropa.pl. 

Elżbieta Jantas, UG Ropa
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K ościół 
f i l ia l-

ny w Klim-
kówce służy 
w i e r n y m 
z Klimkówki 
i Ropy - Woli. 
Dnia 4 maja 
1973 r. został 
uznany za 

zabytek kultury, jednak nie był nim długo. W roku 
1974 z powodu budowy zapory wodnej na rzece Ropa 
przeznaczony został do likwidacji. Parafi a Rzymskoka-
tolicka w Łosiu w roku 1978 zakupiła od Państwa stary 
budynek kościelny jako materiał budowlany. Kościół 
w Klimkówce przestał być zabytkiem. Budowę obec-
nego rozpoczęto 2 maja 1981roku. Kościół, choć stra-
cił status zabytku, często bywa chętnie odwiedzany. W 
okresie wakacyjnym i świątecznym służy także tym, 

którzy przebywają tu czasowo. W okresie zimowym 
problem stanowiły niskie temperatury w kościele. 
Ogrzewanie promiennikowe niewiele pomagało. Pod-
czas pierwszego mojego spotkania z radą duszpasterską 
Klimkówki podjęliśmy decyzję o przystosowaniu su-
teryn do odprawiania nabożeństw w zimie. Prace roz-
poczęliśmy od wymiany okien już we wrześniu 2018 r. 
Następnie przystąpiliśmy do uporządkowania pomiesz-
czenia, założenia licznika i ogrzewania gazowego, po-
łożenia posadzki i malowania ścian. Ostatni etap prac 
obejmował założenie nagłośnienia oraz wyposażenie 
w nowe ławki, reszta wyposażenia została oczyszczona 
i pomalowana. Jako proboszcz jestem bardzo wdzięczny 
wszystkim wiernym za zaangażowanie i ogromną ofi ar-
ność. Wszystkie prace były na bieżąco wypłacane. Wiele 
z nich wykonano jako dar serca. Kaplica zachwyca swo-
ją skromnością i pięknem, bo tacy ludzie tu mieszkają. 

Ks. Jan Adamczyk, 
Proboszcz Para� i Rzymskokatolickiej w Łosiu

Nowa kaplica w Kościele filialnym w Klimkówce

Franciszek Wideł

Najlepsi w rejonie

Ks. Franciszek Wi-
deł urodził się 1. 

sierpnia 1940 roku w Tę-
goborzu. Egzamin dojrza-
łości złożył w Nowym Są-
czu w 1958 roku. Wstąpił 
do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie, 
a po ukończeniu studiów 
filozoficzno-teologicznych 
przyjął święcenia kapłań-

skie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 
w dniu 28. czerwca 1964 roku. Jako wikariusz pracował 
w parafi ach: Szczepanów (od 1. sierpnia 1964 roku), 
Bolesław (od 20. grudnia 1966 roku), Barcice (od 21. 
czerwca 1971 roku), Gorlice (od 9. września 1975 roku) 
i Ropa (od 15. czerwca 1979 roku). W dniu 25. lipca 
1979 roku został mianowany proboszczem parafi i Ropa. 
Ponadto sprawował obowiązki wicedziekana dekanatu 

Grybów i dziekana dekanatu Ropa. Urząd proboszcza 
parafi i Ropa pełnił do 14. sierpnia 2010 roku, a następ-
nie pozostał w tejże parafi i w charakterze rezydenta. Od 
2013 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnow-
skiej im. św. Józefa w Tarnowie. W dowód wyróżnienia 
za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 
1979 diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canoni-
cale, a w roku 1985 diecezjalny przywilej Rochetto et 
Mantoletto. W roku 2001 został obdarzony godnością 
Kanonika Honorowego Tarnowskiej Kapituły Katedral-
nej.

Ksiądz Franciszek zmarł 20 grudnia 2019 r. w Domu 
Księży Diecezji Tarnowskiej im. Św. Józefa w Tarnowie. 
Msza św. pogrzebowa miała miejsce w kościele parafi al-
nym w Ropie w poniedziałek 23 grudnia 2019 r. Ciało 
zmarłego złożone zostało na miejscowym cmentarzu.

Żródło: Portal Diecezji Tarnowskiej
www.diecezja.tarnow.pl

Drużyna ministrantów z naszej parafi i w Ropie zajęła I 
miejsce w rejonowych rozgrywkach Liturgicznej Służby 

Ołtarza. Eliminacje do diecezjalnego turnieju odbyły się w so-
botę, w dn. 8. lutego w Krynicy-Zdroju.

Grupa ministrantów w składzie: Bartosz Biros, Hubert Deć, 
Adam Łukaszyk, Antoni Koszyk i Wiktor Koszyk na etapie 
rejonowym w decydującym meczu pokonała reprezentację 
z parafi i Krynica-Zdrój, św. Antoniego, wynikiem 5:0. 

Naszym ministrantom serdecznie gratulujemy zwycięstwa 
i awansu do rozgrywek na etapie diecezjalnym, które odbędą się 
w Limanowej. Życzymy im dalszych sukcesów.

 ks. Marcin Gadziała, Opiekun LSO Ropa F
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W kręgu projektów edukacyjnych...

W2019 roku w Zespole 
Szkolno – Przedszkol-

nym w Łosiu realizowanych było 
kilka interesujących projektów 
o wysokiej wartości edukacyj-
nej. Przedsięwzięcia tego typu 
ukształtowały wiele umiejęt-
ności oraz zintegrowały  zespół 
uczniów, pozwalając na twórcze 
i krytyczne myślenie oraz uwzględ-
niły  zainteresowania i uzdolnie-
nia naszych wychowanków. 

Projekt czytelniczy „Podróżuje-
my w głąb książki…”

Rada Rodziców szkoły wniosko-
wała o realizację inicjatywy lokalnej 
pod hasłem „Podróżujemy w głąb 
książki”. Założeniem projektu było 
włączenie w działania wszystkich 
uczniów i przedszkolaków. Plano-
wane zadania były dostosowane 
do wieku i możliwości poznaw-
czych dzieciaków.

Bardzo ciekawym do-
świadczeniem w ramach 
realizacji tego projektu 
były spotkania autor-
skie z pisarzami – Paw-
łem Beręsewiczem 
i Wiesławem Drabikiem. 
Dostarczyły one dzieciom 
i młodzieży wielu pozytyw-
nych wrażeń, poszerzyły ich 
wiedzę na temat pracy pisarza, 
a przede wszystkim były okazją 
do zadania ciekawych pytań. 

Podsumowaniem realizacji inicja-
tywy był konkurs „Na najciekawszą 
charakteryzację ulubionego bohate-
ra literackiego”, który odbył się 14 
października 2019 roku. W konkur-
sie wzięło udział 39 przedszkolaków 
i uczniów z klas starszych. Najmłod-
si nasi uczestnicy ucharakteryzowa-
li się na wzór bohaterów z bajek 
i baśni, natomiast starsi wybrali 
postacie literackie. Prezentacja kon-
kursowa sprawiła widzom ogromną 
radość i była źródłem fascynującej 
zabawy. Cały projekt był niezwy-
kłym doświadczeniem, dlatego bar-
dzo dziękujemy pani Annie Fiter

za zaangażowanie i złożenie wnio-
sku w imieniu Rady Rodziców do 
GOK Ropa w konkursie na inicja-
tywy lokalne. 

Wiesława Wagowska, ZSzP w Łosiu

Projekt: Czy kluczem mogą być 
drzwi?

W październiku 2019r. w remi-
zie w Łosiu odbyły się warsztaty 
fotografi czno- malarsko- teatralne. 
Były one częścią projektu pt. „Czy 
kluczem mogą być drzwi?” zorga-
nizowanego pod patronatem Mało-
polskiego Instytutu Kultury przez p. 
Annę Kuklicz i p. Renatę Mikrutę. 
W warsztatach wzięło udział 21 
uczestników z klas IV- VI. 

Pierwszą cześć stanowił plener fo-
tografi czny. Pani Barbara Zasowska, 
artystka fotografi k, wprowadziła nas 
w niezwykły świat zatrzymanego 
w kadrze czasu. Czasu, który już mi-
nął, a mimo to wciąż jesteśmy jego 
częścią, dzięki rzeczywistości zaklętej 
w zdjęciu. 

Kolejną częścią warsztatów była 
spontaniczna twórczość plastyczna 
inspirowana metodą Segni Mossi. 
Malowaliśmy suchymi i olejnymi 
pastelami na ogromnych kartonach. 
Inspirowany muzyką ruch naszych 

ciał znalazł odzwierciadlenie w ko-
lorowych falach, kreskach, kołach, 
kropkach i zawijasach pojawiają-
cych się wokół. 

Te unikatowe dzieła sztuki sta-
ły się scenografi ą do przedstawie-
nia teatralnego, które stworzyliśmy 
z pomocą krakowskiego reżysera 
pana Marka Pasiecznego. Scenariusz 
był oparty na powieści Michaela 
Ende pt. „Momo”. Czasu mieliśmy 
niewiele na przygotowanie spekta-
klu, ale wykorzystaliśmy go bardzo 
efektywnie. Pierwszymi widzami 
byli nasi rodzice, którzy nie kryli 
wzruszenia i dumy z naszych week-
endowych osiągnięć. 

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do stworzenia 
niezwykłego, poruszającego serca 

i wyobraźnię świata. Wszystkim, 
którzy otworzyli nam drzwi na 

sztukę, nowe doświadczenia 
i inspiracje. Wszystkim, dla 
których nie ma drzwi nie-
możliwych do otworze-
nia…

Renata Mikruta, 
ZSzP w Łosiu

Projekt: „Zdrowo jem, 
więcej wiem!”- Dobra za-

bawa połączona z nauką.

Dzieci z zerówki przystąpiły 
do projektu „Zdrowo jem, wię-

cej wiem!” zorganizowanego przez 
Bank Ochrony Środowiska pod ho-
norowym patronatem pani prezy-
dentowej Agaty Kornhauser- Dudy. 
Celem programu było propagowa-
nie zdrowych nawyków żywienio-
wych, aktywności ruchowej i kształ-
towanie postaw proekologicznych 
u dzieci. 

Przedszkolaki zrealizowały etap 
jesienny konkursu, w którym po-
znały różne grupy witamin zawar-
tych w warzywach i owocach, do-
skonaliły swoją sprawność fi zyczną, 
zaprojektowały Order Miłośnika 
Sportu. Edukacją prozdrowotną ob-
jęci zostali również rodzice poprzez 

Fot. Archiwum ZSzP w Łosiu
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promocję zdrowia. Na przedszkol-
nej gazetce wyeksponowano prace 
dzieci, zachęcające do aktywności 
fi zycznej i zdrowej diety opartej na 

nowych zasadach racjonalnego od-
żywiania się. Wierzymy, że te działa-
nia edukacyjne skierowane do dzie-
ci, nauczycieli i rodziców zaowocują 

nawykami, które pozwolą cieszyć się 
zdrowym i długim życiem.

Dorota Fudala, ZSzP w Łosiu

Praca całego zespołu pedago-
gicznego w Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym w Łosiu nie opie-
ra się wyłącznie na realizacji zadań 
projektowych. Koncentrujemy się 
również na innych czynnościach 
związanych bezpośrednio z realiza-
cją podstawy programowej oraz na 
udziale w licznych renomowanych 
konkursach przedmiotowych i ar-
tystycznych. Na tych polach działań 
edukacyjnych nasi uczniowie mogą 
się pochwalić licznymi osiągnię-
ciami. Antonina Lisowiec kl. II 
zdobyła wyróżnienie w Jesiennym 
konkursie Poezji Jednego Wiersza 
w GCK w Gorlicach. Natomiast 
Nina Rębisz i Mateusz Kulka zo-
stali fi nalistami konkursu języ-

kowego „TANDEM”. Poza tym 
w tym roku szkolnym wielu uczniów 
przygotowywało się do konkursów 
organizowanych przez Małopol-
skiego Kuratora Oświaty i osiągnęli 
wysokie wyniki z przedmiotów: ma-
tematyka (Nikola Pierzchała), język 
niemiecki (Marlena Górska) i histo-
ria (Paweł Cymbała). 
Nasi uczniowie rozwijają się również 
w dziedzinie sportowej i biorą udział 
w wielu zawodach na szczeblu gmin-
nym, powiatowym i rejonowym. 
I. Indywidualna Liga Lekkoatle-
tyczna (zawody powiatowe)

- Krystian Kuziów – 3 miejsce- 
pchnięcie kulą oraz 4 miejsce - skok 
w dal
- Weronika Haluch- 5 miejsce 

w biegu na 300 metrów oraz 4 miej-
sce w biegu na 100 metrów
II. Drużynowe zawody w tenisa 
stołowego
- igrzyska dzieci – (dziewczęta) - 
II miejsce
- igrzyska młodzieży – (dziewczęta)  
III miejsce
- igrzyska młodzieży – (chłopcy) III 
miejsce
III. Powiatowe Sztafetowe Bie-
gi Przełajowe – Gorlice - sztafeta 
dziewcząt- IV miejsce
IV. Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Tymbarku „Z podwórka na sta-
diony”- drużyna dziewcząt wygrała 
zawody gminne, a w zawodach po-
wiatowych zajęła III miejsce.

Wiesława Wagowska, ZSzP w Łosiu

W kręgu nauki... 

Minął kolejny rok pracy 
w Szkole Podstawowej nr 

2 im. Marii Konopnickiej w Ro-
pie. Wysiłek uczniów i nauczycieli 
przyczynił się do zdobycia szere-
gu wyróżnień i wysokich miejsc 
w konkursach przedmiotowych oraz 
w zawodach sportowych. Oto naj-
ważniejsze z nich:
 - I miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie ,,Ortografek” dla ucznia 
kl. III Kamila Siuty;
 - I miejsce w Ogólnopolskim Kon-
kursie ,,Abecadło” dla uczennicy 
kl. III Mileny Miczołek;
 - I miejsce drużynowo (grupa młod-
sza 10 – 12 lat) dla uczniów: Otylii 
Święs, Joanny Koszyk, Szymona 
Lisowicza, Kamila Trojanowicza, 
oraz I miejsce indywidualnie Oty-
lii Święs i II miejsce Joanny Koszyk 
w Powiatowym Konkursie o Bezpie-
czeństwie Ruchu Drogowego;
 - I miejsce drużynowo (grupa starsza 
12 – 15 lat) dla uczniów: Aleksandry 

Karpińskiej, Natalii Lisowicz, Patry-
ka Matuszyka, oraz I miejsce indy-
widualnie Aleksandry Karpińskiej, 
II Natalii Lisowicz i III Patryka Ma-
tuszyka w Powiatowym Konkursie 
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogo-
wego; II i III miejsce drużynowo 
zdobyte przez tych samych uczniów 
w etapie wojewódzkim, oraz I miej-
sce indywidualnie Otylii Święs;
 - I miejsce w zawodach piłki noż-
nej chłopców ( ID) dla uczniów 
z kl. VI – VII: Pawła Rewaka, Łuka-
sza Gambala, Sebastiana Dwojaka, 
Patryka Matuszyka, Miłosza Matu-
szyka, Piotra Radzika, Wojciecha, 
Radzika, Szymona Stachurskiego 
i Oliwiera Spólnika;
 - wyróżnienie w Powiatowym Kon-
kursie Ekologicznym dla ucznia kl. 
VII Emanuela Proroka;
 - wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie ,,Albus” z języka angiel-
skiego dla uczennicy kl. V Magda-
leny Drąg, oraz uczniów kl. VII Se-

bastiana Dwojaka i Kamila Kusiaka;
 - wyróżnienie w Ogólnopolskim 
Konkursie ,,Albus” z języka polskie-
go dla uczniów kl. V Daniela Matu-
szyka i Bartłomieja Hudzika, uczen-
nic kl. VII Joanny Koszyk i Otylii 
Święs i uczennic kl. VIII Aleksandry 
Karpińskiej i Sylwii Cetnarowskiej; 
- wyróżnienie w Międzynarodowym 
Konkursie ,,Kangur Matematycz-
ny” dla uczennicy Magdaleny Drąg 
z kl. V i Anny Smołkowicz z kl. VIII;

- wyróżnienie dla Joanny Koszyk 
uczennicy kl. VII w Jesiennym Kon-
kursie Recytatorskim Jednego Wier-
sza organizowanym przez  GCK 
w Gorlicach;
- dyplom laureata w Ogólnopol-
skim Konkursie ,,Albus” z języka 
niemieckiego dla uczennicy kl. VIII 
Aleksandry Karpińskiej.
Gratulujemy odwagi i wytrwałości. 
Z niecierpliwością czekamy na ko-
lejne sukcesy.

Edyta Smoła, SP 2 w Ropoe

Osiągnięcia uczniów z SP 2 w Ropie
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Uczniowie 
pierwsze-

go etapu eduka-
cyjnego Szkoły 
Podstawowej nr 
1 im. KaOSG 
w Ropie rozpo-
częli nowy rok 
szkolny podej-
mując wiele kre-

atywnych działań. Zostali włączeni w projekt edukacyj-
ny zwany Uniwersytetem  Dzieci. Zajęcia prowadzone 
są w cyklach rocznych, zwanych rokiem akademickim. 
Nauczanie jest zorganizowane w formie zajęć eduka-
cyjnych z wykorzystaniem Metody Pytań i Doświad-
czeń. Dostęp do wiedzy uzyskują online. Biorą udział 
w prelekcjach, pokazach i wykładach. Wcielają się 
w rolę detektywów i odkrywają tajniki przyrody, ma-
tematyki, informatyki, a nawet sztuki. Poznają własne 
emocje. Każda klasa wybrała do realizacji panel dla nich 
najbardziej interesujący. Uczniowie otrzymali indeksy, 
w których oznaczają zrealizowane zagadnienia oraz 
w formie grafi cznej interpretują swoje wrażenia wyni-
kające z zajęć. 

W nowy rok szkolny wyruszyli również ze sztucz-
ną inteligencją - wystartował innowacyjny program 
Al Schools & Academy. Klasy młodsze realizują pro-
jekt „Maluch”.

W ramach projektu uczniowie wchodzą w świat 
kodowania i programowania dostosowanego do ich 

poziomu edukacyjnego. Osiągną wiedzę w zakresie 
rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów 
zarówno za pomocą tradycyjnych metod oraz z wyko-
rzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. 

Kolejną inicjatywą jest udział w całorocznym pro-
jekcie „Czytam, bo lubię”. 

W pierwszym etapie poznali gang słodziaków, 
uczestniczyli w akcji miesięcznego systematycznego 
czytania nagradzanego naklejkami z wizerunkiem 
zwierząt poznanych poprzez głośne czytanie opowie-
ści. Uczestniczyli w indywidualnym konkursie czytel-
niczym oraz poznali tajniki wiedzy związane z ochroną 
środowiska naturalnego. Uczyli się segregacji śmieci 
oraz metodą burzy mózgów dociekali przyczyn zanie-
czyszczenia środowiska. Podejmowali decyzje związa-
ne z zapobieganiem dewastacji przyrody. Metodą pro-
jektu tworzyli magiczne drzewa, w których bez trudu 
mogliby znaleźć schronienie leśni podopieczni. 

Za niedługo wyruszą w podróż po Polsce wraz 
z akcją „Wielka mapa Polski”. Poznają poszczególne 
regiony kraju, jak również wezmą udział w akcji pocz-
tówkowej polegającej na pisaniu pozdrowień, listów, 
adresowaniu kopert i wymianie pocztówek ze szkoła-
mi z całej Polski. Na pewno tym sposobem podróż po 
Polsce będzie ciekawa, tym bardziej, że łączy się ona
z innowacją pedagogiczną realizowaną w szkole pod 
hasłem „Jestem Polakiem, Europejczykiem i obywa-
telem świata”.

Beata Walkowicz, SP nr1 w Ropie

Kreatywnie w nowym roku szkolnym

Bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy
W dniu 16 października 

2019 r., w ramach Eu-
ropejskiego  Dnia Przywracania 
Czynności Serca, Szkolne Koło 
PCK działające przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Ropie, po raz pierwszy 
w historii włączyło się  akcję „Bicie 
rekordu w udzielaniu pierwszej po-
mocy”. Od ośmiu lat niezmiennie 
patronem akcji jest Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, a głównym 
jej celem wspólne promowanie 

w całej Polsce udzielania pierwszej 
pomocy. 

Dokładnie w środę, 16 paździer-
nika 2019 roku, o godzinie 12:00, 
w hali sportowej, 51 przeszkolonych 
uczniów klas piątych przez 30 mi-
nut na pięciu fantomach nieustannie 
prowadziło resuscytację  krążeniowo 
- oddechową, walcząc o próbę pobicia 
rekordu. 

Już dziś wiemy, że w akcję zaanga-

żowało się aż  150 560 osób w 1380 
instytucjach w całej Polsce, tym 
samym pobijając zeszłoroczny re-
kord.

Jeszcze raz serdeczne podzię-
kowania kieruję do OSP Ropa za 
udział  i koordynowanie całej akcji, 
a Wam, drodzy Uczniowie, za za-
angażowanie i poświęcony czas. 

Opiekun szkolnego Koła PCK, 
Regina Łukaszyk, SP 1 w Ropie 
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Charytatywny targ rybny "Kocie łakocie"

Po raz drugi uczennice uczęszczające na zajęcia 
działającego przy bibliotece szkolnej kółka 

plastycznego „Sztuka niepoważna” przygotowały 
jarmark charytatywny na rzecz fundacji „PsyStań”, 
która pomaga bezdomnym, porzuconym i niechcianym 
zwierzętom. Należy przypomnieć, że „zwierzę, jako 
istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie 
jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, 
opiekę i ochronę” (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt, art 1). Dlatego zarówno 
osoby dorosłe, jak i dzieci powinni o tym pamiętać 
i opiekować się swoimi zwierzętami we właściwy sposób, 
zapewniając im regularne posiłki, schronienie i opiekę 
weterynaryjną. Aby uwrażliwiać dzieci na krzywdę 
bezbronnych zwierząt oraz uświadamiać, że każde 
z nich może mieć swój wkład w poprawę warunków 
ich życia, organizowane są właśnie takie akcje 
charytatywne. Uczennice uczestniczące w zajęciach 
kółka plastycznego przygotowały targ rybny „Kocie 
łakocie”, na którym oferowały słodkie piernikowe rybki 
oraz szyte mięciutkie „rybki przytulanki”. Cała „oferta 
rybna” cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród 
społeczności uczniowskiej i bardzo szybko znalazła 
swoich nowych właścicieli. Za zebrane ze sprzedaży 
środki zakupiono 96 puszek karmy Dolina Noteci 
oraz 30kg żwirku dla kociaków z fundacji „PsyStań”. 
Informacja i podziękowania za zorganizowanie tej akcji 
zamieszczone zostały na stronie internetowej fundacji. 
W zajęciach kółka plastycznego uczestniczą: Julia 
Worytko, Nina Piechowicz, Dominika Trojanowicz, 
Emilia Korzeń, Julia Zagórska, Maria Urzędowska.

Opiekunka kółka, Barbara Malisz, SP 1 w Ropie

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas pe-
łen radości, czas spełnienia marzeń i oka-

zywania sobie wzajemnej miłości. Aby podkre-
ślić wyjątkowy charakter tych świąt, w naszym 
przedszkolu odbyły się Jasełka Bożonarodzenio-
we dla rodziców, przeplatane pięknymi kolędami 
i pastorałkami.

Jak co roku nasi rodzice brali udział w Jarmar-
ku Bożonarodzeniowym. Zorganizowane zostały 
Warsztaty Bożonarodzeniowe przy współpracy z pra-
cownikami skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szym-
barku. Wprowadzeniem była prelekcja etnogra-
fi czna na temat zdobnictwa pogórzańskich chałup 
w okresie Bożego Narodzenia, po której dzieci wykona-
ły tradycyjne ozdoby świąteczne.

W grudniu wszystkie grupy przedszkolne oraz zaprosze-
ni goście podziwiali małych aktorów, którzy zaprezento-
wali wiersze, piosenki i układy taneczne do przedstawienia 
o „Pani Zimie”.

Alicja Trojanowicz, Gminne Przedszkole w Ropie

Świątecznie w Gminnym Przedszkolu w Ropie
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Ferie zimowe z GOK

Koniec roku 2019 był okre-
sem podsumowania realizacji 

projektów, na które Gminny Ośro-
dek Kultury w Ropie pozyskał dofi -
nansowania ze źródeł zewnętrznych. 

Jarmark Św. Michała był okazją 
do zaprezentowania się regional-
nego zespołu dziecięco-młodzieżo-
wego z Ropy, który wystąpił w tra-
dycyjnych, pogórzańskich strojach 
ludowych. Stroje dziewczęce i chło-
pięce zakupione zostały w ramach 
realizacji zadania „Integracja przez 
kulturę - dziedzictwo kulturowe 
Pogórza” dofi nansowanego ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury 

w ramach Programu EtnoPolska 
2019.

W październiku i listopadzie reali-
zowany był projekt „Odkryjmy Po-
tencjał mieszkańców Gminy Ropa 
- II etap” dofi nansowany ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach Programu Dom Kultu-
ry +. Przy czynnym zaangażowa-
niu mieszkańców naszej gminy we 
współpracy z pracownikami GOK, 
zrealizowanych zostało 7 inicjatyw 
oddolnych. Na zakończenie projek-
tu odbyło się spotkanie, któremu 
towarzyszyła prezentacja wydarzeń, 
mających miejsce w trakcie inicja-

tyw realizowanych dla różnych od-
biorców, od najmłodszych do naj-
starszych.

Podsumowanie realizacji projek-
tu dofi nansowanego ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pt. „Tradycje zie-
larskie Pogórza Łemkowszczyzny 
z Mistrzem Tradycji – Anną Czu-
chtą”  odbyło się 18 grudnia w Ofi -
cynie Dworskiej w Ropie. Była to 
okazja do przedstawienia działań 
zrealizowanych podczas warsztatów 
i ich efektów a także wspólnej dys-
kusji o roli naszych tradycji i sposo-
bach zachowania ich dla następnych 
pokoleń. Uczestnicy mieli okazję zo-
baczyć fi lm o tradycjach zielarskich 
zrealizowany podczas projektu, któ-
ry dostępny jest na kanale youtube, 
a także otrzymali Ziołowy Kajet. 

Sabina Laskoś, GOK Ropa

Podsumowania projektów realizowanych przez GOK

Dwa tygodnie beztroskiego od-
poczynku od szkoły minęły w bły-
skawicznym tempie, a to dlatego, 
że nie mogliśmy narzekać na nudę. 
Zajęcia zorganizowane dla dzieci 
i młodzieży od początku ferii cieszy-
ły się ogromnym zainteresowaniem. 
Łącznie w tym okresie w zajęciach 
udział wzięło 292 uczestników. 

Z naszej oferty skorzystały dzieci 
oraz młodzież. W pierwszym dniu 
zaprosiliśmy uczestników na seans 
fi lmowy do Łosia oraz Ropy. Wy-

świetliliśmy im piękny fi lm przygo-
dowy pt. „Bella i Sebastian”. Ekra-
nizacja ta w poruszający sposób 
ukazała historię przyjaźni Sebastiana 
- młodego chłopca z psem o imieniu 
Bella. W drugim tygodniu również 
pozostaliśmy w tematyce fi lmowej, 
ale tym razem zabraliśmy dzieci do 
kina Kolory w Gorlicach na animo-
waną komedię pt. „Śnieżka i fanta-
styczna siódemka”. 

Nie był to jedyny wyjazd, bo 
byliśmy również w Skansenie Wsi 

Pogórzańskiej w Szymbarku. 
Spotkanie zatytułowane „Co 
ma piernik do wiatraka” mia-
ło na celu bliższe poznanie 
zbóż uprawianych dawniej 
na wsiach i sposobów ich 
przetwarzania. Jak wiadomo 
do mielenia zboża wykorzy-
stywano wówczas wiatraki.  
Modele wiatraczków ze sklej-
ki dzieci za pomocą kredek 
i fl amastrów ozdabiały wła-
snoręcznie na warsztatach 
plastycznych. Pod koniec 
spotkania czekał na nas po-
częstunek – kiełbaska z grilla 

i gorąca herbata. 
Uczestnicy wzięli również 

udział w cyklu zajęć manualnych. 
W przeciągu dwóch tygodni 
skorzystali z zajęć plastycznych, 
na których wykonywali zdobione 
techniką quilling ramki na zdjęcia, 
poznali podstawy tworzenia origa-
mi 3D, ucząc się składać moduły, 
z których w drugim tygodniu po-
wstały sympatyczne pingwinki. 
Zaprzyjaźnili się również z nitką 
i igłą, ponieważ dla wielu uczestni-
ków były to pierwsze kroki w szyciu. 
Trzeba przyznać, że jak na pierwszy 
raz, samodzielne uszycie misia to nie 
lada wyczyn, ale większości osób to 
zadanie się udało!

W ofercie nie zabrakło także za-
jęć sportowych. Bardzo dziękujemy 
pani Katarzynie Drąg za ich prze-
prowadzenie.

Dziękujemy również wszystkim 
dzieciom, że chętnie brały udział 
we wszystkich formach zajęć pod-
czas Ferii Zimowych z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Ropie.

Karolina Niezgoda, GOK Ropa
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"Przyjaciele Biblioteki - własnym głosem"

Ósme Narodowe Czytanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie wraz z Filią 
w Łosiu zrealizowała w 2019 roku wiele ciekawych 

spotkań. W ramach projektu „Przyjaciele biblioteki – wła-
snym głosem” odbyliśmy wiele podróży po świecie. Od San-
tiago de Compostela w Hiszpanii, poprzez Włochy, Mongolię 
zawędrowaliśmy do Chin, a w końcu powróciliśmy w Beskid 
Niski. Wszystko to było możliwe dzięki wsparciu fi nanso-
wemu Fundacji PZU i środkom własnym biblioteki, a także 
naszym przyjaciołom, którzy w przestrzeni naszej instytucji 
mogli podzielić się swoimi zainteresowaniami i dla których 
Beskid Niski to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie.

Mariola Zagórska, GBP w Ropie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie, wraz 
ze Szkołą Podstawową nr 1 im. KaOSG w Ropie, 

była organizatorem Ósmego Narodowego Czytania, pod-
czas którego czytaliśmy polskie nowele. Dzięki prelekcji 
i prezentacji muzycznej na skrzypce i lirę korbową Witka 
Brody, poznaliśmy również historię poloneza oraz innych 
tańców polskich. Dodatkowo poloneza zatańczyli dla nas 
wychowankowie Studia Tańca Destino.

Mariola Zagórska, GBP w Ropie

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ropie wraz z Filią w Łosiu zaprasza 

wszystkich czytelników 
do korzystania z katalogu 

księgozbioru on-line ze strony: 
www.ropa-gbp.sowwwa.pl

Krótkie podsumowanie roku 2019 
W 2019 r. na zakup nowości wydawniczych wydano 3 0433,62 zł, 

z czego zakupiono 1 421 woluminów. 

Odwiedziło nas 8 285 czytelników, 
którzy wypożyczyli 15 042 woluminów.

Fo
t.

 S
ab

in
a 

L
as

ko
ś

Fo
t.

 S
ab

in
a 

L
as

ko
ś



18

BIULETYN INFORMACYJNY GMINA ROPA SPORT

Beskidzka Akademia Piłkarska druga w I Okręgo-
wej Lidze Trampkarzy, w której występują druży-

ny z powiatu nowosądeckiego i gorlickiego. Podopiecz-

ni trenera Konrad Szurka uplasowali się na drugim 
miejscu w naszym regionie utrzymując najwyższą lokatę 
w powiecie gorlickim. Na pierwszym miejscu znalazła 
się Sandecja Nowy Sącz. Dzięki tak wielkim osiągnię-
ciom Beskidzkiej AP - gmina Ropa w regionalnej mło-
dzieżowej piłce nożnej jest uznawana za kuźnię talen-
tów, które stale podpatrywane są przez uznane marki 
w polskiej piłce nożnej. Chłopcy dzięki uprzejmości 
Wójta Gminy Ropa - pana Karola Górskiego, trenują 
przez cały rok 3 razy w tygodniu - dążąc do upragnio-
nego celu. Beskidzka AP uczy, wychowuje i szkoli mło-
dych adeptów piłkarskich, którzy dzięki swojej wysokiej 
sprawności fi zycznej stale reprezentują gminę Ropa 
w wielu szkolnych dyscyplinach sportowych.

Konrad Szurek, Prezes BAP

Druga lokata w I Okręgowej Lidze Trampkarzy

Obóz sportowy w Barcelonie

Zawodnicy Beskidzkiej Akademii Piłkarskiej w Kadrze 
Małopolski!
Dwóch mieszkańców Ropy, 15 października 2019 r. otrzymało 

zaproszenie na konsultację Kadry Małopolski. Szymon Stachur-
ski i Bartosz Biros to uczniowie odpowiednio Szkoły Podstawowej nr 
2 w Ropie oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Ich ogromne zaangażowanie 
zostało dostrzeżone, dzięki czemu z dumą reprezentowali naszą gminę. 
Powołania na tego typu szkolenia otrzymuje około 20 najbardziej uta-
lentowanych chłopców z całego województwa. Dodatkowo cieszy fakt, 
że z powiatu gorlickiego tylko zawodnicy Beskidzkiej AP otrzymali 
taką szansę, co zdecydowanie pokazuje, jak wysoki poziom sportowy 
można osiągnąć, trenując w BAP.

Konrad Szurek, Prezes BAPFo
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W dniach 27.01 - 05.02.2020  Beskidzka Aka-
demia Piłkarska z Ropy wyjechała na obóz 

sportowy do Barcelony. Mimo zimowej aury w Polsce, 
hiszpańska pogoda rozpieszczała uczestników ponad 20- 
stopniową temperaturą. Wyjazd do odległej Hiszpanii 
dla większości uczestników był spełnieniem sportowych 
marzeń. Udało nam się zwiedzić najważniejsze miejsca 
w Barcelonie oraz, co najważniejsze, uczestniczyć w me-
czu ligowym, gdzie na żywo mogliśmy oglądać najlep-
szego piłkarza na świecie - Lionela Messi. Dodatkowo 
codziennie odbywały się treningi, przy okazji których 
rozegraliśmy kilka sparingów z hiszpańskimi drużyna-
mi. Dzięki wspaniałej pogodzie zorganizowaliśmy kil-
ka jednostek motorycznych na plaży, która znajdowa-
ła się niespełna 3 minuty od miejsca zakwaterowania. 

Wszyscy szczęśliwi wrócili do domu, a sam organizator 
- Konrad Szurek - nie krył zadowolenia z możliwości 
spełnienia kolejnych marzeń jego podopiecznych.

Konrad Szurek, Prezes BAP
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Drużyny dziewcząt i chłopców, biorące udział 
w eliminacjach powiatowych.

1 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 VI 
i młodszych: dziewczęta 1 miejsce, chłopcy 1 miejsce; 
w kategorii klas VII, VIII: dziewczęta 2 miejsce, chłopcy 
2 miejsce. Wszystkie wyżej wymienione drużyny 
zakwalifi kowały się do zawodów wojewódzkich, które 
odbyły się w Nowym Targu. Najlepsze miejsca na 
zawodach wojewódzkich zdobyły drużyny w młodszej 
kategorii wiekowej: chłopcy 12 miejsce, dziewczęta 
14 miejsce. We wszystkich kategoriach wiekowych 

startowało po 36 drużyn, najlepszych z eliminacji 
powiatowych. Opiekunami drużyn byli: Katarzyna 
Drąg, Andrzej Górski i Wiesław Szarowicz.

Wiesław Szarowicz

Ogłoszenie BAP

Beskidzka Akademia Piłkarska prowadzi otwarty na-
bór do grup BESKIDZIAKI PRZEDSZKOLAKI. 

Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu przez tre-
nera z wykształceniem pedagogicznym, posiadającym 
specjalizację z gimnastyki korekcyjnej. Trener posiada 
również ważną licencję trenerską. 

Gwarantujemy prawidłowy rozwój maluszków, bazując 
na autorskim systemie szkolenia. Skupiamy się przede 
wszystkim na dobrej zabawie, dbając o piłkarski rozwój 
już od najmłodszych lat. 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia, które przewidziane są 
zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek. 

Zapisy u trenera: Szymon Mordarski - 691 252 421

Biegi przełajowe
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Pozostałe informacje 
sportowe w skrócie

Lekkoatletyka
Bobowa. 04.10.2019 r. Indywidualne Mistrzostwa Powiatu 
Gorlickiego. Miejsca na podium ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ropie zdobyli: Paweł Durlak w biegu na 300 m – 
1 miejsce; Gabriela Drąg w biegu na 300 m – 2 miejsce, 
na 100 m – 3 miejsce; sztafeta dziewcząt 4 x 100 m – 3 
miejsce. Wszyscy awansowali do zawodów wojewódzkich.

Piłka nożna halowa
Libusza. 21.10 2019 r. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego. 
Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie 

w kategorii wiekowej klas VII, VIII zajęła  4 miejsce.
Tenis stołowy

Ropa. 06.11.2019r. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu 
Gorlickiego: I drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ropie w składzie: Bartosz Biros, Piotr Wojtas za-
jęła 2 miejsce i awansowała do zawodów rejonowych, II 
drużyna chłopców: Piotr Karpl, Jakub Stach – 3 miejsce; 
dziewczęta: Wiktoria Liszka, Alicja Migacz, Julia Sztaba – 
3 miejsce. 

Badminton
Biecz. 13.11.2019 r. Indywidualne Mistrzostwa Powiatu 
Gorlickiego: drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Ropie: Dominika Deć, Natalia Hotloś, Magdalena 
Maczuga zdobyła 1 miejsce i awansowała do zawodów 
wojewódzkich, drużyna chłopców zajęła 4 miejsce.

Wiesław Szarowicz

Po wygraniu etapu gminnego nasi uczniowie 
w godny sposób reprezentowali nas na eta-

pie powiatowym. Dziewczęta rywalizowały w Libu-
szy, gdzie po rozegraniu 4 meczów systemem każdy 
z każdym, wywalczyły brązowe medale w Halo-
wej Powiatowej Piłce Nożnej. Chłopcy rywalizowali 
w Bieczu, gdzie już w pierwszym meczu spotkali, jak 

się później okazało, mistrza powiatu. Mecz ten zremi-
sowali i pomimo następnych wygranych bilans bramek 
mieli gorszy od swoich pierwszych rywali, tym samym 
nie mogli grać o miejsca medalowe. Ostatecznie zajęli 4 
miejsce. 

Katarzyna Drąg

Wyjazd na mecz Ligii 
Siatkówki Kobiet

Końcem listopada został zorganizowany wyjazd 
do Rzeszowa na mecz Ligi Siatkówki Kobiet po-

między KS DevelopRes Rzeszów - KPS Chemik Police. 
Wyjazd został zorganizowany dla uczestników zajęć siat-
karskich, jak również sportowców, którzy reprezentują 
naszą szkołę podczas zawodów na różnych szczeblach 
rywalizacji. W wyjeździe uczestniczyło 45 dzieci. Opiekę 
nad nimi sprawowali: Katarzyna Szczepanik, Paweł Drąg 
i Katarzyna Drąg.

Katarzyna Drąg

Powiatowa halowa piłka nożna chłopców i dziewcząt



ODPADY BIODEGRADOWALNE

SZKŁO

Należy wrzucać

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

Nie należy wrzucać

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

PAPIER
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

Instrukcja segregacji śmieci

ODPADY ZMIESZANE

PRZETERMINOWANE LEKI

ZUŻYTE BATERIE

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

• butelki i słoiki po na-
pojach i żywności (w tym 
butelki po napojach alko-
holowych i olejach roślin-
nych)
• szklane opakowania po 
kosmetykach (jeżeli nie są 
wykonane z trwale połą-
czonych kilku surowców).

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

• ceramiki, doniczek, 
porcelany, fajansu, 
kryształów,
• szkła okularowego,
• zniczy z zawartością 
wosku,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów,
• opakowań po lekach, 
rozpuszczalnikach, ole-
jach silnikowych,
• luster, szyb okiennych 
i zbrojonych,
• monitorów i lamp te-
lewizyjnych,
• termometrów i strzy-
kawek

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

• Do pojemnika z odpadami 
zmieszanymi należy wrzucać wszyst-
ko to, czego nie można odzyskać  
w procesie recyklingu, z wyłączeniem 
odpadów niebezpiecznych.

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

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

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

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

• butelek i pojemników  
z zawartością,
• plastikowych zabawek,
• opakowań po lekach  
i zużytych artykułów me-
dycznych,
• opakowań po olejach 
silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i aku-
mulatorów,
• puszek i pojemników 
po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu elek-
tronicznego i AGD.

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Ropa


