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Od początku 2021 
roku zwołano trzy 

sesje Rady Gminy Ropa, 
które poprowadził Prze-
wodniczący Rady Gminy 
Bogusław Łukaszyk. Te-
matem wiodącym sesji 
styczniowej było podjęcie 
uchwały w sprawie udzie-
lenia pomocy � nansowej 
dla powiatu gorlickiego 
z przeznaczeniem na czę-
ściowe do� nansowanie 
kosztów uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych 
z terenu Gminy Ropa 
w rehabilitacji prowadzo-
nej w Warsztatach Terapii 
Zajęciowej. Gmina Ropa 

już od wielu lat udziela 
tego typu wsparcia, obec-
nie kwotą 18 085 zł. Po-
nadto podjęto uchwałę 
wyrażającą zgodę na za-
warcie umowy dzierża-
wy oraz na odstąpienie 
od przetargowego trybu 
zawarcia umowy, ma to 
związek z planowaną roz-
budową istniejącego przy 
Urzędzie Gminy paczko-
matu. Zainteresowanie 
zakupami internetowymi 
z opcją dostawy do pacz-
komatu jest bardzo duże. 
Z informacji uzyskanych 
od operatora wynika, że 
obłożenie istniejącego 
paczkomatu sięga nawet 
300%.

Podczas sesji w mie-
siącu marcu rozpatrzono 
sprawozdanie z realizacji 
zadań z zakresu wspiera-
nia rodziny w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Ropie za 2020 

r. oraz potrzeb związanych 
z realizacją zadań, jak rów-
nież informację o stanie 
bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego na terenie 
Gminy Ropa za rok 2020 
oraz sprawozdanie z dzia-
łalności Komendy Powia-
towej Policji w Gorlicach 
za rok 2020. Rok 2020 był 
rokiem szczególnym, gdyż 
wielu mieszkańców gminy 
było dozorowanych przez 
policję w ramach kontro-
li osób przebywających 
na izolacji lub na kwaran-
tannie. 

Podczas sesji podjęto 
m.in. uchwałę w spra-
wie udzielenia dotacji dla 
Powiatu Gorlickiego na 
do� nansowanie powia-
towych inwestycji drogo-
wych w kwocie 200 000 
zł, uchwałę dot. funduszu 
sołeckiego oraz uchwałę 
w sprawie zwolnień 
z podatku od nierucho-

mości związanych z pro-
wadzeniem działalności 
gospodarczej wskazanym 
grupom przedsiębiorców, 
których płynność � nan-
sowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwen-
cji ekonomicznych z po-
wodu COVID–19. Po-
nadto przyjęto program 
opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapo-
biegania ich bezdomności 
na terenie gminy Ropa 
na 2021 rok.

W miesiącu kwietniu po 
raz pierwszy zwołano sesję, 
która ze względu na rosną-
ca liczbę zakażeń wirusem 
COVID-19 na terenie 
gminy, przeprowadzona 
została w sposób zdalny. 
Przebieg sesji transmito-
wany był online. 

Małgorzata Dąbrowska

Rozbudowa budynku Urzędu Gminy

Obrady Sesji Rady Gminy Ropa w miesiącach styczeń - marzec 2021

W 2021 r. rozpo-
częta zostanie 

realizacja inwestycji pn. 
„Rozbudowa budynku 
Urzędu Gminy z dostoso-
waniem do nowych funk-
cji społecznych”. Decyzję 
o do� nansowaniu zadania 
podjął Zarząd Wojewódz-
twa Małopolskiego. Inwe-
stycja uzyskała wsparcie 
� nansowe w ramach re-
alizacji pakietu rozwoju 
Małopolskiej Tarczy An-

tykryzysowej, na który 
w skali całego wojewódz-
twa przeznaczono 100 
mln zł z Funduszy Eu-
ropejskich. W ramach 
projektu istniejący obiekt 
Urzędu Gminy w Ropie 
zostanie rozbudowany 
o nowe skrzydło, połą-
czone z istniejącym bu-
dynkiem nadwieszonym 
tarasem. Dobudowane 
skrzydło zostanie przy-
łączone do sieci kanali-

zacyjnej i wodociągowej. 
Na skrzydło o łącznej 
powierzchni użytkowej 
1016 m2 złożą się przy-
ziemie, a w nim garaże 
i zaplecze OSP w Ropie, 
na piętrze zlokalizowana 
będzie świetlica, nato-
miast na poddaszu znajdą 
się przestrzenie edukacyj-
ne, w tym pracownia kom-
puterowa. Obiekt będzie 
dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych 

przez budowę odpo-
wiednich toalet i windy. 
W otoczeniu zlokalizowa-
ne będą dodatkowe miej-
sca parkingowe, droga we-
wnętrzna umożliwiająca 
przejazd wozów bojowych 
OSP, oświetlenie oraz te-
reny zielone - trawniki, 
kwietniki i zieleń izolacyj-
na. 

Łączna szacowana war-
tość zadania to 2 567 590 
zł, natomiast uzyskane 

wsparcie � nansowe 
to 1 091 965 zł.

Tomasz Zając
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W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce rozpo-
czął się Narodowy Spis Powszechny Ludności 

i Mieszkań NSP 2021, który potrwa do 30 września 
2021 r.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 
10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na po-
zyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, 
jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demogra-
� czno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym 
i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budyn-
kowych. 

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas 
wszystkich? Jego wyniki pozwalają bowiem odpowiadać 
na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. 
Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez sa-
morządy oraz podstawę określania wysokości subwencji 
państwowych czy dotacji dla gmin i województw. 

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzysty-
wane są przez kluczowe resorty do planowania działań 
w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia 
społecznego, polityki żywnościowej, � nansów, zago-
spodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych 
czy gospodarki wodno- ściekowej. 

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi lud-
ności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia 
studiów wykonalności projektów lub do stworzenia 
biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz bene� -
cjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych (RPO). 

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Par-
lamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkań-

ców, określonej wynikami ostatniego spisu. 
Udział w spisie ludności i mieszkań jest obowiązkowy. 

Pytania dotyczyć będą m. in. charakterystyki demogra-
� cznej i aktywności ekonomicznej osób, poziomu wy-
kształcenia oraz stanu i charakterystyki zasobów miesz-
kaniowych. Dokładny zakres informacji zbieranych 
w NSP 2021 dostępny jest w załączniku nr 1 do ustawy 
z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszech-
nym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 
ze zm.).

Obowiązkiem spisowym objęte są:
• osoby � zyczne stale zamieszkałe i czasowo przeby-

wające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszka-
nych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, oso-
by � zyczne niemające miejsca zamieszkania;

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwate-
rowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.

Metody przekazywania danych:
• samodzielnie za pośrednictwem aplikacji interneto-

wej na stronie internetowej GUS;
• w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez 

rachmistrza spisowego;
• w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez 

rachmistrza spisowego, jeśli pozwoli na to sytuacja epi-
demiczna.

Tożsamość rachmistrza spisowego będzie można 
zwery� kować kontaktując się z Wojewódzkim Biurem 
Spisowym w Urzędzie Statystycznym w Krakowie lub 
Gminnym Biurem Spisowym w Ropie - tel. 18 3534014, 
18 3534017.

Ponadto, aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany 
do spisu mieszkaniec nie będzie miał możliwości spi-
sania się samodzielnie, Gminne Biuro Spisowe w Ro-
pie informuje, że zostało przygotowane pomieszczenie 
z dwoma stanowiskami komputerowymi do przeprowa-
dzenia samospisu.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną 
objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i staran-
nie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. 
Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz 
procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewnia-
ją całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Staty-
styka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, któ-
rych nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji o NSP 2021 można uzyskać 
na stronie internetowej spis.gov.pl

W przypadku dodatkowych pytań związanych z re-
alizacją NSP 2021 w województwie małopolskim moż-
na kontaktować się z Wojewódzkim Biurem Spisowym 
w Urzędzie Statystycznym w Krakowie – tel.: +48 12 42 
04 050, e mail: WBS_Krakow@stat.gov.pl.

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!
Gminne Biuro Spisowe w Ropie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy
o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line



BIULETYN INFORMACYJNY GMINA ROPA

5NOWA STRONA INTERNETOWA GMINY:
www.gmina.eu-ropa.pl

NOWA STRONA INTERNETOWA GMINY:
www.gmina.eu-ropa.pl

GMINA ROPA

Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy

Gmina Ropa wsparła remont Kościoła Św. Michała

W 2020 r. zakończony zo-
stał kolejny etap budowy 

sieci kanalizacyjnej na terenie gmi-
ny. Wykonano 16 km, do których 
zostanie podłączonych prawie 300 
budynków. Obecnie trwają przygo-
towania do rozbudowy kolejnych 
kilku fragmentów sieci na terenie 
gminy. Roboty te zostaną wykona-
ne w 2021 r., a ich wartość wyniesie 
około 1 mln zł.

Ponadto, w ramach rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej planuje się wy-
konanie projektu kanalizacji sanitar-

nej, obejmującego swym zakresem 
część miejscowości Ropa oraz Klim-
kówki. Zakłada się, iż projekt ten 
zostanie wykonany do końca 2023 r.

W chwili obecnej trwają rów-
nież prace przygotowawcze mające 
na celu rozbudowę i moderniza-
cję oczyszczalni ścieków w Ropie. 
Oczyszczalni ścieków zostanie do-
posażona w drugi reaktor SBR oraz 
zostaną wymienione niektóre urzą-
dzenia, celem zwiększenia wydajno-
ści oczyszczalni z 250 m3/d do 500 
m3/d. Planuje się, iż całość zadania 

o wartości ok. 1,1 mln zł zostanie 
wykonana do końca 2021 r. 

Jadwiga Kiełbasa

W 2020 r. rozpoczęty został remont kościoła pw. Św. Mi-
chała w Ropie. Zabytek odzyskuje dawny blask dzięki 

wsparciu Województwa Małopolskiego, a dotacja na jego re-
mont pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. Kościół posiada już wyremontowany dach i pokry-
cia gontowe, wkrótce wykonane zostaną elewacje, konserwacja 
polichromii na su� cie. Teren wokół kościoła zostanie odświeżo-
ny – zaplanowane prace to m.in.: remont ogrodzenia, budynku 
gospodarczego, dzwonnicy, słupów i rzeźb. Wartość łączna prac 
to ponad 2 mln zł, wsparcie � nansowe Województwa Mało-
polskiego wynosi 75% kosztów, w związku z tym Para� a musi 
zapewnić wkład własny. Aby pomóc Para� i w realizacji dzieła 
ratowania zabytku Rada Gminy Ropa w dniu 27 kwietnia 2021 
r. podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji na realizację zadania 
w wysokości 80 tys. złotych. W dniu 4 maja 2021 r. podpisana 
została umowa o udzielenie przez gminę Ropa dotacji dla Para-
� i rzymskokatolickiej w Ropie.

Gmina Ropa otrzymała wspar-
cie � nansowe w wysokości 

1,7 mln zł ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 

na realizację projektu dotyczącego 
przygotowania ścieżki rowerowej. 
Planowana do realizacji trasa o dłu-
gości 2,8 km przebiegać będzie od 
centrum wsi Ropa wzdłuż rzeki 
Ropy, w kierunku Szymbarku. Dal-
szy przebieg ścieżki będzie kontynu-
owany przez Gminę Gorlice, tak aby 
połączyć ją z istniejącą ścieżką pod 
Kasztelem w Szymbarku. Termin za-
kończenia realizacji zadania to gru-
dzień 2022 r. Uzyskane wsparcie � -

nansowe jest dużą pomocą ze strony 
Rządu RP i nie wymaga wkładu wła-
snego. Dzięki pozyskanym środkom 
Gmina Ropa wykona tą inwestycję 
bez konieczności zaciągania kredytu. 
Dziękujemy parlamentarzystom na-
szej ziemi, w szczególności pani po-
seł Barbarze Bartuś. Podziękowania 
kierujemy również dla senatora RP 
pana Wiktora Durlaka.

Tomasz Zając

Ścieżka rowerowa z Ropy do Szymbarku

Wszelkie remonty zabytkowych obiektów wymagają dużych nakładów 
fi nansowych, stąd decyzja Rady Gminy o przyznaniu dofi nansowania 
przeznaczonego na realizację zadania przez parafi ę. Dbałość o dziedzictwo 
kulturowe jest niebywale ważna dla zachowania go dla przyszłych pokoleń. 
Zabytki są jednym z jego elementów, o które wspólnie powinniśmy się 
troszczyć.
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27 lutego 
2021 r. 

w świetlicy Urzę-
du Gminy w Ropie od-
było się walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze 
członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ropie.

Podczas zebrania druh 
Prezes Artur Łukaszyk 
przedstawił sprawozdanie 
z działalności ratowniczej 
i organizacyjnej, a także 
sprawozdanie � nansowe 
za rok ubiegły 2020 i plan 

� nansowy na 2021 r.
Ochotnicza Straż Po-

żarna w Ropie w roku 
2020 uczestniczyła 80 razy 
w akcjach ratowniczo 
gaśniczych (gaszenie po-
żarów - 11 razy. alarmy 
fałszywe – 2, miejscowe 
zagrożenia - 67 razy, wy-
jazdy poza teren naszej 
gminy - 7 razy).

Członkowie walne-
go zebrania jednogłośnie 
udzielili absolutorium 
ustępującemu zarządowi, 

który sprawował władze 
w latach 2016-2021, jak 
i jednogłośnie przegło-
sowali skład nowego za-
rządu na lata 2021-2026, 
do którego weszły nastę-
pujące osoby: Paweł Sitar 
- Prezes, Albert Kuziów 
- Wiceprezes Naczelnik, 
Damian Siuta - Wicepre-
zes, Jakub Ledniowski - 
Skarbnik, Paulina Górska 
- Sekretarz, Przemysław 
Łukaszyk - Gospodarz, 
Łukasz Gruca - Członek 
zarządu, Wojciech Le-
dniowski - Członek zarzą-
du.

W skład Komisji Rewi-
zyjnej natomiast weszli: 
Dynda Andrzej - Przewod-
niczący, Trześniak Monika 
- Sekretarz, Spólnik Da-

niel - Członek.
Dziękuję ustępującemu 

zarządowi za współpracę 
i trud włożony w kierowa-
nie naszą jednostka oraz 
życzę wielu sukcesów za-
równo w życiu zawodo-
wym, jak i prywatnym.

Nowo wybranemu za-
rządowi składam życzenia 
sukcesów w kierowaniu 
jednostką, owocnej współ-
pracy z samorządami od-
powiedzialnymi za nasze 
bezpieczeństwo, władzami 
naszej Gminy, Komendą 
Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorli-
cach, a wszystkim druh-
nom i druhom tyle samo 
powrotów co wyjazdów.

Wiceprezes Naczelnik, 
Albert Kuziów

Nowe laptopy dla Gminy Ropa

Nowy samochód gaśniczy trafił do jednostki OSP w Łosiu

Gmina Ropa pozy-
skała kwotę 74 907 

zł z projektu „Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Edukacyjny Cy-
fryzacja szkół i placówek 
oświatowych” w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Przyznane środki � nan-
sowe zostaną przeznaczo-
ne na zakup 21 laptopów 
wraz z oprogramowaniem. 
Komputery przenośne 
przekazane będą do trzech 
szkół podstawowych 

w następujących ilościach: 
11 do Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Ropie; 5 do 
Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Ropie; 5 do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Łosiu.

Są to już kolejne środ-
ki pozyskane przez gminę 
w ramach wsparcia dla 
uczniów uczęszczających 
do naszych szkół. Dotych-
czas udało się zakupić: 28 
laptopów z projektu Zdal-
na Szkoła za kwotę 59 976 
zł; 37 laptopów oraz16 
sztuk oprogramowania 

z projektu Zdalna Szkoła 
+ za kwotę 94 560 zł; 21 
laptopów z oprogramo-
waniem z projektu Pakiet 
Edukacyjny Małopolskiej 
Tarczy Antykryzysowej za 
kwotę 74 907 zł. 

Łączna liczba laptopów 
wraz z oprogramowaniem, 
która tra�  do szkół pro-
wadzonych przez Gminę 
Ropa to 86 sztuk o warto-
ści 229 443,00 zł.

Na czas nauki zdal-
nej sprzęt komputerowy 
został przez dyrektorów 

szkół użyczony uczniom. 
Pozyskany sprzęt sta-
nowi niezbędną pomoc 
w przejściu z tradycyj-
nego stacjonarnego mo-
delu kształcenia na mo-
del zdalnego nauczania 
w oparciu o urządzenia cy-
frowe. Bez wsparcia � nan-
sowego przeznaczonego 
na zakup sprzętu kompu-
terowego, zdalne naucza-
nie dla wielu uczniów 
z gminy byłoby niemożli-
we do zrealizowania.

Stefan Kłapyk

Nowy Zarząd OSP w Ropie

w świetlicy Urzę-
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przez gminę pro-
jektu pn. Nabycie wypo-
sażenia i sprzętu ratownic-
twa w imieniu własnym na 
rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej Łosie, do jed-
nostki OSP z Łosia tra� ł 
nowy samochód z funk-
cją gaśniczą marki Iveco 

o wartości 344 tys. zł, 
z czego 244 tys. stanowiła 
dotacja z Funduszu Spra-
wiedliwości, a pozostałe 
100 tys. zł to wsparcie 
z budżetu Gminy Ropa. 
Uroczyste przekazanie po-
jazdu jednostce odbyło się 
w grudniu 2020 r.

Zdzisław Niezgoda 
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Niewiele ponad miesiąc po-
zostało do rozpoczęcia sezo-

nu letniego 2021 nad zbiornikiem 
wodnym w Klimkówce. Jego o� -
cjalne rozpoczęcie w bieżącym roku 
przewidziane zostało pół miesiąca 
wcześniej niż w latach poprzednich, 
bo już od 15 czerwca, równo 
z rozpoczęciem sezonowej działal-
ności służb ratowniczych i policji 
wodnej. 

Dla turystów oraz osób wy-
poczywających na terenie sta-
nicy wodnej będzie dostępna 
wypożyczalnia sprzętu pływającego, 
punkt gastronomiczny oraz ką-
pielisko strzeżone, które pla-
nowo uruchomione zostanie 
wraz z rozpoczęciem sezonu. 
Na chwilę obecną gmina prowadzi 
rekrutację na 2 stanowiska kwali� ko-
wanych ratowników wodnych. Kąpiel 
w miejscach niestrzeżonych moż-
liwa będzie, ale wyłącznie na wła-
sną odpowiedzialność. Dla zapew-
nienia bezpieczeństwa na wodzie, 
na terenie stanicy w trakcie sezonu 

trwającego do 15 września, będą 
funkcjonowały: Posterunek Policji 
Wodnej oraz Gorlickie Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Zbiornik Klimkówka w lecie 
przyciąga wielu turystów i osób wy-
poczywających nad wodą. W tym 
okresie jednym z największych sku-
pisk ludzi jest teren Stanicy Wod-
nej, który w wyniku zakończonych 
w roku ubiegłym, a trwających dwa 
lata inwestycji zyskał na atrakcyj-
ności dzięki powstałej nowej infra-
strukturze do uprawiania turystyki 
i wypoczynku: trzystopniowego 
nabrzeża o długości 145 m, 350-cio 
metrowej wewnętrznej ścieżki pie-
szo-rowerowej, 15 plaż kompakto-
wych, wiaty grillowej z sanitariatami 

i przebieralniami, nowego pomostu 
do cumowania łodzi ratowniczych, 
miejsca wodowania oraz oświetlenia 
nabrzeża i ścieżki wraz z aranżacją 
terenu. Inwestycje wykonane zo-
stały za łączną kwotę prawie 4 mln 
zł, z czego udział środków wła-
snych gminy wyniósł prawie 1mln 
zł, reszta kwoty, tj. ponad 3 mln zł 
to środki Unii Europejskiej z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 

Przed zbliżającym się sezonem 
na terenie Stanicy Wodnej jest 
jeszcze dużo prac do wykonania. 
Najważniejszym zadaniem po za-
kończonych inwestycjach jest upo-
rządkowanie terenu, naprawa drogi 
dojazdowej do stanicy oraz dróg we-
wnętrznych, wyrównanie i utwar-
dzenie rozjeżdżonego w trakcie 
robót budowlanych terenu, przygo-
towanie miejsc pod postój pojaz-
dów oraz wykonanie odwodnienia 
przy dojściu do nabrzeża - po opa-
dach deszczu teren staje się grząski, 
co bardzo utrudnia zejście nad wodę 
oraz stwarza duże zagrożenie dla 
pieszych oraz pojazdów. Wszystko to 
będzie miało wpływ na całokształt 
i wizerunek terenu Stanicy nie tylko 
w sezonie, ale również poza nim, bo 
miejsce jest odwiedzane przez space-
rowiczów przez cały rok.

Zdzisław Niezgoda

Przygotowania do sezonu letniego w Klimkówce
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Dzienny Dom Opieki w Klimkówce dla Seniorów... zdalnie, ale z pełnym zaangażowaniem

Gmina Ropa w partnerstwie
z Prawosławnym Ośrodkiem 

Miłosierdzia Diecezji Przemysko 
-Gorlickiej „ELEOS” realizuje pro-
jekt pn. „Rozwój usług opiekuń-
czych na Ziemi Gorlickiej poprzez 
stworzenie placówek dziennej 
opieki dla osób niesamodzielnych 
i centrów wsparcia dla opiekunów 
faktycznych w Wapiennem i Klim-
kówce”. Głównym celem projektu 
jest poprawa jakości i dostępności 
usług społecznych poprzez utwo-
rzenie Dziennego Domu Opieki 
dla osób niesamodzielnych, a także 

centrum wsparcia dla opiekunów 
faktycznych. Skierowany jest on do 
osób powyżej 60 roku życia z tere-

nu Gminy Ropa, które ze względu 
na wiek, zły stan zdrowia lub nie-
pełnosprawność wymagają opieki 
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Z dniem 30 listopada 2020 r. 
zakończył się projekt „Świe-

tlica Opiekuńcza w Ropie”. Projekt 
realizowała Fundacja „Szlachetne 
Zdrowie…” w partnerstwie z Gmi-
ną Ropa w latach 2018-2020. Do� -
nansowanie pochodziło z Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego w latach 2014-2020 Oś 
IX Region Spójny Społecznie i wy-
nosiło 558 907,50 PLN. 

Celem projektu był wzrost do-
stępności do usług społecznych 
wśród dzieci i młodzieży do 18 roku 
życia z terenu Gminy Ropa oraz ich 
rodzin. Łącznie wsparciem objętych 
zostało 55 dzieci i młodzieży. Dzięki 
projektowi wychowankowie świetli-
cy brali udział w licznych formach 
wsparcia, m.in. w zajęciach: opie-
kuńczo-wychowawczych, ekspresji 

kultury, dotyczących aktywności 
społecznej i obywatelskiej, efektyw-
nych metod uczenia się, edukacji 
regionalnej, kreatywnych i rozwija-
jących, sportowych, nauki pływania, 
licznych wycieczkach wyjazdowych 
i rajdach pieszych po okolicy Gminy 
Ropa, ogólnokrajowych konkursach 
plastycznych. Rodzice uczestniczyli 
w kierowanych do nich zajęciach – 
rozwijaniu kompetencji kluczowych 
oraz szkole dla rodziców. Ponadto 
wszyscy członkowie rodzin uczestni-
czyli w spotkaniach integracyjnych, 
piknikach rodzinnych, jasełkach, 
czy innych występach. 

Od grudnia 2020 r. Świetlica 
Opiekuńcza jest w tzw. „Okresie 
Trwałości Projektu”. Ze względu na 
duże zainteresowanie przeprowa-
dzono nowy nabór i zrekrutowano 
kolejnych uczestników. Z powodu 
wciąż zmieniającej się sytuacji pan-
demicznej, zgodnie z zarządzeniami 
Ministerstwa Zdrowia przez więk-
szość tego czasu świetlica działała 
w systemie zdalnym za pośrednic-
twem narzędzi internetowych. Kie-
dy tylko wytyczne na to pozwalały, 

prowadzono zajęcia w trybie stacjo-
narnym, stwarzając części wycho-
wanków możliwość uczestniczenia 
w edukacji zdalnej. Uwzględniając 
obowiązujące obostrzenia, świetli-
ca często była jedynym miejscem, 
gdzie dzieci i młodzież mogły bez-
piecznie spędzać czas poza domem. 
Chociaż podczas pandemii warunki 
do wszelkich działań nie są sprzy-
jające, to jednak dzięki gościnności 
ks. Marcina Bukowca nasz zespół 
muzyczny „Słoneczne Gitary” miał 
zaszczyt wystąpić w przepięknym 
koncercie kolęd i pastorałek pt.” Nie 
taka cicha”, organizowanym przez 
Para� ę Ropa i Gminny Ośrodek 
Kultury w Ropie w dniu 31.01.2021 
r. Udział w koncercie dał dzieciom 
i młodzieży motywację do dalszego 
rozwoju oraz zaangażowania w życie 
kulturalne i społeczne. Nieustannie 
dokładamy wszelkich starań, aby 
nasi wychowankowie uczyli się ak-
tywnie i kreatywnie spędzali czas 
wolny oraz rozwijali swoje zaintere-
sowania. 

Barbara Sarnecka

Z życia Świetlicy Opiekuńczej w Ropie

i aktywizacji. Założeniem projek-
tu jest 8 - godzinny pobyt senio-
ra w ośrodku, od poniedziałku 
do piątku. Projekt zapewnia bez-
płatny przywóz i odwóz, wyżywie-
nie oraz usługi opiekuńczo – pie-
lęgnacyjne, a także aktywizująco 
– usprawniające. Zapewniona jest 
również opieka psychologa, rehabi-
litanta, terapeuty zajęciowego, pra-
cownika socjalnego, pielęgniarki, 
opiekuna medycznego i animato-
ra. Oferujemy różnorodne zajęcia, 
w tym muzykoterapię, arteterapię, 
choreoterapię, warsztaty informa-
tyczne oraz ćwiczenia psychorucho-
we. Projekt zakłada także objęcie 
wsparciem opiekunów faktycznych 
uczestników. Będą mogli oni sko-
rzystać ze wsparcia i doradztwa psy-
chologicznego oraz ze szkoleń z za-
kresu opieki nad osobami zależnymi 

i szkoleń informatycznych.
Dzienny Dom Opieki rozpo-

czął działalność w styczniu 2021 r. 
Przygotowania do uruchomiania 
placówki trwały od wielu miesięcy. 
Polegały głównie na remoncie i za-
adaptowaniu budynku w Klimków-
ce, a także rekrutacji kadry specjali-
stów oraz uczestników projektu. 

Obecna sytuacja epidemiologicz-
na w kraju zmusiła nas do zmiany 
koncepcji funkcjonowania pla-
cówki. W trosce o bezpieczeństwo 
praca ma charakter zdalny, jednak 
zarówno nasi uczestnicy, jak rów-
nież pracownicy z niecierpliwością 
oczekują na możliwość wspólnego 
spotkania. Kadra placówki jest bar-
dzo zaangażowana w pracę na rzecz 
seniorów. Każdego dnia zespół do-
wozi do domów uczestników cie-
płe i smaczne posiłki, a także przy-

gotowuje interesującą ofertę zajęć, 
dostosowanych do ich możliwości, 
potrzeb i zainteresowań. Poprzez 
materiały o różnorodnej tematyce: 
treningi ćwiczące pamięć, koncen-
trację, spostrzegawczość, zdolności 
manualne i artystyczne, propozycje 
aktywności ruchowej oraz intelek-
tualnej, staramy się naszym pod-
opiecznym ułatwić czas izolacji oraz 
zaproponować interesujący sposób 
spędzenia czasu wolnego. Poprzez 
codzienny kontakt telefoniczny z se-
niorami pragniemy wesprzeć ich do-
brym słowem, umilić im ten trudny 
czas, służyć poradą oraz pomocą. 
W zamian otrzymujemy wiele ciepła, 
serdeczności i zaangażowania w wy-
konywane prace. Każdy kontakt jest 
dla nas przyjemnością.

Barbara Zagórska
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Wiosną bociany 
wracają do nas 

z ciepłych krajów, aby 
przez okres 5 – miesięcz-
nego pobytu w Polsce wy-
chować swoje potomstwo. 
Istnieje dość powszechne 
przekonanie, że bociany 
corocznie zasiedlają to 
samo gniazdo, co jednak 
nie jest prawdą. Bociany 
wybierają i zasiedlają naj-
lepsze dla siebie miejsce 
pod względem ukształ-
towania terenu, dostępu 
do pożywienia, położenia 
gniazda względem stron 

świata, a także odległo-
ści od budynków i drzew. 
Istnieje również przeko-
nanie, że bociany łączą się 
w pary na całe życie. 
Niestety również to nie 
jest prawdą, bo pomimo 
że bocianie pary potra� ą 
przetrwać latami, to jed-
nak samica kierując się 
zachowaniem gatunku 
wybiera tego samca, któ-
ry posiada lepsze gniaz-
do, a samce zaś wybierają 
zdrową i dorodną samicę. 
Tak więc gniazdo w życiu 
bocianów pełni niezwykle 
ważną rolę.

W naszej gminie takich 
gniazd jest co najmniej 
kilka, ale jedno z nich 
w tym roku zwróciło uwa-
gę wielu mieszkańców, 
ponieważ pod wpływem 

warunków atmosferycz-
nych oraz mijających 
lat spadło z wysokości 
i uległo zniszczeniu. 
Na szczęście w naszej 
gminie nie brakuje ludzi 
o dobrych sercach, którzy 
ruszyli na pomoc, a mowa 
tutaj o druhach Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
w Ropie, którzy z własnej 
inicjatywy nazbierali gałę-
zie oraz przy użyciu zwyżki 
zbudowali piękne gniazdo.

Największym podzię-
kowaniem dla ich wysił-
ku było jego zasiedlenie 
przez "boćka", który przy-
leciał do nowego gniaz-
da  zaledwie pół godziny 
po zakończeniu prac 
i bocianicy, która dołączy-
ła do niego już na drugi 

dzień. Gniazdo zostało 
docenione przez nowych 
mieszkańców, a my doce-
niamy prace naszych stra-
żaków, bo w takich sytu-
acjach udowadniają oni, 
że można na nich liczyć 
w każdej sytuacji!

Szczególne podzięko-
wania należą się druh-
nie i druhom: Paulinie 
Górskiej, Pawłowi Sita-
rowi, Łukaszowi Gru-
cy, Marcinowi Gadzia-
le, Albertowi Kuziów, 
Przemysławowi Łukaszy-
kowi oraz panu Stanisła-
wowi Siucie, który udo-
stępnił niezbędny sprzęt 
do odbudowy gniazda dla 
naszych bocianów przy 
plebanii w Ropie.

Karolina Niezgoda
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Jak mówił Jan Pa-
weł II: „Kolędy nie 

tylko należą do naszej hi-
storii, lecz poniekąd two-
rzą naszą historię narodo-
wą i chrześcijańską. […] 
Trzeba, ażebyśmy tego 
bogactwa nie zagubili”. 
By  podtrzymać tę dłu-
gą tradycję, w para� i pw. 
św. Michała Archanioła 
w Ropie zorganizowano 
31 stycznia I Koncert Ko-
lęd i Pastorałek zatytuło-
wany „Nie taka cicha…”. 
Wydarzenie zaaranżo-
wane zostało przez samą 

para� ę we współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Ropie, chórem 
para� alnym, orkiestrą ka-
meralną, dziećmi ze świe-
tlicy opiekuńczej „Sło-
neczko”, grupą „Okaryna” 
oraz muzycznym zespołem 
młodzieżowym. 

Aby zapewnić bezpie-
czeństwo słuchaczom, 
koncert transmitowano 
na platformie YouTube na 
kanale para� i. Statystyki 
upewniły organizatorów, 
że – pomimo sytuacji na 
świecie – pragniemy kon-

tynuować nasze religijne 
i rodzinne tradycje śpiewa-
nia kolęd i pastorałek. Ko-
lędowaniu towarzyszyła 
również narracja oraz re-
� eksja podejmująca temat 
narodzenia Jezusa – naro-
dzenia z miłości dla ludz-

kości. Koncert odbył się 
w otoczeniu przystrojo-
nych choinek oraz szopki 
betlejemskiej, co pogłębia-
ło zadumę towarzyszącą 
słowu, kolędom i pastorał-
kom. 

Wiktoria Rówińska

"Nie taka cicha..."
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Nowe gniazdo dla bocianów



Łosie to niewielka wieś, któ-
ra leży w dolinie rzeki Ropy, 

u podnóża gór Łysiec i Kiczera. Przez 
miejscowość nie przebiega żadna głów-
na droga, więc można powiedzieć, 
że znajduje się na uboczu. Choć jest 
mała, jak tysiące wsi na mapie Polski, 
to jednak niezwykła. Moim zdaniem 
to najwspanialsze miejsce na świecie.

Zaczęły się wakacje. Wszyscy 
uczniowie byli szczęśliwi, że zakoń-
czyła się nauka, ale jednocześnie 
odczuwali smutek, gdyż wiedzieli, 
że kolejne dwa miesiące spędzą głów-
nie w domach. Ja byłam bardzo pod-
ekscytowana, ponieważ czekałam 
na odwiedziny młodszej kuzynki.

Zuzia mieszka w dużym mieście 
na Śląsku. Podobnie jak ja, była zmę-
czona nauką zdalną i przebywaniem 
w domu spowodowanym pandemią. 
Wizja spędzenia tygodnia na wsi nie 
napawała jej jednak entuzjazmem. 
Uważała, że będzie nudno. Postano-
wiłam to zmienić…

Pierwszego dnia chciałam pokazać 
kuzynce  wschód słońca. Wiązało się to 
z wczesną pobudką, z której nie była 
zadowolona. Musiałam długo nama-
wiać ją do opuszczenia łóżka i przy-
gotowania się do wyjścia. Nie obyło 
się bez marudzenia, ale gdy przekro-
czyłyśmy próg, Zuzia zaniemówiła 
z wrażenia. Zza góry wyłaniało się 
słońce, rozsyłając wokół pomarań-
czowe promienie. Słychać było śpiew 
ptaków oraz cykanie świerszczy. Wy-
ruszyłyśmy przed siebie, podziwiając 
różnokolorowe łąki, nad którymi 
unosiła się siwa mgła oraz fruwa-
ły motyle. Przechodząc obok wiel-
kiej lipy, słuchałyśmy przez chwilę 
głośnego koncertu pszczół. Z trasy, 
którą maszerowałyśmy, rozpoście-
rał się piękny widok na rozległą 
okolicę. Po godzinnej wędrówce 
dotarłyśmy do celu – znalazłyśmy 
się w starym kamieniołomie. Zuzia 
zachwycała się wielkimi skalnymi 
zboczami porośniętymi drzewami 
i krzewami. Opowiedziałam jej, 
że w tym miejscu wydobywano pia-
skowiec karpacki, a około 60 lat temu 

pracował tu mój pradziadek. Usia-
dłyśmy na ławce i obserwowałyśmy 
zaporę na Jeziorze Klimkowskim, 
z której niewielkim strumieniem 
spływała woda do rzeki Ropy.

Kolejnego dnia udałyśmy się do 
Zagrody Maziarskiej. Tam zwiedzia-
łyśmy chyżę mieszkalną, spiżarnię 
oraz spichlerz, poznałyśmy historię 
wsi, zwyczaje mieszkańców, a także 
aktualne dane dotyczące Łosia. Po-
czątki tych terenów sięgają czasów 
przed 1359 roku, kiedy król Kazi-
mierz Wielki nadał rycerzowi Jano-
wi Gładyszowi dorzecze Ropy. Przez 
jakiś czas właścicielem wsi był wy-
bitny polski poeta Wacław Potocki. 
Mieszkał tu i tworzył w latach 1647 
- 1655. Osada była zamieszkana 
głównie przez ludność łemkowską. 
Od końca XIX wieku Łemkowie 
z Łosia znani byli z wytwórstwa sma-
ru do maszyn i pojazdów, ludowych 
lekarstw z ropy naftowej, a także 
z dziegciu - produkowanego w wy-
niku destylacji drewna. Nazywano 
ich „maziarzami”.

Podczas pobytu w skansenie et-
nogra� cznym wzięłyśmy udział 
w warsztatach „Kraj tkania”. Wy-
konałyśmy bransoletki i breloczki 
do kluczy. Dowiedziałyśmy się, jak 
samemu utkać tkaninę, gdzie jest 
osnowa i jej wątek. 

Trzeciego dnia postanowiłyśmy 
zorganizować wycieczkę rowerową 
po okolicy, podczas której miałyśmy 
szukać kapliczek i krzyży przydroż-
nych. Jest ich łącznie kilkanaście. 
Jedna z kapliczek stoi odwrócona ty-
łem do drogi – wielu turystów zwra-
ca na to uwagę. Zastanawiałyśmy 
się, dlaczego… Być może stanowiła 
schronienie dla pasterza, gdyż poni-
żej rozpościera się duża łąka, na któ-
rej pasły się zwierzęta? A może wcze-
śniej nie było tam żadnej drogi lub 
przebiegała w innym miejscu? 

Po powrocie do domu, wyszuka-
łyśmy jeszcze w Internecie informa-
cje na temat łosiańskich cmentarzy. 
Na tym, który znajduje się przy 
kościele para� alnym, jest kwatera 

wojskowa nr 71 z I wojny światowej 
wpisana do rejestru zabytków woje-
wództwa małopolskiego. Spoczywa 
tam 61 żołnierzy austriackich i 8 ro-
syjskich. Na północ od wsi znajduje 
się drugi cmentarz – choleryczny, 
a tuż obok niego nowszy cmentarz, 
na którym stoi drewniana kaplica 
cmentarna z 1754 roku. Jest to pre-
zbiterium dawnej cerkwi z Klim-
kówki, które przeniesiono do Łosia 
w 1989 roku przed zalaniem przez 
wody jeziora. Moją kuzynkę zainte-
resował fakt, dlaczego w tak małej 
miejscowości są dwa kościoły… Ale 
tym postanowiłyśmy się zająć kolej-
nego dnia.

Pomógł nam ksiądz Piotr, pro-
boszcz para� i greckokatolickiej pod 
wezwaniem Narodzenia Najświęt-
szej Marii Panny. Zaprosił nas do 
cerkwi, żeby o niej opowiedzieć. Zo-
stała ona wybudowana w 1810 roku, 
a w 1928 roku uległa przebudowie. Po 
II wojnie światowej świątynia służyła 
wyznaniu rzymskokatolickiemu, 
a w latach 90 - tych XX wieku po-
wróciła do grekokatolików. Obiekt 
został wpisany do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa mało-
polskiego. 

Cerkiew jest trójdzielna, składa się 
z prezbiterium, nawy oraz babińca, 
nad którym nadbudowano wieżę. 
Wnętrze nakryte jest płaskimi stro-
pami, zdobi je polichromia � guralna 
i ornamentalna wykonana w 1935 
roku przez Mikołaja Galankę. Uwa-
gę zwraca ikonostas z kompletem 
ikon z tego okresu, co ma wpływ 
na jego wartość. 

Dowiedziałyśmy się także, że ce-
chą, która odróżnia cerkiew od in-
nych kościołów, jest jej pokrycie 
kopułami - symbolem nieba, Boga, 
świętych i świata anielskiego. 

Następnie udałyśmy się do od-
dalonego o kilkadziesiąt metrów 
kościoła rzymskokatolickiego pod 
wezwaniem św. Józefa. Postanowi-
łyśmy wyszukać różnice pomiędzy 
tymi świątyniami. Na pierwszy rzut 
oka było widać, że nie są ani trochę 
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podobne. Kościół rzymskokatolicki 
nie posiada bowiem tych pięknych 
kopuł i jest murowany, a cerkiew 
wykonano z drewna. Piękne jest to, 
że w jednej niewielkiej wiosce żyją 
ludzie różnych wyznań, szanujący 
nawzajem swoje obrzędy religijne, 
czego wyrazem są wspólne nabożeń-
stwa, np. procesja Bożego Ciała.

Piątego dnia udałyśmy się ścieżką 
turystyczną z pięknymi widokami na 
jezioro i zbocza góry Kiczera. Musia-
łyśmy pokonać około trzy kilometry, 
głównie przez las. Momentami było 
stromo i ślisko. Widok, jaki pojawił 
się na końcu naszej wyprawy, wyna-
grodził trudy: gładka ta� a jeziora, 
otoczona zalesionymi wzgórzami, 
zwanymi Pieninami Gorlickimi. 

Zalew Klimkówka to sztucz-
ny zbiornik powstały w wyniku 
przegrodzenia tamą rzeki Ropy 
w miejscu, gdzie kilkukilometro-
wym przełomem przepływa ona 
między szczytami. Prace nad zale-
wem trwały niemal 20 lat. Jest to jed-
no z najmłodszych sztucznych jezior 
w Polsce. Ma długość około 5 ki-
lometrów. Średnia głębokość wy-

nosi 13 metrów. Miejsce to zostało 
wykorzystane w � lmie „Ogniem 
i mieczem” do realizacji ujęć przed-
stawiających rzekę Dniepr. Pod-
czas budowy zapory kręcono tam 
również pierwszy odcinek serialu 
„Znaki szczególne” z Bronisławem 
Cieślakiem w roli głównej. 

Wybrałyśmy ustronne miejsce 
na plaży, żeby odpocząć i podziwiać 
krajobraz. Panowała cisza, przery-
wana śpiewem ptaków i pluskiem 
wody. 

Powrót kuzynki do jej rodzinnego 
miasta zbliżał się nieubłaganie. Moż-
na było wyczuć, że nie ma ochoty 
wyjeżdżać i jest bardzo zadowolona 
z wypoczynku w Łosiu. 

Ostatniego dnia wybrałyśmy się 
na spacer, gdyż chciałam jeszcze po-
kazać Zuzi moją szkołę oraz orlik – 
miejsce, w którym można aktywnie 
spędzić czas z przyjaciółmi. Wszyst-
kie osoby, które spotkałyśmy pod-
czas przechadzki, były bardzo miłe 
i chętne do rozmowy. Tacy są bo-
wiem mieszkańcy Łosia! Otwarci, 
życzliwi i pomocni… 

Opowiedziałam kuzynce rów-
nież o restauracji, która jest znana 
w rozległej okolicy przede wszyst-
kim z łowiska pstrągów oraz pysz-
nych potraw przyrządzanych z tych 
ryb. Chciałyśmy zjeść tam lody, 
ale niestety – z uwagi na obostrze-
nia sanitarne – było to niemożliwe. 
To właśnie podczas tego spaceru 
kuzynka powiedziała to, co może 
stanowić doskonałe podsumowanie 
mojego opowiadania o Łosiu: „Nie 
widziałam dotąd ładniejszej miej-
scowości niż Twoja. Jest tu wszyst-
ko, czego potrzebujemy na co dzień, 
a nawet więcej: piękne widoki i spo-
kój. Zazdroszczę Ci tego. Ja nie mia-
łabym się czym pochwalić, bo co zna-
czy galeria handlowa czy wielkie kino 
w porównaniu z lasem, szumem 
rzeki, śpiewem ptaków i czystym 
powietrzem? Zabiorę ze sobą dużo 
pięknych wspomnień i zdjęć.”

Kończąc moją opowieść, zapra-
szam wszystkich do małej miejsco-
wości nad rzeką Ropą, u podnóża 
gór Łysiec i Kiczera… do najpięk-
niejszego miejsca na świecie.

Maja Fiter, 12 lat
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Trwa renowacja zabytkowego kościoła św. Michała 
Archanioła w Ropie - realizacja projektu „Z archi-

tekturą przez wieki - renowacja 4 zabytkowych kościo-
łów diecezji tarnowskiej”, na który otrzymaliśmy dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, w ramach 
Funduszów Europejskich. Projekt jest realizowany przez 
trzy lata i planowo ma być zakończony w grudniu 2022 
r.

Zakończone zostały etapy:
• wykonanie uzupełnień, renowacji i izolacji funda-

mentów kościoła,
• renowacja belek, wymiana uszkodzonych belek 

i impregnacja wszystkich belek w ścianach,
• wymiana gontów na ścianach kościoła i impre-

gnacja środkami, które nie szkodzą nietoperzom 
– Podkowiec Mały,

• wymiana, lub uzupełnienie drewnianego poszy-
cia dachowego i impregnacja środkami, które nie 
szkodzą nietoperzom – Podkowiec Mały,

• położenie nowej blachy miedzianej i założenie 5 
krzyży po renowacji.

Trwają prace: 
• renowacja dachu na dzwonnicy i pokrycie blachą 

miedzianą oraz położenie tynków celem odtwo-
rzenia ozdobnych gzymsów,

• osuszanie kamiennych fundamentów poprzez 
wiercenie kilkudziesięciu otworów i nasączanie 
specjalnym środkiem,

• prace tynkarskie wewnątrz kościoła w murowa-
nych wieżach i na zewnątrz.

Czekają nas: 
• wymiany instalacji elektrycznych i nagłośnienio-

wych w całym kościele,
• renowacje okien, drzwi i żyrandoli,
• w przyszłym roku renowacja polichromii,
• wykonanie chodnika procesyjnego,
• naprawa muru wokół kościoła.

To wielkie dzieło ważne dla wspólnoty para� alnej 
w Ropie, ale myślę, że dla całego regionu. Bądźmy 
świadkami tych historycznych wydarzeń i wspierajmy je 
na miarę naszych możliwości.

Ks. Stanisław Porębski

Renowacja Kościoła św. Michała Archanioła w Ropie
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Pomimo pandemii...walczymy

Z życia zdalnej szkoły...

Ostatnie miesiące okazały się sprawdzianem cier-
pliwości dla całego społeczeństwa, szczególnie 

dla dzieci, które są spragnione kontaktów ze swoimi 
rówieśnikami i tęsknią za towarzyskimi spotkaniami 
na gruncie szkolnym i pozaszkolnym. Nie oznacza to, 
że ten czas nie został właściwie wykorzystany. Ucznio-
wie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach 
organizowanych przez instytucje kulturalne czy na-
ukowe. Pisząc opowiadania i wiersze, zaangażowali się 
w promowanie naszej gminy w konkursie „Piękno Mało-
polski - słowem opisane” pod Honorowym Patronatem 
Marszałka Województwa Małopolskiego. Natomiast 
w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko- Pla-
neta” upowszechniającym wiedzę o ochronie środowiska 
i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego 
wzięło udział wielu uczniów naszej szkoły. Bogatą wie-
dzą przyrodniczą wykazali się: Jonatan Krawiec, Hubert 
Cymbała i Weronika Gryboś. W nagrodę za bardzo do-

bre wyniki otrzymali dyplomy uznania. 

O tym, że uczniowie tęsknią za normalną nauką, 
tradycyjną szkołą, bezpośrednim kontaktem z innymi, 
kredą czy tablicą, przekonaliśmy się podczas realizacji 
konkursu ph. „Uzależnienie od telefonu i Internetu”. 
Bardzo liczna grupa uczniów wykonała piękne prace 
plastyczne, ukazujące zmęczenie spowodowane długim 
przebywaniem przed ekranem monitora, zagrożenia wy-
nikające z izolacji i konieczności posługiwania się urzą-
dzeniami teleinformatycznymi. Analiza nadesłanych 
prac była doskonałym źródłem re� eksji nad współcze-
snym światem i kondycją młodego człowieka. Wszyst-
kim uczniom składamy gratulacje za wykonanie cudow-
nych, bardzo twórczych i pracochłonnych „arcydzieł”. 
Życzymy Wszystkim szybkiego powrotu do normalno-
ści i do poczucia bezpieczeństwa. 

Wiesława Wagowska

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropie po-
mimo niesprzyjających z powodu pandemii wa-

runków wzięli udział w konkursach przedmiotowych 
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświa-
ty. Niestety, z powodu wcześniejszego zamknięcia naszej 
szkoły przez gorlicki oddział sanepidu nie odbyły się szkol-
ne etapy konkursów: języka polskiego, matematyki oraz 
języka angielskiego. Młodzież uczestniczyła natomiast 
w szkolnych etapach Małopolskiego Konkursu Hi-
storycznego, (dziewięcioro uczniów), Małopolskiego 
Konkursu Geogra� cznego (dwie uczennice) oraz Mało-
polskiego Konkursu Języka Niemieckiego (jedna uczen-
nica). Do etapu rejonowego zakwali� kowały się dwie 
osoby z geogra� i (Dominika Karpl i Karolina Lichoń) 
oraz jedna osoba z języka niemieckiego (Patrycja Troja-
nowicz).

Opiekunami naukowymi uczniów uczestniczących 
w konkursie historycznym byli: pan Józef Skowronek 
i pan Bolesław Pyznar, geogra� cznym – pani Alicja Ja-
nuś, języka niemieckiego – pani Iwona Peregrym.

Tytuł � nalisty etapu wojewódzkiego Małopolskie-
go Konkursu Geogra� cznego zdobyła uczennica klasy 
VIIIb Dominika Karpl, a tytuł � nalisty etapu woje-

wódzkiego Małopolskiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego - uczennica klasy VIIIb Patrycja Trojanowicz. 

Należy nadmienić, że udział w etapie wojewódzkim 
to najwyższy laur, jaki może osiągnąć uczeń szkoły pod-
stawowej w konkursach organizowanych przez Mało-
polskiego Kuratora Oświaty.

Uczestnikom wszystkich konkursów (szczególnie na-
grodzonym), ich rodzicom oraz opiekunom naukowym 
serdecznie gratuluję.

Anna Maczuga
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Rok szkolny 2020/2021 po-
stawił po raz kolejny, zarów-

no przed uczniami, rodzicami, jak 
i nauczycielami, trudne wyzwania. 
Nauka zdalna jest i pozostanie bar-
dzo złożonym przedsięwzięciem, 
na które sprowadzają się pomysło-
wość, kreatywność, zaangażowanie 
wszystkich trzech podmiotów szkoły. 
Mimo wielu trudności nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Ropie nie skupili 
się wyłącznie na prowadzeniu lek-
cji, ale również dostrzegli koniecz-
ność ukierunkowania aktywności 
uczniów na udział w akcjach inte-
grujących zespoły klasowe, w kon-
kursach i projektach.

W tym roku szkolnym w Mało-
polskich Konkursach z Języka An-
gielskiego i chemicznym, Kamil 
Kusiak - uczeń klasy VIII - zakwa-
li� kował się do etapu rejonowego 
i bardzo niewiele zabrakło, aby był 
uczestnikiem etapu wojewódzkiego. 
Ponadto w Ogólnopolskim Kon-
kursie ,,Olimpusek” wzięło udział 
kilkunastu uczniów, podobnie jak 
w Ogólnopolskim Konkursie Pla-

stycznym organizowanym przez 
KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy 
- od 30 lat z KRUS wypadkom za-
pobiegamy.” Na wyniki oczekujemy 
z niecierpliwością. Nie były to jedy-
ne konkursy. Dzieci mogły tworzyć 
prace plastyczne na konkurs „Zie-
mia dla człowieka – człowiek dla 
Ziemi”, „Wiem co jem- aktywnie 
i zdrowo na wiosnę”.

W dniu 21 lutego obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Języka Oj-
czystego. Dzieci z klas I - III robiły 
ilustrację do trudnych słów, a z kl. IV 
- VIII tworzyły komiksy. Samorząd 
uczniowski zadbał o obchody takich 
uroczystości jak: Walentynki, Dzień 
Kobiet oraz nie zapomniał o złoże-
niu życzeń z okazji Świąt Wielka-
nocnych. Zabawy bardzo integrują 
dzieci i wprowadzają miłą, radosną 
atmosferę. Z uwagi na konieczność 
dostosowania się do zasad reżimu 
sanitarnego w tym roku zabawy 
karnawałowe każda z klas zorganizo-
wała w swoim gronie. Mimo że nie 
było kolegów i koleżanek z innych 
oddziałów i tak bawili się doskonale.

Podobnie jak w roku ubiegłym 

bierzemy udział w programie „Moje 
miasto bez elektrośmieci - Dlaczego 
elektrośmieci to nie są zwykłe śmie-
ci?” i zbieramy zużyty sprzęt, który 
zalega w domach. Korzyści są zarów-
no dla środowiska, jak i dla szkoły. 
Elektrośmieci nie tra� ają na niele-
galne wysypiska, a szkoła zyskuje np. 
drukarki, książki dla biblioteki, czy 
pomoce do zajęć.

Dumni jesteśmy też z udziału 
w Ogólnopolskim Projekcie: „Je-
steśmy różni, lecz równie ważni”. 
Akcja ma na celu podniesienie świa-
domości społecznej i propagowanie 
wiedzy na temat autyzmu i zespołu 
Aspergera. Nasi najmłodsi pod kie-
runkiem pani Edyty Smoły i pani 
Magdaleny Wszołek uczestniczyli 
w zajęciach, które przybliżyły im 
problem niepełnosprawności oraz 
budziły w nich wrażliwość i empatię 
dla osób z autyzmem. Na zakończe-
nie zajęć wykonano piękny plakat, 
który podkreślał solidarność z dzieć-
mi niepełnosprawnymi i wsparcie 
dla nich.

Chociaż nauczanie zdalne za-
mknęło uczniów w domach, to 
w dalszym ciągu staramy się, aby 
nawiązywać z nimi bliskie relacje, 
wspierać ich, motywować do pra-
cy, zachęcać do udziału w akcjach, 
projektach i konkursach. Chcieliby-
śmy, aby wirtualny świat nie stał się 
jedyną rzeczywistością, którą znają, 
a oczekiwany powrót do szkoły nie 
wiązał się z napięciem i stresem, bo 
dobro każdego dziecka jest dla nas 
najważniejszym celem w podejmo-
wanych działaniach.

Mariola Spólnik, 
Lucyna Stach-Rówińska

Działalność Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ropie w czasie zdalnego nauczania
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21 marca na całej Ziemi obchodzony jest 
Światowy Dzień Poezji. Również uczniowie 

naszej szkoły mieli okazję dołączyć do grona jej 
miłośników i pochwalić się znajomością wierszy 
znanych i lubianych  poetów, których twórczość cieszy 
się nadal dużą popularnością nie tyko wśród dzieci. 
W zorganizowanym przez bibliotekę szkolną konkursie 
recytatorskim „Co w trawie piszczy” udział wzięli 
uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich.  Ponieważ 
21 marca, to również Święto Wiosny, dlatego wybrane 
zostały propozycje utworów  poetyckich nawiązujących 
do tej pięknej pory roku oraz do wszystkich mniejszych 
i większych stworzeń, które zamieszkują nasze ogrody, 
łąki i lasy. Autorami tych wierszy są między innymi: 
Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Joanna Kulmowa, 
Wanda Chotomska, Ewa Szelburg-Zarembina, 
Joanna Papuzińska, czy Dorota Gellner. Zmagania 
konkursowe odbyły się w trzech etapach. W pierwszym 
dniu swoimi zdolnościami recytatorskimi pochwaliły 
się dzieci z klas pierwszych, kolejne dni należały 
do klas drugich, trzecich 

oraz uczniów z klas czwartych i klasy piątej. Konkurs 
pięknie poprowadziła uczennica klasy III a Klaudia 
Trojanowicz. Wszyscy uczniowie, którzy odważyli 
się przystąpić do konkursu, wspaniale przygotowali 
recytację swoich wierszy, a rodzice wykazali się dużą 
pomysłowością w przygotowaniu stroju nawiązującego 
do ich treści. Bardzo wyrównany poziom recytacji 
nie ułatwiał pracy komisjom oceniającym występy 
dzieci. Wszyscy uczniowie zasługiwali na nagrody 
i gromkie brawa. Na zakończenie zmagań 
konkursowych uczennica klasy III b Aneta Jantas 
i uczeń klasy III a Marcel Koperniak recytowali wiersze 
w języku angielskim. Konkurs przygotowany został 
przez panią Barbarę Malisz i panią Dorotę Sokół. 
Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
słodkie upominki oraz ufundowane przez dyrekcję 
szkoły nagrody książkowe. 

Zdjęcia oraz � lmowe relacje z konkursu przygotowane 
przez panią Karolinę Niezgodę zamieszczone zostały 
na stronie internetowej szkoły.

Barbara Malisz

Światowy Dzień Poezji - konkurs recytatorski "Co w trawie piszczy?"
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Uruchamiamy aktywność fizyczną
Wykorzystując okres nauki zdalnej, dokonano 

zaplanowanego w budżecie na 2021 r. remon-
tu hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie, 
polegającego na cyklinowaniu i malowaniu drewnianej 
posadzki parkietowej, malowaniu linii boisk do koszy-
kówki, siatkówki, halowej piłki nożnej i piłki ręcznej, 
badmintona (4 pola), tenisa ziemnego oraz bejcowaniu 
całej powierzchni boiska do piłki siatkowej. Całość wy-
konanych prac zamknie się kwotą brutto: 47 512,44 zł.

Poprawa infrastruktury sportowej pozwoli po po-
wrocie uczniów do nauki stacjonarnej na rozwijanie 
aktywności ruchowej zarówno na lekcjach wychowania 
� zycznego, jak i na dodatkowych zajęciach sportowo – 
rekreacyjnych.

Paweł Żegleń

do klas drugich, trzecich do klas drugich, trzecich Barbara Malisz
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Uczniowie klas I b, II a, II b, i III a wraz z wycho-
wawcami wzięli udział w projekcie ekologicznym 

„Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”, który zorganizo-
wała sieć sklepów Biedronka. Celem przedsięwzięcia 
było: kształtowanie wrażliwości ekologicznej, rozwija-
nie zainteresowań ochroną środowiska, zachęcanie do 
zachowań proekologicznych, budowanie nawyków od-
powiedzialności za środowisko oraz przybliżenie piękna 
i magii natury. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli cieka-
we � lmiki o Fajniakach, które ratują planetę, wykony-
wali doświadczenia oraz śpiewali piosenkę „Gang Faj-
niaków – Fajniaki i supermoc natury”. Na zakończenie 
projektu wykonali pracę konkursową dotyczącą jednego 
z wybranych żywiołów. Zadanie konkursowe pole-
gało na przeprowadzeniu przez wychowawców zajęć 
dotyczących wybranego żywiołu według scenariuszy 
i materiałów edukacyjnych dostarczonych przez or-
ganizatorów, udokumentowaniu i opisaniu tych za-
jęć oraz przesłaniu indywidualnych prac plastycznych 
dzieci inspirowanych wybranym przez nie żywio-
łem. W Polsce łącznie do konkursu przystąpiło 2144 
placówki (w tym nasza szkoła). Przysłano aż 6999 

prac (!), przyznano 400 nagród, po 100 dla każdego 
z czterech żywiołów. Wśród 400 nagrodzonych zna-
lazła się klasa III a. Uroczystego rozdania dyplomów 
i nagród dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ropie pani Anna Maczuga.

Agnieszka Kucia

17 lutego to szczególny dzień dla naszych ko-
cich pupili, ponieważ właśnie w tym dniu na 

całym świecie obchodzony jest Dzień Kota. W naszej 
szkole obchody tego nietypowego święta połączyliśmy 
ze zbiórką karmy i pieniędzy na rzecz Fundacji Psystań 
Dla Zwierząt, która otacza opieką chore, porzucone 
i bezdomne zwierzęta. Jak co roku, tak i tym razem, 
dzieciaki i ich rodzice okazali wielkie serce i gorąco 
wspierali naszą akcję. Każdy darczyńca otrzymał plakiet-
kę z logo akcji. Zebraliśmy mnóstwo suchej i mokrej 
karmy dla zwierzaków, a za zebrane pieniądze zakupili-
śmy 10 transporterów do przewożenia zwierząt oraz 40 
kg żwirku. Relacja z naszej zbiórki oraz podziękowania 
skierowane do wszystkich darczyńców zamieszczone 
zostały na facebooku fundacji. Dzieci, które aktywnie 
uczestniczyły w naszej akcji, otrzymały podziękowania 
i słodkie upominki od dyrekcji szkoły i organizatora akcji. 
Obchody Światowego Dnia Kota trwały w naszej szkole 
trzy dni. Oprócz akcji pomocowej wszyscy uczniowie, 
przebierając się za koty mogli wyrazić swoją sympatię 

do swoich ko-
cich pupili. 
Dzieci pięknie 
prezentowały 
się w różnych 

„kocich wcie-
leniach”, któ-
re podziwiać 
można było na 

korytarzach szkolnych oraz na specjalnie dla nich przy-
gotowanym „kocim wybiegu”. Wybrana została również 
królewska „kocia para”, z rąk której wszystkie kociaki 
otrzymały słodkie „kocie łakocie”. Obchodom Świato-
wego Dnia Kota towarzyszyła również wystawa nagro-
dzonych prac plastycznych wykonanych przez uczniów 
klas III i IV ph. „Mój pupil”. Natomiast dzieci z klasy 
II b pochwaliły się przygotowanymi pod okiem wycho-
wawczyni kolorowymi kocimi portretami, wykonanymi 
ciekawą techniką plastyczną oraz metodą kodowania.

Organizatorami akcji byli: Barbara Malisz oraz dzie-
ci z działającej przy bibliotece szkolnej grupy teatralnej 

„FaArt”.
Barbara Malisz

W trosce o środowisko naturalne
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Akcja charytatywna na rzecz Fundacji Psystań Dla Zwierząt - 
"Dzień Kota"
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Panujące obostrzenia nałożone w całym 
kraju, w szczególności zakaz zgroma-

dzeń i realizacji wydarzeń z udziałem publiczności wpły-
nęły na formę realizowanych działań w sferze kultury. 
Gminny Ośrodek Kultury w Ropie zmuszony został do 
okresowego zawieszania zajęć grupowych, a także do rezy-
gnacji lub zmiany formy imprez, które wpisały się trwale 
w kalendarz wydarzeń kulturalnych. GOK, jak wiele in-
nych instytucji musiał dostosować działania do panują-
cej sytuacji, cały ten czas starając się szeroko angażować 
mieszkańców w życie kulturalne oraz umożliwiając ko-
rzystanie z usług (opracowania gra� czne, wydruki, ksero 
i inne). 

Działania ośrodków kultury to w znacznej mierze  
działania w Internecie, dlatego i my staramy się orga-
nizować alternatywną ofertę dla naszych odbiorców 
poprzez ogłaszanie w sieci różnych zabaw, konkursów 
oraz emisji tutorialii. W ubiegłym roku, po ogłoszeniu 
obostrzeń zrealizowaliśmy 9 różnych konkursów. Były 
to konkursy artystyczne, fotogra� czne, wokalno-mu-
zyczne, wiedzy.  Ogłosiliśmy także I edycję rodzinnej 
zabawy „Akcja Aktywacja”, która doczekała swojej II 
edycji. W okresie letnim, po zmniejszeniu obostrzeń, 
zorganizowaliśmy imprezę dla najmłodszych dzie-
ci, a także seanse w plenerowym kinie letnim. Odby-
ły się też warsztaty street artu dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Ropa, a w październiku powitaliśmy 
jesień wraz z seniorami w ogrodzie państwa Mazurów 
w Uściu Gorlickim. Ubiegły rok to również czas realiza-
cji warsztatów projektowych „Haft i koronki wsi Beski-
du Niskiego z Mistrzem Tradycji”. W kameralnej formie 
odbyły się uroczystości, tj. Gminne Obchody Konstytu-
cji 3 Maja, Dożynki, czy Gminne Obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości. W czasie, kiedy mogliśmy 
się spotykać w mniejszym gronie, w reżimie sanitarnym 
i z zachowaniem dystansu społecznego, realizowaliśmy 
zajęcia plastyczne dla dzieci oraz manualne dla seniorów. 
Wszystkie działania musiały być dostosowywane do 
zmieniającej się sytuacji sanitarno-epidemiologicznej. 

Rok 2020 był dla nas rokiem przełomowym w kwe-
stii poznania technik montażowych i � lmowych. Nasza 

kadra przeszła szkolenie w ramach programu „Kultura 
w sieci”, dzięki któremu nauczyliśmy się tworzyć wła-
sne � lmy. W roku 2020 wyprodukowaliśmy 10 � lmów 
z zakresu tradycji i lokalnych historii. Dzięki nim przy-
bliżyliśmy mieszkańcom gminy wiele aspektów lokalne-
go dziedzictwa, kultury i historii.

W nowym roku, tuż po święcie Trzech Króli, dzieci 
i młodzież rozpoczęły ferie zimowe. Naszą II edycją Akcji 
Aktywacji staraliśmy się umilić im ten czas. Dla najak-
tywniejszych uczestników czekały nagrody. 31 stycznia 
w Kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
w Ropie odbył się koncert kolęd i pastorałek „Nie taka 
cicha…”, transmitowany on-line. Był współorganizo-
wany z Para� ą Ropa i licznymi grupami artystycznymi 
działającymi na terenie naszej gminy. Od stycznia zorga-
nizowaliśmy dwa konkursy: Kreator mody karnawało-
wej oraz tradycyjnie Konkurs Palm Wielkanocnych, któ-
ry w tym roku miał swoją XXII edycję i nieco zmienioną 
formę. Do konkursu zgłoszono 20 palm. Poziom z roku 
na rok jest coraz wyższy, dlatego wszystkie palmy zakwa-
li� kowały się do oceny i wszystkie otrzymały miejsca 
od I do III. Staramy się także angażować mieszkańców 
w tworzenie materiałów � lmowych. Z okazji Dnia Bab-
ci wyemitowaliśmy historię „Z babcinych opowieści”- 
wspomnienia Pani Salomei, 90-letniej mieszkanki gmi-
ny Ropa, której dzieciństwo przypadało na trudne lata 
wojenne. Dzięki wielu fotogra� om przekazanym do 
GOK i wspomnieniom mieszkańców ukazał się � lm 

„Reminiscencje z Para� i Ropa”. Nasze � lmy mają szeroki 
odbiór i cieszą się dużym zainteresowaniem. „Remini-
scencje z Para� i Ropa” w dziesiąty dzień od publikacji 
zyskał prawie 3000 odsłon.

Niestety w dalszym ciągu obowiązuje nas zakaz zgro-
madzeń i realizacji wydarzeń z udziałem publiczności, 
dlatego zajęcia grupowe nadal są zawieszone, natomiast 
w trybie stacjonarnym odbywają się indywidualne zaję-
cia z nauki gry na keyboardzie i gitarze.

 Z niecierpliwością czekamy na moment, kiedy ośrod-
ki kultury dostaną zielone światło do stacjonarnego try-
bu pracy.

Karolina Niezgoda

Rok pracy GOK w dobie pandemii
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GOK w Ropie uzyskał do� nasowanie na realizację 
projektu „ETNO-odkrywanie” w ramach pro-

gramu „EtnoPolska 2021” Narodowego Centrum Kul-
tury. Jest to program, który wspiera inicjatywy związane 
z ochroną dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji. 

W ramach projektu odbędą się ciekawe i praktycz-
ne warsztaty dla dzieci i młodzieży w grupach dostoso-

wanych do wieku uczestników (grupa młodsza 6-9 lat, 
grupa starsza 10-16 lat). Zajęcia planujemy realizować 
w mniejszych grupach w sposób stacjonarny zarówno 
w Ropie, w siedzibie GOK, jak i w Remizie w Łosiu. 
W maju rusza nabór na warsztaty, zapraszamy chętnych 
do zapisów. 

Sabina Laskoś

Gminna Biblioteka Publiczna w Ropie wraz 
z � lią w Łosiu brała udział w akcji „Przerwa 

na wspólne czytanie” zorganizowanej przez markę Kin-
der Mleczna Kanapka. W akcji tej nasi czytelnicy przeka-
zali wiele wartościowych książek dla małych czytelników, 
a nasza biblioteka za udział w projekcie zyskała od marki 
Kinder upominek w postaci dwóch puf do stworzenia 

przytulnego kącika 
czytelniczego rów-
nież dla tych naj-
młodszych.

Mariola 
Zagórska

F
ot

. K
. N

ie
zg

od
a

Dotacje na ebooki

Gminna Bi-
b l i o t e k a 

Publiczna w Ro-
pie w ramach Pro-
gramu Biblioteki 
Narodowej - Na-

rodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1: 
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicz-
nych - otrzymała dodatkowe środki � nansowe Ministra 
Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości  

990 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup usług 
dostarczania publikacji drogą elektroniczną.

Serdecznie zapraszamy czytelników, którzy chcą sko-
rzystać z dostępu do ebooków w Legimi do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ropie po kody dostępu.

Mariola Zagórska

Kinder niesodzianka dla naszej biblioteki

Dofinansowanie na zajęcia i warsztaty w GOK Ropa
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Zaproszenie na testy do klubu WISŁA KRAKÓW 
otrzymał mieszkaniec gminy Ropa - BARTOSZ 

BIROS, który jest zawod-
nikiem Beskidzkiej Akade-
mii Piłkarskiej oraz uczniem 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Ropie. Bartek poprzez swoje 
wybitne osiągnięcia bramkar-
skie został dostrzeżony przez 
skautów krakowskiego klubu 
i zaproszony w celu zaprezen-
towania swoich umiejętności.

Konrad Szurek

Na przełomie listopada i grudnia został rozegrany 
"Turniej Mikołajkowy". Tegoroczne zmagania 

dzieci naszej gminy odbywały się na cyklicznym 
rozgrywaniu meczów systemem każdy z każdym. Dzieci 
w wieku od 8 do 14 lat były podzielone na zespoły, 
w których rywalizowały do ostatniego gwizdka sędziego. 
W zabawie wzięło udział prawie 40 uczniów z pobliskich 
szkół podstawowych gminy Ropa. W klasy� kacji 
końcowej wszystkie drużyny uzyskały pierwsze miejsce, 
ponieważ nie do końca liczył się wynik sportowy, 
a przede wszystkim chęć uprawiania aktywności 
� zycznej. 

Katarzyna Drąg

Turniej Mikołajkowy
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Nowy Zarząd w KS Ropa

Najmłodsi zawod-
nicy z Ropy grali 

w ogólnopolskim Turnie-
ju FAKRO CUP w Stró-
żach. To ogromne prze-
życie dla tych młodych 
adeptów piłkarskich. Za-
wodnicy Beskidzkiej AP 

dzielnie stawiali czoła swoim rywalom z różnych zakątków 
Polski. 24 marzec 2021

Konrad Szurek

Ogólnopolski Turniej FACRO CUP 
w Stróżach

Zaproszenie od Klubu WISŁA 
KRAKÓW

Beskidzka AP ogłasza 
wiosenny nabór!

Turnieje w Brunarach

Beskidzka AP w grudniu 2020 r. zorganizowała 
cztery ogólnopolskie turnieje, w których wystąpi-

ło łącznie 500 uczestników. Turnieje odbyły się gościn-
nie w hali widowiskowej w Brunarach, dzięki współ-
pracy z wójtem Gminy Uście Gorlickie. W zawodach 
rywalizowały drużyny z całej Polski w czterech katego-
riach wiekowych: rocznik 2010 (U-10), rocznik 2011 
(U-9), rocznik 2012 (U-8), rocznik 2013 (U-7).

Konrad Szurek

Nowy zarząd powołany został w dniu 
19 lutego 2021 r.

Skład nowego zarządu:
Prezes - Dawid Jantas

Sekretarz - Kamil Trojanowicz
Skarbnik - Rafał Wisłocki

Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Konrad Szurek

Członek - Łukasz Górski
Członek - Mariusz Kosiba



F
ot

. M
.K

si
ąż

ki
ew

ic
z/

lu
zn

a.
24

.p
l

W dniu 29 kwietnia 2021 r. 
w Urzędzie Gminy Ropa 

odbyło się spotkanie samorządow-
ców powiatu gorlickiego z Panią 
Barbarą Bartuś – Posłem na Sejm RP 
i Panem Józefem Leśniakiem - Wi-
cewojewodą Małopolskim, którzy 
na ręce Starosty Powiatu i Wójtów 
przekazali symboliczne czeki infor-
mujące o do� nansowaniu zadań 
w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. W ramach 
Funduszu Gmina Ropa otrzymała 
wsparcie � nansowe na realizację na-
stępujących projektów: 1.168.523 
zł na rozbudowę istniejącej oczysz-
czalni ścieków celem zwiększenia 
jej przepustowości niezbędnej do 
włączania kolejnych użytkowników 
sieci. Środki pochodzą z naboru 
adresowanego dla gmin górskich; 
1.500.000 zł na budowę kolejnych 

odcinków kolektora sanitarnego; 
1.700.000 to środki pochodzące 
z I i II naboru Funduszu Inwestycji 
Lokalnych przeznaczone na budowę 
ścieżki pieszo – rowerowej z Ropy 
do granicy z Szymbarkiem. 

Dziękujemy Parlamentarzystom 
naszej ziemi, w szczególności Pani 
Poseł Barbarze Bartuś. Podziękowa-
nia kierujemy również dla Senatora 
RP Pana Wiktora Durlaka.

Ponad 4 mln złotych na inwestycje dla Gminy Ropa
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


