Grantobiorca: Klub Sportowy „VERTICAL”
Tytuł zadania: Promocja walorów przyrodniczo-historycznych obszaru poprzez organizację
wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.
Termin realizacji: 2019 r.
Kwota przyznanego grantu: 19 864,00 zł.
Lokalizacja: Ropienka, g. Ustrzyki Dolne.
Przedsięwzięcie: Organizacja i udział w imprezach
W ramach zadania grantowego zorganizowano dwa wydarzenia sportowo-rekreacyjne,
których celem była promocja walorów przyrodniczo – historycznych wsi Ropienka, w tym
obszaru LSR. Trasy wydarzeń przebiegały przez najbardziej atrakcyjne i widokowe miejsca
okolicy oraz tereny kopalni ropy i gazu w Ropience. Dziś możemy oglądać tu liczne
pozostałości i pamiątki związane z przemysłem naftowym.
W pierwszej kolejności odbył się rajd o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym pt. „Naftowy
rajd”, którego celem była promocja nowego produktu lokalnego - szlaku pn. „Szlak Naftowy
- Jak to z ropą drzewniej bywało” oraz turystyki pieszej i rowerowej wśród mieszkańców g.
Ustrzyki Dolne i ich gości.
Główny odcinek szlaku znajduje się w Brzegach Dolnych, obok świetlicy wiejskiej, gdzie
powstało Mini Muzeum Kopalnictwa Naftowego. Dalej szlak biegnie przez Łodynę,
Leszczowate, Brelików i Ropienkę, łącznie ok. 16 km. Miejscowości objęte szlakiem są
współczesną kopalnią wiedzy o naftownictwie i ludziach, którzy budowali dawniej
gospodarkę w naszym rejonie. W ramach rajdu uczestnicy w sposób aktywny zapoznali się z
wielowiekową tradycją górnictwa naftowego w Bieszczadach. Podsumowaniem wydarzania
było ognisko. W rajdzie uczestniczyło ponad 20 osób.
Drugim wydarzeniem była impreza biegowa pt. "Bieg Górnika-Ropienka 2019" , której
celem była promocja obszaru LSR jako miejsca otwartego na sportowców, turystów, gości,
integracja mieszkańców i środowisk sektora społecznego, gospodarczego i publicznego we
wspólnym działaniu oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego
czasu.
Bieg skierowany był do wszystkich miłośników biegania uprawiających ten sport amatorsko.
Impreza była podzielona na szereg różnych biegów: bieg główny OPEN, w tym bieg
Nafciarzy, który odbył się na dystansie ok. 5 km oraz kilka biegów dla dzieci i młodzieży na
różnych dystansach: od 200 do 1200 m.
Odbiorcami imprezy byli uczniowie i nauczyciele szkół, środowiska rodzinne i społeczne
zarówno z obszaru LSR, jak i z poza obszaru, wszyscy chętni amatorzy biegania. We
wszystkich biegach wystartowało w sumie 200 uczestników. Biegaczy dopingowali kibice ok.
40 osób. Każdy uczestnik został nagrodzony za zaangażowanie i udział w zawodach poprzez
pamiątkowy i jedyny w swoim rodzaju medal drewniany z grawerem kiwona. Zwycięzców
biegów nagrodzono dyplomem oraz nagrodami rzeczowymi, do miejsca 6 dzieci oraz do
miejsca 3 dorosłych. Aby zregenerować siły po wysiłku, a także wynagrodzić przegraną

każdy uczestnik otrzymał posiłek, słodki poczęstunek, ciepły napój i wodę. Każdy zawodnik
otrzymał również pakiet startowy (komin, bidon i czapeczka).
Wydarzenia realizowane były przy wsparciu wolontariuszy i w partnerstwie z takimi
podmiotami jak:
1. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY NAFCIARZ (sektor społeczny), zakres wsparcia
obejmował pomoc merytoryczną i techniczną imprezy, prawidłowość przygotowania
zawodów, udostępnienie sprzętu sportowego.
2. Zakład Handlowo – Usługowy VERTICAL Tomasz Gądela (sektor gospodarczy) – zakres
wsparcia obejmował przygotowanie terenu pod biegi.
3. Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Ropience, w tym Gmina Ustrzyki Dolne
(sektor publiczny) - zakres wsparcia obejmował udostępnienie zaplecza i terenu szkoły
(szatnie, ubikacje, teren przyszkolny, sprzęt nagłaśniający, sprzęt sportowy).
Organizacja różnych form turystyki aktywnej w ramach zadania z wykorzystaniem
naturalnych, historycznych i kulturalnych zasobów obszaru LSR przyczyniła się do promocji i
rozwoju sektora rekreacyjno-turystycznego zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego.

