
,, Z historią po zdrowie” – już prawie meta. 

Projekt realizowany w ramach programu 

 „ Z PZU po lekcjach ” 

 

Od września 2014r. do czerwca 2015 r. uczniowie szkół podstawowych z terenu 

gminy Dębowiec mogli aktywnie i twórczo spędzać czas po lekcjach. Zajęcia odbywały się 

bezpłatnie, głównie dzięki dotacji z Fundacji PZU. Pomysłodawcą i wykonawcą projektu był 

Parafialny Klub Sportowy  „Bartek”, a czołowym partnerem Urząd Gminy Dębowiec  

i Gminny Ośrodek Kultury. 

Dzieci miały możliwość uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w dwóch grupach: 

historyczno-turystycznej, prowadzonej przez panią Kingę Szostak oraz sportowej, 

prowadzonej przez panią Sylwię Janigę.  

Głównym celem projektu była aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez 

zaproponowane formy zajęć historyczno – sportowych.  

W ciągu dziesięciu miesięcy realizacji projektu beneficjenci z grupy historyczno – 

turystycznej odwiedzili Karpacką Troję w Trzcinicy, Muzeum Przemysłu Naftowego  

i Górniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Muzeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku, Muzeum Historyczne i Pałac w Dukli, Bunkier Hitlera w Cieszynie-Stępinie, 

zabytki Przemyśla oraz Zespół Pałacowo-parkowy w Krasiczynie. Uczestnicy mieli okazję 

zgłębić wiedzę na temat najbliższej okolicy Dębowca oraz przeszli szlakiem podkarpackiej 

architektury drewnianej.                                                . 

           Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wycieczka do Przemyśla. 

           Zdjęcia, wykonywane przez beneficjatów projektu w trakcie wycieczek, posłużyły do 

przygotowania kroniki.   

            Spotkania grupy turystyczno – historycznej zakończy konkurs na najlepiej/ 

najciekawiej wykonane zdjęcie. Natomiast najbardziej zaangażowani w warsztaty otrzymają 

symboliczne nagrody.  
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Najmłodsi beneficjenci projektu, uczęszczających do Szkoły Podstawowej  

w Zarzeczu, dwa razy w tygodniu uczestniczyli w zajęciach sportowych. Głównym celem 

zajęć było wyrobienie prawidłowych nawyków w walce o zdrowie i właściwą postawę.  Gry 

ruchowe uczyły zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie. 

 

 

 



 

 

 

 

Beneficjenci mieli również możliwość skorzystania z wyjazdu na basen. 

 



 

 

            

 

  



Spotkania zakończą zajęcia otwarte, podczas których dzieci będą mogły nie tylko 

zaprezentować swoje umiejętności, ale również otrzymają nagrody za wytrwałość i pracę. 

 Zwieńczeniem projektu będzie, m.in. wystawa zdjęć, którą można będzie podziwiać 

w Urzędzie Gminy Dębowiec od 26. 06. 2015r. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!  
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