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NASZE SPRAWY

Przez Beskid dla Karolka
A Dwa dni ekstremalnych przeżyć i możliwość, by zrobić coś naprawdę dobrego
Gorlice

Ryk potężnych silników, zastrzyki adrenaliny, ekstremalne przeżycia. Taki właśnie sposób na pomoc dla Karola
Tumidajewicza znaleźli miłośnicy rajdów przeprawowych.
W najbliższy weekend na terenie Beskidu Niskiego odbędzie
się charytatywna impreza rajdowa, której uczestnicy wesprą
chłopca w jego walce o zdrowie.
– To nasz wkład – mówi Mariusz Pietrzycki, twórca i właściciel biura podróży „Podróże
4x4”. – Z pieczeniem ciasta
pewnie mielibyśmy kłopoty,
więc postanowiliśmy zorganizować coś, co potrafimy najlepiej, rajd przeprawowy przez
Beskid Niski – dodaje. – To będzie nasza przeprawa dla życia.
Życia Karolka – kończy.
Organizatorzy rajdu już
od wielu lat zajmują się tego rodzaju turystyką. Tym razem dla
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b Beskid Niski daje wiele możliwości, również miłośnikom przeprawowych rajdów terenowych
miłośników jazdy samochodem w terenie przygotowali
około 80 kilometrów tras.
Uczestników zabiorą w najbardziej urokliwe części Beskidu
Niskiego.
– To będą dwa dni może nie
najbardziej ekstremalnej jazdy,

ale takiej sprawiającej wielką
frajdę – relacjonuje Pietrzycki.
– By uatrakcyjnić maksymalnie
imprezę i dać uczestnikom poznać smak rajdów terenowych,
będziemy poruszali się wykorzystując roadboka, to taki precyzyjny opis, trasy który pilot
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dyktuje kierowcy – kontynuuje.
Będzie też sporo innych
atrakcji, jak choćby nocleg
na dziko w przepięknych okolicznościach Beskidu Niskiego.
– Chcemy również wpleść
we wszystko elementy rywali-

zacji, uczestnicy będą poszukiwaćnatrasie fotopunktów–dodaje.
Impreza przeznaczona jest
dlawszystkichposiadaczysamochodówterenowychznapędem
na cztery koła i organizowana
jestznaciskiemnaturystykę,poznawanienowychmałodostępnych miejsc oraz integracje środowiska miłośników samochodówterenowych.Jedynecotrzebazabraćzesobąpozasamochodem to wyżywienie.
Organizatorzy zapraszają
również tych nieposiadających
terenówek. Na nich czeka możliwość uczestnictwa w rajdzie
korzystajączsamochodóworganizatorów.
– Zbieramy na kosztowną
operację serca dla Karolka. Cały dochód z imprezy przeznaczamy właśnie dla niego – opowiada Pietrzycki. – Uczestnikom, poza przeżyciami rajdowymi, zapewniamy również
poczęstunek podczas wieczornego kociołka, opiekę ratownika medycznego i pamiątkowe
gadżety – kończy. a
ą

W skrócie
GORLICE

Uczą się
na wakacjach
Uczniowie odpoczywają,
a kadra pedagogiczna się
kształci. Grupa 10 nauczycieli przygotowuje się
do uzyskania stopnia awansu zawodowego. Chodzi
o nauczycieli kontraktowych
ubiegających się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego. Zarząd Powiatu
Gorlickiego powołał dla nich
komisje egzaminacyjne.
(HGA)

ŁUŻNA

Pielgrzymi z Węgier
na Pustkach
W Łużnej przygotowują się
do przyjęcia nietypowej
pielgrzymki grupy setki
Węgrów. Grupa zaczyna
1 sierpnia w Przemyślu,
do Łużnej przyjadą dwa dni
później. Będą się modlili
na cmentarzu na Pustkach
przy gontynie. Zamontowana zostanie również tablica
po polsku i węgiersku, która
upamiętni wydarzenia
sprzed stu lat.
(HGA)
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Klub Sportowy Łosie realizuje projekt pn.: „Sport uczy aktywności obywatelskiej i integruje”.
Projekt uzyskał doﬁnansowanie ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Realizowany jest na terenie Ropy, Łosia i Klimkówki.

Projekt „Wyjdź z domu, pojedź dalej”
Fundacja „Wyjdź z Domu” zaprasza osoby zarządzające obiektami noclegowymi
(hotelami, domami agroturystycznymi, schroniskami) z terenu woj. małopolskiego do
darmowej promocji Państwa obiektów na łamach portalu www.noclegibezbarier.pl
Portal, o którym mowa, jest częścią projektu o nazwie „Wyjdź z domu, pojedź dalej”
realizowanego przez fundację ze środków EOG, w ramach programu Obywatele dla
Demokracji, którego operatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego.
Jednym z celów projektu jest utworzenie portalu turystycznego, zawierającego
recenzje, opisy i oferty obiektów hotelarskich i noclegowych, prawdziwie dostosowanych
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Portal promować ma dobre obiekty
i turystykę osób z niepełnosprawnościami. Przyczyni się więc do „wyciągnięcia” osób
z niepełnosprawnościami z domów.

Beneﬁcjentami projektu jest 200-osobowa grupa dzieci i młodzieży zainteresowanych sportem. Głównym celem projektu jest
aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Ropa, poprzez nabycie umiejętności organizacji otwartych zajęć rekreacyjnych
i sportowych oraz organizację turniejów i zawodów w dziedzinie biegów przełajowych, sztuk walki, piłki nożnej i siatkowej oraz
nauki pływania.
W ramach działań projektowych odbędą się warsztaty szkoleniowe dla 20 wolontariuszy w zakresie: integracji, organizacji
zajęć sportowych w grupie nieformalnej, aspektów praktycznych organizacji zajęć sportowych od planowania do realizacji.
Prowadzone będą zajęcia sportowe w takich dyscyplinach sportowych jak: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna,
kick-boxing oraz nauka pływania.
Partnerami formalnymi wnioskodawcy przy realizacji projektu jest Gmina Ropa, Gminny Ośrodek Kultury w Ropie, którzy
wniosą do projektu wsparcie merytoryczne oraz pomogą w promocji zadania.
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Dodatkowo w ramach projektu zostanie opublikowany film instruktażowy opisujący
metody na bezpieczne przesiadanie się do samochodu, na krzesło lub łóżko osób
z niepełnosprawnościami z pomocą asystentów.
Projekt „Wyjdź z domu, pojedź dalej” rozpoczął się 1.10.2014 i trwać będzie do 31.12.2015.
Beneﬁcjentami projektu są osoby z niepełnosprawnością poruszające się za pomocą
wózka inwalidzkiego i z nimi związane, jak: członkowie rodzin, asystenci, wolontariusze
i sąsiedzi.
Wszelkie informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Fundacji i pod
adresem e-mailowym: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
Projekt „Wyjdź z domu, pojedź dalej” realizowany w ramach Programu Obywatele dla
Demokracji, ﬁnansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
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