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PIERWSZE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU LOWE W GMINIE SIEWIERZ

Pierwsze zajęcia w ramach projektu LOWE w Gminie Siewierz
Od 6 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach odbywają się zajęcia i warsztaty
zorganizowane w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Siewierz. W pierwszym
kwartale działalności LOWE prowadzone są: zajęcia z języka angielskiego rozwijające umiejętności
posługiwania się językiem obcym, zajęcia komputerowo-informatyczne rozwijające kompetencje
informatyczne, zajęcia rekreacyjne i zajęcia sportowe rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie,
warsztaty kulturalne i artystyczne podnoszące świadomość i ekspresję kulturalną oraz umiejętność
porozumiewania się w języku ojczystym. Zainteresowanie udziałem w projekcie wśród społeczności
lokalnej jest bardzo duże i wciąż przybywa formularzy zgłoszeniowych nowych uczestników. Osoby
zakwalifikowane do projektu uczestniczą w zajęciach i warsztatach w godzinach popołudniowych. Podczas
spotkań panuje przyjazna, miła atmosfera. Uczestnicy z zapałem zdobywają nową wiedzę i umiejętności
oraz integrują się. Wyjazdy w ramach warsztatów kulturalnych odbywać się będą w weekendy.

Andrzejkowe zajęcia rekreacyjne w ramach projektu LOWE
Andrzejki uczestnicy zajęć rekreacyjnych prowadzonych w ramach projektu LOWE w Gminie Siewierz
spędzili w odmienny niż dotychczas sposób. W niezwykły, pełen magii i wróżb czwartkowy wieczór zamiast
przybyć na salę gimnastyczną w ZSP w Żelisławicach, uczestnicy wraz z instruktorem wyruszyli do
kręgielni Kukubara w Myszkowie. Celem wyjazdu była integracja społeczności lokalnej, rozwijanie i
doskonalenie sprawności fizycznej i ruchowej, wdrażanie do współdziałania w zespole, respektowania
przepisów i zasad sportowych, ukazanie aktywnych form spędzania wolnego czasu. Przez dwie godziny

uczestnicy sprawdzali i doskonalili swe umiejętności w popularnej grze „bowling” . Andrzejkowy wyjazd
wszystkim uczestnikom sprawił wiele radości. Podczas gry panowała przyjemna atmosfera, pełna zdrowej
rywalizacji. Do domów wszyscy powrócili w znakomitych humorach.

Warsztaty kulturalne
Na ostatnią, przedświąteczną niedzielę grudniową, w ramach warsztatów kulturalnych zaplanowany
został wyjazd do kina. W tym dniu uczestnicy, o godz. 8.45 licznie stawili się przed budynkiem ZSP w
Żelisławicach, by wspólnie wyruszyć do Centrum Plaza Cinema City w Sosnowcu na film wprowadzający w
świąteczna atmosferę „Listy do M”. Podczas seansu w sali kinowej wielokrotnie rozbrzmiewały salwy
śmiechu, nie zabrakło również chwil wzruszenia. Po filmie przewidziany został również czas na zakup
ostatnich prezentów świątecznych dla najbliższych. Ostatnim punktem programu wyjazdu był przystanek
w restauracji „Zamkowa”. Tam na wszystkich czekał już pyszny, ciepły obiad, a przy aromatycznej kawie i
małym „co nieco” opowiadano o tradycjach i zwyczajach świątecznych pielęgnowanych jeszcze w swoich
domach.
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