Młody Obywatel na sportowo
Ruch z sensem

W Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie uczniowie i uczennice
postanowili spełnić marzenie kolegów i koleżanek i ich rodzin. Zorganizowali Turniej Piłki
Siatkowej, podczas którego zbierali pieniądze na wyjazd do Warszawy i zwiedzanie Centrum
Nauki Kopernik.
W ramach projektu udało się zaangażować do współpracy Radę Miejską oraz Urząd
Gminy i Miasta. Dzięki temu wsparciu zakupiono puchary oraz poczęstunek dla gości i gościń.
W Turnieju wzięło udział dwanaście drużyn reprezentujących m.in. Urząd Gminy
i Miasta, Policję oraz różne lokalne przedsiębiorstwa.
Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko społecznosci lokalnej.
Wszystko dzięki dobrze i sprawnie przeprowadzonej akcji informacyjnej. Młodzież
przygotowała plakat, który został rozwieszony w całej gminie oraz umieszczony w internecie.
Ponadto rozdawała ulotki i stworzyła wydarzenie na Facebooku.

Kronika sportowa

Grupa projektowa z Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu realizowała temat
„Kronika sportowa”. Zadaniem młodzieży było przywrócenie dawnych gier i zabaw. W ramach
projektu zorganizowana aż trzy wydarzenia.
W bibliotece szkolnej można było zagrać w gry planszowe. Zakoczeniem dla uczniów
i uczennic były ręcznie wykonane przez członków i członkinie grupy projektowej gry (bierki,
chińczyk, domino, warcaby).
W Gminnej Bibliotece Publicznej można było sprawdzić swoje umiejętności
w robótkach ręcznych. Podczas spotkanie „Tańcowała igła z nitką” można było nauczyć
się haftować, filcować, szydełkować, szyć, wykonać bransoletkę kumihimo oraz pudełko
z widokówek.
Przed Gminną Biblioteką Publiczną można było zagrać w gry i zabawy z dzieciństwa
dziadków i babć młodych ludzi.

Sztafeta dyskusji

Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich w Siemianowicach Śląskich
debatowało nad możliwościami rozwoju sportowego okolicy oraz jej mieszkańców
i mieszkanek. Uczniowie i uczennice wybrali temat „Sztafeta dyskusji”.
Grupa projektowa rozpoczęła swoje działania od zapoznania się z bazą sportową miasta
– znalazła czterdzieści dwa obiekty sportowe oraz ustaliła, jak przebiegają ścieżki rowerowe.
Wyniki swojej pracy zaznaczyła kolorowymi chorągiewkami na specjalnie przygotowanej
mapie miasta. Następnie przeanalizowała aktwności sportowe podejmowane
przez mieszkańców i mieszkanki zastanowiła się, jakie grupy ludzi uprawiają sport. Zapytała
swoich sąsiadów i sąsiadki o opinie na temat oferty sportowej miasta, przyczyn małej
aktywności ruchowej wśród poszczególnych grup wiekowych, co utrudnia uprawianie
wybranej dyscypliny sportowej, jakie są oczekiwania, co do infrastruktury sportowej.
Zebrane informacje zostały przedstawione w czasie debaty. Do udziału w niej zostali
zaproszeni mieszkańcy i mieszkanki Siemianowic Śląskich oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego.

