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Zapraszamy do Wioski internetowej w Żelisławicach

   Z końcem maja rozpoczęła swoją działalność centrum kształcenia na odległość w Żelisławicach. Projekt "Wioska internetowa –
kształcenie na odległość na terenach wiejskich”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  Jest on adresowany w
szczególności do osób z utrudnionym dostępem do edukacji, pragnących usystematyzować swoją podstawową wiedzę, podnieść kwalifikacje
zawodowe, zdobyć nowe umiejętności oraz zwiększyć swoja szansę na rynku pracy.
  Centrum Kształcenia mieszczące się w remizie OSP Żelisławice  oferuje w pełni wyposażoną salę informatyczną, bezpłatny dostęp do
Internetu oraz nowoczesnych technologii, kurs obsługi komputera oraz szkolenia dla ludzi w różnym wieku i poziomie wykształcenia. Uczestnicy
projektu mogą skorzystać z bezpłatnej i bogatej oferty szkoleń dostępnych przez platformę e-learningową, a każdy kto skończy kurs otrzyma
stosowny certyfikat.
   29 maja odbyło się uroczyste otwarcie Wioski  internetowej,  w którym uczestniczyli  zaproszeni  goście,  partnerzy projektu z Fundacji
Regionalnej Agencji  Promocji  Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej  -  Mariusz Smurzyński,  koordynator ds.  promocji  projektu i  Paweł Knop,
koordynator ds. administracji projektu, Radni Rady Miejskiej w Siewierzu, przedstawiciele placówek oświatowych oraz społeczność lokalna.
Prezentacji centrum kształcenia i oficjalnego otwarcia dokonał Zdzisław Banaś – Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz.
  Centrum  czynne  jest  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  14.00-22.00  oraz  soboty  i  niedziele  od  14.00  do  18.00.  Wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-1.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-2.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-3.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-4.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-5.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-6.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-7.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-8.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-9.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-10.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-11.jpg')


http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-12.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-13.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-14.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-15.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-16.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-17.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-18.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-19.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-20.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-21.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-22.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-23.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-24.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-25.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-26.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-27.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-28.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-29.jpg')


http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-30.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-31.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-32.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-33.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-34.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-35.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-36.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-37.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-38.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-39.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-40.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-41.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-42.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-43.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-44.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-45.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-46.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-47.jpg')


http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-48.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-49.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-50.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-51.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-52.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-53.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-54.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-55.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-56.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-57.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-58.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-59.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-60.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-61.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-62.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-63.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-64.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-65.jpg')


http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-66.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-67.jpg')
http://www.siewierz.pl/siewierz/javascript:zdjecie_nowe_okno('http://www.siewierz.pl/images_info_s_big/237-68.jpg')






Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


