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PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU DZIAŁALNOŚCI LOKALNEGO OŚRODKA WIEDZY I
EDUKACJI

    W piątkowe popołudnie 29 czerwca na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława
Banasia oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach Ewy Stelmach do placówki w
Żelisławicach  zawitało  wielu  znamienitych  gości,  aby  wspólnie  z  lokalną  społecznością  dokonać
uroczystego podsumowania pierwszego roku działalności Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie
Siewierz.

    Wśród przybyłych osób znaleźli się Członek Zarządu Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-
Ludwik,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Siewierz  Zdzisław  Banaś,  Wiceprzewodniczący  Rady  Powiatu
Będzińskiego Jan Mucha, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bochenek wraz z Radnymi
Rady Miejskiej, Sekretarz Miasta i Gminy Siewierz Urszula Radziwołek, dyrektorzy gminnych placówek
oświatowych i kulturalnych, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Siewierzu Elżbieta Kuraś, ksiądz
proboszcz  parafii  pw.  św.  Jana  Chrzciciela  Marek  Majchrzak,  Zastępca  Nadleśniczego  Nadleśnictwa
Siewierz Mariusz Kowalski, a także prezesi lokalnych stowarzyszeń. Uczestnikami spotkania byli także
uczestnicy zajęć, które były prowadzone w Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji działającym przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach.

    Po przemówieniach gości oraz po części artystycznej przygotowanej przez dzieci i młodzież z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego,  dla  publiczności  wystąpiła  "Jendroszkowa  kapela"  w  popularnym  górlaskim
repertuarze. Po koncercie uczestnicy zajęć udali się do nowej pracowni komputerowej, której wyposażenie
zostało zakupione z pozyskanego przez gminę grantu, aby odebrać okolicznościowe dyplomy. Dyrektor
Ewa Stelmach wręczyła również uroczyste podziękowania nauczycielom z placówki zaangażowanym w
projekt LOWE.

    Przypomnijmy, że Gmina Siewierz zawarła umowę na powierzenie grantu z Fundacją Małopolska Izba
Samorządowa na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji



osób  dorosłych  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014  –  2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Utworzony w siedzibie ZSP w
Żelisławicach  Ośrodek  miał  na  celu  stworzenie  możliwości  nabycia  i  zwiększenia  umiejętności
społecznych,  wychowawczych  i  gospodarczych  przez  społeczność  lokalną,  głównie  rodziców  lub
opiekunów dzieci  realizujących  obowiązek  szkolny  oraz  inne  osoby  z  uwzględnieniem uwarunkowań
lokalnych opracowanych w wyniku przeprowadzonej diagnozy.

    Dzięki  korzystaniu z  oferty  edukacyjnej  przygotowanej  na podstawie wstępnej  diagnozy potrzeb
uczestnicy projektu mogli brać udział w zajęciach, w których do tej pory z różnych przyczyn (m.in. braku
oferty w najbliższym miejscu zamieszkania) nie mogli uczestniczyć. 119 dorosłych mieszkańców Gminy
mogło skorzystać z oferty LOWE. Na podstawie wstępnej diagnozy określono, że będą to zajęcia z języka
angielskiego, warsztaty komputerowo – informatyczne, warsztaty kulturalne, warsztaty rękodzielnicze,
zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne. Na utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka do 30 czerwca 2018 roku
Gmina Siewierz otrzymała grant w wysokości 249 tysięcy złotych. LOWE będzie funkcjonował minimum do
30 czerwca 2020 roku zachowując okres trwałości projektu.
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