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Harmonogram spotkań informacyjnych 

 l.p. Nazwa Gminy  
Miejscowość / Miejsce 

spotkania (adres) 
Termin spotkania wraz z godzinami 

spotkania 
Program spotkania 

1. Świerklaniec 

Nakło Śląskie / Gminny 
Ośrodek Kultury w 

Świerklańcu - Nakło Śląskie 
ul. Główna 52 

06.09.2022 godz. 16.30 

1) diagnoza potrzeb 
2) wybór i określenie hierarchii celów strategii 
3) zdefiniowanie sposobów realizacji strategii 
4) stworzenie systemu monitorowania postępów w 
realizacji strategii 
5) określenie grup docelowych 

2. Ożarowice 

Tąpkowice / Biblioteka i 
Ośrodek Kultury Gminy 

Ożarowice  
w Tapkowicach  

,ul. Zwycięstwa 17 

08.09.2022 godz. 16.30 

1) diagnoza potrzeb 
2) wybór i określenie hierarchii celów strategii 
3) zdefiniowanie sposobów realizacji strategii 
4) stworzenie systemu monitorowania postępów w 
realizacji strategii 
5) określenie grup docelowych 

3. Psary 
Psary / Gminna Biblioteka 

Publiczna w Psarach  
ul. Szkolna 45 

12.09.2022 godz. 15.30 

1) diagnoza potrzeb 
2) wybór i określenie hierarchii celów strategii 
3) zdefiniowanie sposobów realizacji strategii 
4) stworzenie systemu monitorowania postępów w 
realizacji strategii 
5) określenie grup docelowych 

4. Mierzęcice 
Nowa Wieś / Ochotnicza 

Straż Pożarna w Nowej Wsi 
ul. A. Zawadzkiego 163 

14.09.2022 godz. 16.30 

1) diagnoza potrzeb 
2) wybór i określenie hierarchii celów strategii 
3) zdefiniowanie sposobów realizacji strategii 
4) stworzenie systemu monitorowania postępów w 
realizacji strategii 
5) określenie grup docelowych 
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5. Bobrowniki 
Bobrowniki / Dom Kultury w 

Bobrownikachul. 
Sienkiewicza 121a 

19.09.2022 godz. 17.00 

1) diagnoza potrzeb2) wybór i określenie hierarchii 
celów strategii3) zdefiniowanie sposobów realizacji 
strategii4) stworzenie systemu monitorowania 
postępów w realizacji strategii5) określenie grup 
docelowych 

6. Siewierz 

Wojkowice Kościelne / 
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Wojkowicach Kościelnych  
ul. Piastowska 70 

20.09.2022 godz. 17.00 

1) diagnoza potrzeb 
2) wybór i określenie hierarchii celów strategii 
3) zdefiniowanie sposobów realizacji strategii 
4) stworzenie systemu monitorowania postępów w 
realizacji strategii 
5) określenie grup docelowych 

7. Woźniki 
Woźniki / Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury w 
Woźnikach ul. Górna 5 

21.09.2022 godz. 16.30 

1) diagnoza potrzeb 
2) wybór i określenie hierarchii celów strategii 
3) zdefiniowanie sposobów realizacji strategii 
4) stworzenie systemu monitorowania postępów w 
realizacji strategii 
5) określenie grup docelowych 

 

 

 

 


