
 

 

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań (Załącznik nr 7 do wniosku) 

L.P NAZWA GMINY DATA GODZINA MIEJSCE SPOTKANIA PLANOWANY PROGRAM SPOTKANIA 

1 Grabów nad Pilicą 17.05.2022r.  11.00 Budynek OSP 
ul. Przemysłowa 6  

26-902 Grabów nad Pilicą  

1.Przywitanie, przedstawienie się moderatora i 
uczestników. 2. Zwięzła informacja o stanie prac nad 

budową LSR. 3. Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 
oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem wyników 

badań przeprowadzonych przez LGD na ten temat wśród 
społeczności lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 

działaczy społecznych; pod koniec dyskusji prośba o 
wypełnienie ankiety (trzy pytania: a) jakich zmian oczekują 
mieszkańcy w Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w których Pani/a 
zdaniem mieszkańcy chętnie by uczestniczyli, należałoby 

zaplanować w LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu środkami UE 
4. Dyskusja moderowana na temat silnych i słabych stron 
obszaru, a także szans i zagrożeń; na zakończenie dyskusji 

uczestnicy uzupełnią matrycę SWOT z wypełnionymi 
polami (po 3-5 czynników zidentyfikowanych w wyniku 



przeprowadzonych przez LGD badań. 5. Zaproponowanie 
celu, celów ogólnych i szczegółowych LSR – poproszenie 

uczestników o opinie, które zostaną zanotowane i 
wykorzystane w pracach nad LSR. 6. Zwięzłe 

podsumowanie spotkania, podziękowanie uczestnikom i 
zaproszenie do dalszej współpracy przy budowie LSR 

 
 

2 Sieciechów 27.05.2022r.  15.00 Urząd Gminy Sieciechów  
ul. 11-go Listopada 2, 26-922 

Sieciechów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.Przywitanie, przedstawienie się moderatora i 
uczestników. 2. Zwięzła informacja o stanie prac nad 

budową LSR. 3. Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 
oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem wyników 

badań przeprowadzonych przez LGD na ten temat wśród 
społeczności lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 

działaczy społecznych; pod koniec dyskusji prośba o 
wypełnienie ankiety (trzy pytania: a) jakich zmian oczekują 
mieszkańcy w Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w których Pani/a 
zdaniem mieszkańcy chętnie by uczestniczyli, należałoby 

zaplanować w LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu środkami UE 
4. Dyskusja moderowana na temat silnych i słabych stron 
obszaru, a także szans i zagrożeń; na zakończenie dyskusji 

uczestnicy uzupełnią matrycę SWOT z wypełnionymi 
polami (po 3-5 czynników zidentyfikowanych w wyniku 

przeprowadzonych przez LGD badań. 5. Zaproponowanie 
celu, celów ogólnych i szczegółowych LSR – poproszenie 

uczestników o opinie, które zostaną zanotowane i 
wykorzystane w pracach nad LSR. 6. Zwięzłe 

podsumowanie spotkania, podziękowanie uczestnikom i 



zaproszenie do dalszej współpracy przy budowie LSR 

3 Magnuszew 02.06.2022r.  10.00 Urząd Gminy Magnuszew  
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew                     

1.Przywitanie, przedstawienie się moderatora i 
uczestników. 2. Zwięzła informacja o stanie prac nad 

budową LSR. 3. Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 
oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem wyników 

badań przeprowadzonych przez LGD na ten temat wśród 
społeczności lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 

działaczy społecznych; pod koniec dyskusji prośba o 
wypełnienie ankiety (trzy pytania: a) jakich zmian oczekują 
mieszkańcy w Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w których Pani/a 
zdaniem mieszkańcy chętnie by uczestniczyli, należałoby 

zaplanować w LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu środkami UE 
4. Dyskusja moderowana na temat silnych i słabych stron 
obszaru, a także szans i zagrożeń; na zakończenie dyskusji 

uczestnicy uzupełnią matrycę SWOT z wypełnionymi 
polami (po 3-5 czynników zidentyfikowanych w wyniku 

przeprowadzonych przez LGD badań. 5. Zaproponowanie 
celu, celów ogólnych i szczegółowych LSR – poproszenie 

uczestników o opinie, które zostaną zanotowane i 
wykorzystane w pracach nad LSR. 6. Zwięzłe 

podsumowanie spotkania, podziękowanie uczestnikom i 
zaproszenie do dalszej współpracy przy budowie LSR 

4 Gniewoszów 07.06.2022r.  10.00 Urząd Gminy Gniewoszów  
ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów                   

1.Przywitanie, przedstawienie się moderatora i 
uczestników. 2. Zwięzła informacja o stanie prac nad 

budową LSR. 3. Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 
oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem wyników 

badań przeprowadzonych przez LGD na ten temat wśród 
społeczności lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 



działaczy społecznych; pod koniec dyskusji prośba o 
wypełnienie ankiety (trzy pytania: a) jakich zmian oczekują 
mieszkańcy w Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w których Pani/a 
zdaniem mieszkańcy chętnie by uczestniczyli, należałoby 

zaplanować w LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu środkami UE 
4. Dyskusja moderowana na temat silnych i słabych stron 
obszaru, a także szans i zagrożeń; na zakończenie dyskusji 

uczestnicy uzupełnią matrycę SWOT z wypełnionymi 
polami (po 3-5 czynników zidentyfikowanych w wyniku 

przeprowadzonych przez LGD badań. 5. Zaproponowanie 
celu, celów ogólnych i szczegółowych LSR – poproszenie 

uczestników o opinie, które zostaną zanotowane i 
wykorzystane w pracach nad LSR. 6. Zwięzłe 

podsumowanie spotkania, podziękowanie uczestnikom i 
zaproszenie do dalszej współpracy przy budowie LSR 

5 Garbatka - 
Letnisko 

09.06.2022r.  12.00 Świetlica przy OSP  
ul. Kochanowskiego 135, 

 26-930 Garbatka - Letnisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.Przywitanie, przedstawienie się moderatora i 
uczestników. 2. Zwięzła informacja o stanie prac nad 

budową LSR. 3. Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 
oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem wyników 

badań przeprowadzonych przez LGD na ten temat wśród 
społeczności lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 

działaczy społecznych; pod koniec dyskusji prośba o 
wypełnienie ankiety (trzy pytania: a) jakich zmian oczekują 
mieszkańcy w Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w których Pani/a 
zdaniem mieszkańcy chętnie by uczestniczyli, należałoby 

zaplanować w LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu środkami UE 



4. Dyskusja moderowana na temat silnych i słabych stron 
obszaru, a także szans i zagrożeń; na zakończenie dyskusji 

uczestnicy uzupełnią matrycę SWOT z wypełnionymi 
polami (po 3-5 czynników zidentyfikowanych w wyniku 

przeprowadzonych przez LGD badań. 5. Zaproponowanie 
celu, celów ogólnych i szczegółowych LSR – poproszenie 

uczestników o opinie, które zostaną zanotowane i 
wykorzystane w pracach nad LSR. 6. Zwięzłe 

podsumowanie spotkania, podziękowanie uczestnikom i 
zaproszenie do dalszej współpracy przy budowie LSR 

6 Głowaczów 21.06.2022r.  10.00 Urząd Gminy Głowaczów  
ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów                     

1.Przywitanie, przedstawienie się moderatora i 
uczestników. 2. Zwięzła informacja o stanie prac nad 

budową LSR. 3. Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 
oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem wyników 

badań przeprowadzonych przez LGD na ten temat wśród 
społeczności lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 

działaczy społecznych; pod koniec dyskusji prośba o 
wypełnienie ankiety (trzy pytania: a) jakich zmian oczekują 
mieszkańcy w Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w których Pani/a 
zdaniem mieszkańcy chętnie by uczestniczyli, należałoby 

zaplanować w LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu środkami UE 
4. Dyskusja moderowana na temat silnych i słabych stron 
obszaru, a także szans i zagrożeń; na zakończenie dyskusji 

uczestnicy uzupełnią matrycę SWOT z wypełnionymi 
polami (po 3-5 czynników zidentyfikowanych w wyniku 

przeprowadzonych przez LGD badań. 5. Zaproponowanie 
celu, celów ogólnych i szczegółowych LSR – poproszenie 

uczestników o opinie, które zostaną zanotowane i 



wykorzystane w pracach nad LSR. 6. Zwięzłe 
podsumowanie spotkania, podziękowanie uczestnikom i 

zaproszenie do dalszej współpracy przy budowie LSR 

7 Kozienice 23.06.2022r.  11.00 Urząd Miejski w Kozienicach 
ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice 

1.Przywitanie, przedstawienie się moderatora i 
uczestników. 2. Zwięzła informacja o stanie prac nad 

budową LSR. 3. Dyskusja moderowana na temat potrzeb i 
oczekiwań mieszkańców, z wykorzystaniem wyników 

badań przeprowadzonych przez LGD na ten temat wśród 
społeczności lokalnej, młodzieży, przedsiębiorców oraz 

działaczy społecznych; pod koniec dyskusji prośba o 
wypełnienie ankiety (trzy pytania: a) jakich zmian oczekują 
mieszkańcy w Pani/a miejscowości/gminie w najbliższych 

3-4 latach? b) Jakie przedsięwzięcia, w których Pani/a 
zdaniem mieszkańcy chętnie by uczestniczyli, należałoby 

zaplanować w LSR? c) Jakie przedsięwzięcia Pan/i jest 
gotów/owa sam/a realizować przy wsparciu środkami UE 
4. Dyskusja moderowana na temat silnych i słabych stron 
obszaru, a także szans i zagrożeń; na zakończenie dyskusji 

uczestnicy uzupełnią matrycę SWOT z wypełnionymi 
polami (po 3-5 czynników zidentyfikowanych w wyniku 

przeprowadzonych przez LGD badań. 5. Zaproponowanie 
celu, celów ogólnych i szczegółowych LSR – poproszenie 

uczestników o opinie, które zostaną zanotowane i 
wykorzystane w pracach nad LSR. 6. Zwięzłe 

podsumowanie spotkania, podziękowanie uczestnikom i 
zaproszenie do dalszej współpracy przy budowie LSR 

 


