Zasoby (Co posiadamy, co robimy?)
Mamy zdolne dzieci i młodzież
chętnie uczestniczącą w konkursach,
zawodach

Klub Rowerowy „Bicykloman
Kozłów” oraz trasy wyznaczone
przez Jarosława Walczaka –
założyciela klubu
Mamy ambitnych uczniów
osiągających wysokie wyniki w nauce

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie

Czego potrzebujemy?

Kto jest odpowiedzialny
za realizację?
Urząd Gminy w Kozłowie

Możliwości udziału dzieci i młodzieży
w konkursach na szczeblu gminnym,
powiatowym (brak transportu;
opłaty uczestników konkursów za
transport publiczny lub prywatny)
Oznakowania szlaków rowerowych

Transport szkolny (zryczałtowane
koszty dziennego dowozu uczniów)

Należy uczniów wyróżnid , nagrodzid.
Potrzebujemy sponsorów nagród
i regulaminu ich przyznawania

Opracowad regulamin, ufundowad
Wójt Gminy Kozłów,
nagrody, pozyskad innych sponsorów Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Gminy Kozłów „WSZYSCY
RAZEM”
Wyasygnowad z budżetu gminy
Urząd Gminy w Kozłowie
dodatkowe środki, aby dzieci i
młodzież miała bezpłatny dostęp do GOK – Gimnazjum w Kozłowie
sali. Rozwiązad problem obuwia
zmiennego na lekcje wychowania
fizycznego.
Pozyskad dodatkowe komputery
Radny Gminy Kozłów-Adama Pytel
(pracownik Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie),
Przewodniczący Rady Gminy KozłówJan Zbigniew Basa (właściciel
samochodów dostawczych),
Stowarzyszeni na Rzecz Dzieci i
Młodzieży Gminy Kozłów „WSZYSCY
RAZEM” oraz Małgorzata Mazela –
informatyk pracujący w gimnazjum
Kontynuowad organizację Konkursu
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i
Wiedzy o Małopolsce i Gminie
Młodzieży Gminy

Dostępności sali w GOK

Pracownie komputerowe w szkołach Modernizacji sprzętu
Zasoby ludzkie (Ludzie o WIELKICH
komputerowego w pracowni
SERCACH)
gimnazjum, uzupełnienia
wyposażenia pracowni w Szkole
Podstawowej w Przybysławicach i w
Kamionce (tam komputery z
odzysku).

Dobre relacje z Marszałkiem
Województwa Małopolskiego oraz

Jak to zrealizowad? Jak to osiągnąd?

Możliwości rozwoju intelektualnego
dla dzieci i młodzieży oraz szans

Należy wystąpid do PTTK i Urzędu
Marszałkowskiego o dofinansowanie

Urząd Gminy w Kozłowie

materiały promujące województwo
małopolskie
Mamy zdolną młodzież kooczącą
szkoły średnie, ale niemającą
możliwości studiowania z powodów
finansowych
Zasoby ludzkie (Ludzie o WIELKICH
SERCACH)

Klub sportowy (Towarzystwo
Sportowe „Energia Kozłów”)

„Moje boisko” Orlik 2012

Centrum Kształcenia na Odległośd na
Wsi w Kamionce
Nowa szkoła w budowie
Dwa punkty przedszkolne
(Kamionka, Przybysławice)

poznania „małej ojczyzny”
Potrzebujemy stypendiów dla osób
studiujących ,a pochodzących z
rodzin o niskich dochodach
Imprez rekreacyjnych integrujących
pokolenia

Kozłów pod patronatem Wójta
Gminy Kozłów
„Parafiada” ?

Kozłów „ WSZYSC Y RAZEM” ,
Wójt Gminy kozłów

Organizowad imprezy rodzinne, np.
kontynuowad Festyn Rodzinny
„DOROŚLI DZIECIOM” z okazji Dnia
Dziecka oraz Kozłowski Rowerowy
Rajd Rodzinny

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i
Młodzieży Gminy Kozłów „WSZYSCY
RAZEM”,
Klub Rowerowy „Bicykloman
Kozłów”

