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Szanowni Państwo
Przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

Czernichów, 14/04/2017 r.

Nasza Gmina przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2023. Jest to
jedno z kluczowych zadań rozwojowych, bardzo ważne zarówno dla wszystkich mieszkańców, jak też
dla przedsiębiorców, inwestorów, organizacji społecznych i wielu instytucji działających na naszym
terenie. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023 zawierał będzie m.in. opis
problemów i potrzeb wszystkich grup interesariuszy związanych z Gminą Czernichów oraz pomysły na
ich rozwiązanie.

Realizacja programu dzięki włączeniu szerokiej grupy interesariuszy może przyczynić się do ożywienia
tych obszarów gminy, które najbardziej wymagają wszechstronnego wsparcia z uwagi na koncentrację
różnego typu problemów. Wspólne opracowanie, a następnie wdrożenie programu rewitalizacji będzie
procentowało dla nas wszystkich wieloma pozytywnymi i długofalowymi zmianami społecznymi,
gospodarczymi i środowiskowymi.
Skuteczna rewitalizacja terenów zdegradowanych w znacznym stopniu zależy od dobrej
współpracy władz samorządowych, mieszkańców a także przedsiębiorców, organizacji
społecznych i innych podmiotów działających w Gminie Czernichów.
Pragnę serdecznie zaprosić na spotkanie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 roku o 17:00
w Centrum Kultury w Międzybrodziu Żywieckim.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie
m.in. struktura i proces przygotowywania programu rewitalizacji oraz propozycja granic obszaru
do rewitalizacji. Będzie to okazja do wspólnej wymiany wiedzy na temat potencjałów i problemów
występujących w gminie oraz pomysłów na wdrożenie działań rewitalizacyjnych mogących przyczynić
się do wyeliminowania negatywnych zjawisk wykorzystując przy tym sile strony Gminy Czernichów.
Dzięki temu dokument będzie dopasowany do potrzeb wszystkich grup interesariuszy oraz uwzględniał
będzie ich cenne uwagi.
Liczymy na przybycie, mając nadzieję na współprace w działaniach rewitalizacyjnych na rzecz naszej
Gminy.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie przybycia w terminie do dnia 20 kwietnia br. na adres internetowy
rewitalizacja@kreatus.eu. lub pod numerem telefonu 660 574 307.
Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia,
Adam Kos, Wójt Gminy Czernichów

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

