
 

POROZMAWIAJMY 

O REWITALIZACJI GMINY 

ŁOMAZY

Zapraszam

 

 zostanie zaprezentowany obszar zdegradowany i rewitalizacji, 

wynikający z diagnozy i uwzględniający uwagi z pierwszych konsultacji 

społecznych, 

 propozycje celów i działań Lokalnego Programu Rewitalizacji,

 zostaną omówione zgłoszone dotychczas projekty rew
 

 

 

 
 

 30.03.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Łomazy (po sesji Rady Gminy Łomazy), 

 07.04.2017 r. (piątek) o godz. o godz. 10.30, w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Łomazy. 
 

Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych pozwoli

i propozycje, które przyczynią się do opracowania akceptowalnych społecznie 

i finalnych 

celów i działań, finalnej listy przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych i tym 

samym przyczynią się do wykorzystania wszystkich potencjałów obszaru 

rewitalizacji. 
 

 

 

POROZMAWIAJMY 

O REWITALIZACJI GMINY 
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zostanie zaprezentowany obszar zdegradowany i rewitalizacji, 

wynikający z diagnozy i uwzględniający uwagi z pierwszych konsultacji 

społecznych,  

propozycje celów i działań Lokalnego Programu Rewitalizacji,

zostaną omówione zgłoszone dotychczas projekty rew

30.03.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Łomazy (po sesji Rady Gminy Łomazy), 

07.04.2017 r. (piątek) o godz. o godz. 10.30, w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Łomazy. 

Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych pozwoli

i propozycje, które przyczynią się do opracowania akceptowalnych społecznie 

i finalnych granic i powierzchni

celów i działań, finalnej listy przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych i tym 

samym przyczynią się do wykorzystania wszystkich potencjałów obszaru 

rewitalizacji.  
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O REWITALIZACJI GMINY 

 na spotkania

na których

zostanie zaprezentowany obszar zdegradowany i rewitalizacji, 

wynikający z diagnozy i uwzględniający uwagi z pierwszych konsultacji 

propozycje celów i działań Lokalnego Programu Rewitalizacji,

zostaną omówione zgłoszone dotychczas projekty rew

30.03.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Łomazy (po sesji Rady Gminy Łomazy), 

07.04.2017 r. (piątek) o godz. o godz. 10.30, w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy Łomazy.  

Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych pozwoli

i propozycje, które przyczynią się do opracowania akceptowalnych społecznie 

ic i powierzchni obszarów zdegradowanego i rewitalizacji, 

celów i działań, finalnej listy przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych i tym 

samym przyczynią się do wykorzystania wszystkich potencjałów obszaru 

 Więcej informacji znajdą

     

       

 

O REWITALIZACJI GMINY 

spotkania konsultacyjne

na których: 

zostanie zaprezentowany obszar zdegradowany i rewitalizacji, 

wynikający z diagnozy i uwzględniający uwagi z pierwszych konsultacji 

propozycje celów i działań Lokalnego Programu Rewitalizacji,

zostaną omówione zgłoszone dotychczas projekty rew

30.03.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy Łomazy (po sesji Rady Gminy Łomazy),  

07.04.2017 r. (piątek) o godz. o godz. 10.30, w sali konferencyjnej 

Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych pozwoli wnieść cenne uwag

i propozycje, które przyczynią się do opracowania akceptowalnych społecznie 

obszarów zdegradowanego i rewitalizacji, 

celów i działań, finalnej listy przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych i tym 

samym przyczynią się do wykorzystania wszystkich potencjałów obszaru 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie

 www.rewitalizacja.

Wójt Gminy 

       SPOTKANIA KONSULTACYJNE

konsultacyjne,  

zostanie zaprezentowany obszar zdegradowany i rewitalizacji, 

wynikający z diagnozy i uwzględniający uwagi z pierwszych konsultacji 

propozycje celów i działań Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

zostaną omówione zgłoszone dotychczas projekty rewitalizacyjne.  

30.03.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Urzędu 

07.04.2017 r. (piątek) o godz. o godz. 10.30, w sali konferencyjnej 

wnieść cenne uwag

i propozycje, które przyczynią się do opracowania akceptowalnych społecznie 

obszarów zdegradowanego i rewitalizacji, 

celów i działań, finalnej listy przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych i tym 

samym przyczynią się do wykorzystania wszystkich potencjałów obszaru 

Państwo na stronie Internetowej

rewitalizacja.lomazy.pl

Jerzy Czyżewski 

Wójt Gminy Łomazy 
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