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Jak  zdobyć  1.500.000  złotych na poprawę 
Ŝycia na Zabobrzu! 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SZANOWNI  PAŃSTWO 
 

Po raz pierwszy moŜemy zadecydować na co wydać w przyszłym roku  
1.500.000 złotych z BudŜetu Miasta Jeleniej Góry. 

   

A jeśli chcemy, aby te środki trafiły na Zabobrze – to co zrobić?  NaleŜy zagłosować  
na wszystkie wskazane niŜej projekty, zgłoszone przez mieszkańców Zabobrza. 

 

nr 
projektu TYTUŁ PROJEKTU ( LOKALIZACJA ) 

75 ŚcieŜka pieszo - rowerowa  wzdłuŜ  ul. M. K. Ogińskiego –  włączająca Zabobrze  

w system istniejących dróg rowerowych w Jeleniej Górze.  Wartość 620.000,00 zł  

80 Festyn z okazji Dnia Dziecka w 2015 roku  (centrum sportu i rekreacji Zabobrze  

ul. A. Wiłkomirskiego i T. Sygietyńskiego).                         Wartość   20.000,00 zł 

82 Budowa parkingu na terenie miejskim w rejonie ul. Z. Noskowskiego 9, 11  

i Z. Noskowskiego 6, 12.                                                       Wartość 750.000,00 zł 

84 
Remont traktu pieszego, przebiegającego od przejścia pomiędzy budynkami 

Elsnera 2 i Elsnera 4 do Szkoły Podstawowej nr 11, w tym remont dwóch biegów 

schodowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.     Wartość  90.000,00 zł 
 

Gdzie i jak głosować ? 
 

Głosowanie odbywa się w dniach 13-23 października 2014 roku w dwóch formach: 
 

elektronicznej  – tj. poprzez wypełnienie i wysłanie odpowiedniego formularza na stronie internetowej 

                             www.jbo.jeleniagora.pl 
tradycyjnej      – poprzez wypełnienie ankiety do głosowania w jednym ze wskazanych punktów do głosowania  

                             i wrzucenie do urny wyborczej 

  *      W przypadku głosowania elektronicznego głosy moŜna oddawać  od godz. 12.00  dnia 13 października  
          do godz. 12.00  dnia 23 października 2014 roku. 
  *       Przy głosowaniu metodą tradycyjną, głosować moŜna w godzinach pracy poszczególnych punktów,   

          jednakŜe z zachowaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania elektronicznego. 
 

W Jeleniej Górze jest siedem wskazanych punktów, w których odbywają się głosowania metodą 
tradycyjną.   My  podajemy  cztery  z  nich  –  najbliŜsze  dla  mieszkańców  Zabobrza: 
 

                     1.  Urząd Miasta Jelenia Góra (hol główny ratusza) – Plac Ratuszowy 58 

                     2.  Urząd Miasta Jelenia Góra (Centrum Obsługi Klienta) – ul. Ptasia 6 A 

                     3.  Filia nr 3 KsiąŜnicy Karkonoskiej – ul. Ludomira RóŜyckiego 4 

                     4.  Filia nr 8 KsiąŜnicy Karkonoskiej – ul. Tadeusza Sygietyńskiego 7 
 

W głosowaniu moŜe wziąć udział kaŜdy pełnoletni mieszkaniec Jeleniej Góry oraz pełnoletnie osoby niebędące 

mieszkańcami Jeleniej Góry, które studiują, bądź uczą się w jednej z uczelni lub szkół zlokalizowanych na 

terenie miasta. KaŜdy moŜe oddać po jednym głosie na pięć projektów. Szczegółowe informacje, regulamin 

oraz opisy poszczególnych projektów dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Miasta  jeleniagora.pl 
 

Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
zachęca wszystkich mieszkańców Zabobrza  – spółdzielców i mieszkańców wspólnot 
mieszkaniowych  oraz  członków  ich  rodzin   –   do  aktywnego  udziału  w  głosowaniu. 


