
 

UWAGA MIESZKAŃCY OSIEDLA „ORLE”  ! 

13-23 października 2014r. 
Czas  na głosowanie na projekty złożone do 

JELENIOGÓRSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2015r. 
 

Od  Państwa aktywności i poparcia, szczególnie n/w propozycji 
zależeć będzie czy nasze projekty zostaną wpisane do Projektu 
budżetu Miasta Jeleniej Góry na 2015 rok !!! 
 

Mając na uwadze liczne postulaty mieszkańców osiedla „Orle” Zarząd 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej  Górze informuje, że w  miesiącu  
wrześniu br. z poparciem przedstawicieli rad nieruchomości Osiedla „Orle” i członków 
tutejszej Spółdzielni zostały złożone do Budżetu Obywatelskiego Miasta Jeleniej Góry  
na 2015 rok następujące projekty: 
1). REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY UL. CIEPLICKIEJ WRAZ  
z ODWODNIENIEM  TERENU (ul. Cieplicka, Wita Stwosza 26 i  28 od strony balkonowej)                
- poz. 64  na Liście  Projektów. 
2). ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ul. WITA STWOSZA i ul. ORLA  
w  JELENIEJ GÓRZE (dojazd do pawilonu „Orlik” i garaży w rejonie  byłej  kotłowni, 
utwardzenie drogi)   - poz. 65 na Liście  Projektów 
3).   URZĄDZENIE  SIŁOWNI  NA ŚWIEŻYM POWIETRZU MIĘDZY ORLĄ  a TORAMI 
KOLEJOWYMI  W  JELENIEJ GÓRZE  ( naprzeciw  bud. Orla 12) - poz.  69 na Liście  
Projektów 
4). ZAGOSPODAROWANIE TERENU PĘTLI AUTOBUSOWEJ MZK przy  
ul. CIEPLICKIEJ  OSIEDLE „ORLE” w  JELENIEJ GÓRZE – poz.70 na  Liście Projektów. 
 
-Zadania  będą realizowane ze środków budżetu  Miasta. 

 
Wstępnie zaopiniowane przez Komisję Społeczną propozycje zostały  zamieszczone na LIŚCIE  
PROJEKTÓW, która  w dniach 13-23 października poddana  jest pod powszechne głosowanie. 
Powszechne głosowanie trwać będzie do dnia 23 października 2014r.  do godz.12 oo   
Głosować można w dwóch formach:  na stronie internetowej Urzędu Miasta za  pomocą 
interaktywnego formularza www.jeleniagora.pl  lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta  
Jelenia  Góra albo w wyznaczonych przez Urząd punktach.  
Między innymi w Cieplicach można głosować w filii nr 4 Książnicy Karkonoskiej  
- Plac Piastowski nr 32;                         godziny otwarcia:  
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10oo- 18oo , środa 9oo- 16oo , sobota  9oo- 14oo 
 
Z regulaminem  głosowania i szczegółami Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego 
prosimy zapoznać się na stronie internetowej www.jeleniagora.pl 
Uprzejmie prosimy o poparcie m.in. projektów Spółdzielni zamieszczonych 
na  Liście  Projektów , w poz.  64, 65, 69 i 70.  
 
Uwaga: Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą zagłosować w  Klubie”Orlik”  
w dniach:       20.10.2014r. (poniedziałek) w godz. 10oo- 163o ,  
21.10.2014r. (wtorek) w godz. 9oo- 14oo ,    22.10.2014r. (środa) w godz. 9oo- 14oo 

( do głosowania potrzebny będzie dokument tożsamości ) 
 

http://www.jeleniagora.pl/

