Szanowni Rodzice, Uczniowie, Sympatycy szkół
mieszczących się przy ul. Wyspiańskiego 16a
Od kilku lat w Rzeszowie zrealizowanych zostało wiele inicjatyw
w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Nasza Szkoła umiejscowiona na osiedlu Sportowa nie korzystała
jeszcze ze środków RBO.
Dlatego Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przygotował wniosek
pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3
ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo –
rekreacyjnej dla uczniów szkoły i mieszkańców Osiedla Sportowa”
Z nowych udogodnień korzystać będą również uczniowie SP, GIM ,
LO Mistrzostwa Sportowego Resovia, ZSS nr2, ZSM nr2
Projekt zakłada:
 Urządzenie przy szkole strefy sportowo–rekreacyjnej
(siłownia terenowa i stoły do tenisa na wolnym
powietrzu).
 Modernizację boisk do siatkówki plażowej.
 Zagospodarowanie

wokół

strefy

sportowo

-

rekreacyjnej (nasadzenia, ławki, kosze na śmieci).
 Przystosowanie patio do funkcji zielonej sali –
nawierzchnia, nasadzenia, ławki i stoły.
 Wymiana chodnika przed szkołą i naprawa zagrażających bezpieczeństwu ubytków.

Zwracamy się z apelem o oddanie głosu na projekt, który
będzie służył dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom.
ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA NA NASZ PROJEKT:

KATEGORIA II ZADANIE NR 30
Głosować mogą mieszkańcy Rzeszowa (także nieletni)
w dniach od 23 kwietnia do 22 maja 2018 r.

SPOSÓB GŁOSOWANIA:
1. elektronicznie –strona http://bo.erzeszow.pl
2. papierowo – za pośrednictwem karty do głosowania, wrzuconej osobiście do urny
w punkcie do głosowania, po zweryfikowaniu na podst. dokumentu tożsamości ze
zdjęciem.
Lista punktów do głosowania w sprawie Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na
2019 r.


Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu;



Biuro Rady Miasta Rzeszowa, al. Pod Kasztanami 8, w godzinach pracy Urzędu;



w siedzibie Rzeszowskiego Domu Kultury oraz w jego osiedlowych filiach W tych
punktach głosowanie odbędzie się w dniach: 17, 18, 21, 22 maja 2018 r., w godzinach od
15:00 do 20:00.



Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w godzinach otwarcia sklepów:
 Galeria Handlowa NOWY ŚWIAT, ul. Krakowska 20
 Centrum Kulturalno – Handlowe MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1
 Centrum Handlowe PLAZA, al. Rejtana 65
 GALERIA RZESZÓW, al. Piłsudskiego 44
 Hipermarket b1, al. Witosa 21

Mieszkańcy Rzeszowa posiadający
zameldowanie w Rzeszowie mogą głosować
w formie elektronicznej i papierowej;
mieszkańcy nieposiadający zameldowania
w Rzeszowie - wyłącznie w formie papierowej.
Osoba uprawniona może oddać głos na jedno
zadanie w każdej z trzech Kategorii.
Dokonywanie poprawek i skreśleń w obrębie rubryki przeznaczonej do wpisania numeru
zadania powoduje nieważność karty do głosowania.

Anna Murias
Dyrektor ZSO Nr 3

