
Razem zmieniajmy miasto!

WBO to:
aktywni mieszkańcy decydujący o swoich potrzebach
lokalne inwestycje wybierane przez mieszkańców
plac zabaw, boisko, park - to i wiele innych działań do 
wykonania w ramach WBO
www.wroclaw.pl/wbo - tu dowiesz się więcej
znajdź nas na Facebook’u - Wrocławski Budżet Obywatelski

Weź udział w głosowaniu! Miej wpływ na to, co będzie 
realizowane w Twoim mieście!
Zagłosuj poprzez formularz na naszej stronie www.wroclaw.
pl/wbo lub za pomocą kart do głosowania, które znajdują 
się przy urnach w Centrach Obsługi Mieszkańca.

Głosowanie: 28.09–12.10
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Nie bądź bierny - Twój głos ma znaczenie!

Wrocław rozmawia to:

- innowacyjne metody konsultacji społecznych

- słuchanie głosu mieszkańców

- realny wpływ mieszkańców na to, co dzieje się w mieście

- www.wroclaw.pl/rozmawia - tu dowiesz się więcej

Jeśli chcesz skonsultować jakiś problem, wyrazić swoją 
opinię lub masz pomysł na to, jak rozmawiać o mieście 
- napisz do nas:
e-mail: bps@um.wroc.pl 
www.wroclaw.pl/rozmawia

Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Urząd Miejski Wrocławia
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
tel. +48 71 777 86 68
fax +48 71 777 86 63
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