
 

 

 

 

 

 

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA JAWORA 

z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia głosowania nad projektami w ramach Jaworskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2021 

1. OSOBY UPRAWNIONE DO GŁOSOWANIA - mieszkańcy Gminy Jawor, którzy ukończyli 16 lat. 

2. SPOSÓB GŁOSOWANIA: 

a) w formie papierowej: za pomocą papierowych KART DO GŁOSOWANIA w kolorze zielonym i żółtym, wrzuconej do urny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 

Miejskiego w Jaworze – w dniach 10-12.05.2021 r. w godz. 1100-1500 oraz w dniach 13-14.05.2021 r. w godz. 1500-1800; po weryfikacji uprawnienia do udziału w 

głosowaniu dokonanej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Jaworze na podstawie okazanego dokumentu tożsamości: dowodu osobistego, prawa jazdy, 

legitymacji studenckiej bądź legitymacji uczniowskiej, po pokwitowaniu odbioru karty do głosowania przez złożenie podpisu na liście osób uprawnionych, 

b) w formie elektronicznej: aby oddać głos przez internet należy założyć (lub posiadać) konto profilu zaufanego i za jego pomocą zalogować się na stronie: 

http://ekonsultacjejawor.eboi.pl  

c) głosowanie odbywa się poprzez wybranie z listy projektów, maksymalnie jednego projektu z każdej kategorii. 

3. MIEJSCE GŁOSOWANIA W FORMIE PAPIEROWEJ - Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Jaworze, ul. Rynek 5 (wejście od Teatru). 

4. TERMIN GŁOSOWANIA - od dnia 10 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r. 

5. WYKAZ PROJEKTÓW: 

 

 a) w kategorii: MAŁY PROJEKT: 

Lp. Tytuł projektu Skrótowy opis projektu 
Szacunkowy 

koszt 

1. 
FABRYKA SIŁY – 

WORKOUT PARK 

Utworzenie placu, na którym znajdować się ma urządzenie – drabinki, drążki, kółka gimnastyczne. Plac Street Workout jest profesjonalnym 

narzędziem do rozwoju sprawności fizycznej, polegającą na wykonywaniu ćwiczeń z ciężarem własnego ciała głównie na drążku i poręczach, 

wykonaniu podciągnięć, dynamicznych ewolucji oraz figur z gimnastyki. 

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze przy boisku lekkoatletycznym. 

18.500,00 zł 

2. 

ŚWIAT MAŁEGO 

ODKRYWCY – NAUKOWY 

PLAC ZABAW 

Utworzenie Strefy Małego Odkrywcy – zakup plenerowego urządzenia Eko-kuchnia (edukacyjna zabawa – gotowanie) oraz Plenerowej Orkiestry 

(edukacyjna zabawa – granie za instrumentach). Zamysł stworzenia „Strefy Małego Odkrywcy” został zainspirowany elementami idei edukacji i 

wychowania dr Marii Montessori. Chcemy, aby dzieci należące do naszej społeczności były przygotowane do wykorzystania w pełni swojego 

potencjału, naturalnego pragnienia nauki oraz dążenia do samodzielności. 

Miejsce realizacji projektu: Przedszkole Publiczne nr 4 w Jaworze, ul. Chopina 10, działka nr 237, obręb: Stare Miasto. 

19.555,24 zł 

3. 

MONITORING NA 

TARGOWISKU MIEJSKIM 

W JAWORZE 

Zadanie polega na wykonaniu instalacji i objęcie monitoringiem miejskim Targowiska Miejskiego w Jaworze w celu poprawienia bezpieczeństwa 

sprzedających i kupujących. 

Miejsce realizacji projektu: działka nr 761/1 Obręb Stare Miasto, ul. Dąbrowskiego „Podzamcze”. 

14.000,00 zł 

 

b) w kategorii DUŻY PROJEKT: 

Lp. Tytuł projektu Skrótowy opis projektu 
Szacunkowy 

koszt 

1. 
SKATEPARK STARY 

JAWOR 

Projekt obejmuje wydzielenie placu i urządzenie w tej przestrzeni mini skateparku. Jest odpowiedzią na rosnącą popularność sportów 

ekstremalnych. W Starym Jaworze brak jest przestrzeni umożliwiającej uprawianie skateingu, a jedyny skatepark jest oddalony o 4,7 km. Realizacja 

projektu zachęci młodych ludzi z tej części Jawora do aktywnego spędzania czasu. 

Miejsce realizacji projektu: Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaworze (ul. Starojaworska 82, Jawor, obszar boiska). 

46.134,18 zł 

2. 

JAWORSKI PLAC 

INTEGRACJI I EDUKACJI, 

CZYLI MIEJSCE SPOTKAŃ 

TRZECH POKOLEŃ 

Projekt zakłada stworzenie placu integracji ruchowej, edukacji i zabawy dla mieszkańców. Dzięki niemu starsi i młodsi mieszkańcy zdrowo i 

aktywnie będą mogli spędzać czas we wspólnym gronie. Działania: powstanie boiska do badmintona, montaż zewnętrznego stołu do tenisa, 

wielkoformatowej gry „Zgadnij kim jestem”, czterech tablic edukacyjnych, dwóch ławek oraz stanowisko na psie odchody – tzw. „psi pakiet.” 

Miejsce realizacji projektu: Osiedle Słowiańskie w Jaworze, działka nr 132/4, obręb Łany, teren SMLW Jawor przy istniejącym placu zabaw. 

50.000,00 zł 

3. 

PRZYWRÓCENIE 

DAWNEGO BLASKU 

ŁAWCE BRUNONA FUCHSA 

Zadanie ma na celu przywrócenie świetności kamiennej ławie Brunona Fuchsa poprzez oczyszczenie ławy wraz z uzupełnieniem ubytków i 

montażem tablicy pamiątkowej oraz zagospodarowanie przylegającego terenu poprzez wykonanie nowych nasadzeń, zbudowanie alejek 

doprowadzających do ławy, wykonanie dodatkowego oświetlenia oraz montaż dwóch drewnianych ławek parkowych. 

Miejsce realizacji projektu: Park Miejski w Jaworze, działka nr 570. 

50.000,00 zł 

4. 

PLAC ZABAW, FAJNA 

SPRAWA!  

TAM DOPIERO JEST 

ZABAWA!  

 

Podążając za rozwojem dzieci, ich ciekawością, poszukiwaniem i przekraczaniem granic ruchliwości, pragniemy zagospodarować teren przy 

przedszkolu. Pozwoli to na utworzenie miejsca stymulującego rozwój dzieci poprzez zakup funkcjonalnego i atrakcyjnego urządzenia 

zamontowanego na placu zabaw sprzyjającego rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci, sprawiającego radość oraz pozwalającego zająć twórczo 

czas. 

Miejsce realizacji projektu: Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego nr 4 przy ul. Dmowskiego 5, działka nr 323/7, Obręb O5 

Przedmieście. 

50.000,00 zł 

 

 


