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OPISY PROJEKTÓW, NA KTRÓRE MOŻESZ ODDAĆ SWÓJ GŁOS
KATEGORIA A1
PROJEKTY INWESTYCYJNE DUŻE
PROPONOWANE DO REALIZACJI W RAMACH GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

A101 Ciepło w szkole
Wnioskodawcy: Olaf Pokrywka, Grażyna Sobczuk
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Każda instalacja centralnego ogrzewania po pewnym czasie użytkowania wymaga
modernizacji, albo wymiany na nową, ponieważ nie jest ona dostatecznie sprawna i występują duże straty
ciepła przy jednocześnie wysokich rachunkach za ogrzewanie. Decydując się na unowocześnienie instalacji
CO, chcemy przede wszystkim zmniejszyć wydatki na energie cieplną. Drugim celem, jaki można osiągnąć
dzięki modernizacji lub wymianie instalacji CO, jest zmniejszenie zużycia ciepła do ogrzania budynku.
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 4 w Jarosławiu
wpłynie znacząco na poprawę komfortu pracy w budynku szkoły dla uczniów i nauczycieli. Modernizacja
będzie obejmować wymianę instalacji grzewczej: rur, grzejników, zasobnika ciepłej wody oraz niezbędnych
urządzeń poprawiających efektywność ogrzewania.

A102 Modernizacja i rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową na
osiedlu Kombatantów w Jarosławiu
Wnioskodawcy: Marcin Maciałek
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Na osiedlu Kombatantów w Jarosławiu brakuje bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw
dla małych dzieci oraz siłowni plenerowej z której korzystać by mogli w szczególności mieszkańcy osiedla.
Potrzeba realizacji inwestycji jest odpowiedzią na w/w problem oraz na potrzeby zgłaszane przez
mieszkańców osiedla. Dzieciństwo to czas zabaw, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, tak
ważny z punktu widzenia rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. W tym okresie dzieci
poznają świat, budują pierwsze relacje, okazują własne i poznają emocje innych. Każde dziecko ma prawo do

zabawy w środowisku naturalnym z rówieśnikami. Czas spędzony na placu zabaw w towarzystwie
rówieśników wpływa na prawidłowy rozwój emocjonalny, budowanie tolerancji, więzi.
Siłownia plenerowa jest atrakcyjnym, ogólnodostępnym i bezpiecznym miejscem, które chętnie odwiedzają
osoby w każdym wieku. Przyrządy do ćwiczeń są łatwe w samodzielnej obsłudze, mogą z nich korzystać
zarówno stali bywalcy tradycyjnych siłowni, jak i osoby, które z podobnym sprzętem nigdy wcześniej się nie
zetknęły. Odpowiednio dobrany zestaw urządzeń służy do ćwiczenia niemal wszystkich grup mięśni, m.in.:
rąk , nóg, brzucha, pleców i klatki piersiowej. Trening na siłowni zewnętrznej aktywizuje stawy, poprawia
także kondycje i koordynacje ruchową, pozwala rozciągnąć mięśnie i wymasować obolałe części ciała.

A103 Nowoczesna przestrzeń edukacyjna – funkcjonalne wyposażenie
meblowe
Wnioskodawcy: Anna Nalepa-Portas
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Aranżacje budynków szkolnych i pomieszczeń przeznaczonych do nauki w istniejących
placówkach, nierzadko są dużym wyzwaniem dla dyrekcji szkół. Warunki w salach dydaktycznoopiekuńczych wpływają na efektywność i jakość przyswajania wiedzy przez uczniów. Zatem jako mieszkanka
reprezentująca społeczność lokalną oraz Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 chciałabym
zrealizować projekt, który będzie spełnieniem oczekiwań społeczności szkolnej, oraz nadałby placówce
indywidulany charakter, spełniając jednocześnie standardy nowoczesności.

A104 Ogrodzenie szkolne od ul. Kraszewskiego 39 – wymiana ogrodzenia
przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu
od ul. Kraszewskiego 39
Wnioskodawcy: Magdalena Makowska
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się na dużej działce. Jej
zewnętrzny teren zrodził wiele pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni dla potrzeb dzieci (plac zabaw,
skocznia do skoku w dal, miasteczko ruchu drogowego, wykonano w poprzednim latach również z Budżetu
Obywatelskiego). Kolejnym elementem wymagającym zmian jest ogrodzenie przed szkołą od ulicy
Kraszewskiego. Zardzewiałe, wykrzywione i zniszczone czasem elementy wymagają wymiany, a stałe,
betonowe części i słupki remontu lub wymiany. Brama nie spełnia swojej funkcji bezpieczeństwa. Bramka
wejściowa jest wąska i niedostosowana do wejścia dwóch osób, co w przypadku osób niepełnosprawnych,
które wymagają wsparcia innych, jest uciążliwe. Warto dodać, że wizualnie dla estetyki miasta Jarosławia
przy wyremontowanej ulicy, będzie to kolejny element wpływający na estetyczne walory dla mieszkańców
całej dzielnicy.
A105 Wymiana kotłów gazowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Piotra Skargi

Wnioskodawcy: Magdalena Bochniak
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Wymiana starych kotłów gazowych wraz z osprzętem, instalowanych w latach
dziewięćdziesiątych, na nowe kotły gazowe kondensacyjne, jest koniecznością. Kotły gazowe znajdujące się
w kotłowni Szkoły Podstawowej nr 6 obsługują 2 budynki szkolne: budynek przy ul. Spytka 2 oraz pl. Skargi
1. Ze względu na stan techniczny, kotły coraz częściej ulegają awarii. Były już kilkakrotnie naprawiane,
włącznie z robotami spawalniczymi, co sprawia, że ich funkcjonowanie jest zawodne i w każdej chwili może
dojść do poważniejszej usterki skutkującej przerwą w dostawie ciepła do obydwu budynków. Wymiana
kotłów gazowych na kotły gazowe kondensacyjne wraz z osprzętem, spowoduje zmniejszenie zużycia gazu,
a co za tym idzie oszczędności finansowe.

A106 Sala doświadczania świata – sala terapeutyczna
Wnioskodawcy: Gabriela Piętnik
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty przedszkola i wdrożenie nowatorskiego obiektu
przeznaczonego do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą, co sprzyjać będzie ogólnemu rozwojowi dzieci
na miarę ich indywidualnych potrzeb i możliwości ale także relaksowi i integracji. Zajęcia w takiej sali
pomagają poznawać świat wielozmysłowo i ukierunkować indywidualny rozwój, wyrównać deficyt,
zrelaksować się poprzez zorganizowane oddziaływanie terapeutyczne.

A107 Bezpieczne i kolorowe place zabaw przy szkołach podstawowych
nr 7 i 9 w Jarosławiu
Wnioskodawcy: Marta Aab
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Place zabaw przy Szkołach Podstawowych nr 7 i 9 powstały w roku 2011 w ramach projektu
„Radosna szkoła”. Są to jedyne place zabaw dostępne dla najmłodszych mieszkańców na terenie Dzielnicy nr
7. Pomimo, że urządzenia placu zabaw są systematycznie konserwowane, wymagają gruntownego remontu.
Wyeksploatowana nawierzchnia bezpieczna wymaga wymiany. W ramach projektu zostanie przeprowadzony
remont urządzeń oraz wymieniona nawierzchnia bezpieczna. Wykonane pracy zapewnią dalsze bezpieczne
użytkowanie placów zabaw.

A108 Zakątek Edukacyjno-Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu Nr 12
w Jarosławiu
Wnioskodawcy: Beata Jusięga
Koszt: 99 681.84 zł
Opis projektu: Lokalizacja zadania - teren należący do Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu.
Celem realizacji projektu jest stworzenie terenu o dużej wartości poznawczej, polegającej na wzmacnianiu
rozwoju w zakresie integracji zmysłów. Nowatorski pomysł przeznaczony do stymulacji sensorycznej i terapii
zabawą, poprzez dostarczanie wielu wrażeń zmysłowych sprzyjających rozwojowi dziecka. Koncepcja
założenia ogrodniczego w postaci wykonania ogrodu sensorycznego z elementami edukacyjnymi,
dźwiękowymi oraz zabawowymi, wypełnia wolną przestrzeń dzielącą ogród na edukację z elementami
zabawy dźwiękami (muzyczny labirynt), w drugiej kolejności ogród sensoryczny wraz ze ścieżką sensoryczną
oraz mały fragment zabawowo sportowy, czyli nowa piaskownica oraz mini boisko. Uwzględniając
wieloletnie doświadczenie pedagogiczne stwierdzam, iż istnieje bezwzględna konieczność wzmacniania
rozwoju dzieci w wieku do 3-6 lat w zakresie rozwoju integracji zmysłów, w szczególności w dobie
uzależnienia od mediów i coraz krótszego spędzania czasu na świeżym powietrzu. „Zakątek Edukacyjno Sensoryczny w Miejskim Przedszkolu Nr 12” będzie właśnie takim miejscem zmysłowych doświadczeń,
przyczyniającym się do rozwoju psychicznego i fizycznego małych dzieci. Umiejscowienie pomysłu w
warunkach naturalnych, otoczonych pięknym Parkiem Miejskim im. Bohaterów Monte Cassino, jest kolejnym
pozytywnym czynnikiem wpływającym na rozwój dzieci. Ważne jest, by jak najwcześniej rozpocząć edukację
przyrodniczą aby dziecko rozumiało, że jest częścią przyrody i ma na nią ogromny wpływ.

KATEGORIA A2
PROJEKTY INWESTYCYJNE DUŻE
PROPONOWANE DO REALIZACJI POZA SFERĄ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

A201 Budowa placu zabaw i strefy aktywności ruchowej dla dzieci i
dorosłych
Wnioskodawcy: Wiesław Strzępek
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami siłowni plenerowej na działce
stanowiącej własność Gminy Jarosław przy ulicy Jana Długosza usytuowanej pomiędzy zabudową szeregową
a drogą obwodową Jarosławia. W planowanej lokalizacji brakuje placów i urządzeń o podobnej
charakterystyce. Osiedle cechuje zwarta zabudowa, w której zamieszkuje ok. 2500 osób, w tym ok. 600 dzieci
obecnie pozbawionych infrastruktury umożliwiającej zaspokojenie potrzeb zabawy i rekreacji. Urządzenie
przedmiotowego placu umożliwi również osobom dorosłym, w tym zwłaszcza seniorom i osobom
niepełnosprawnym korzystanie ze zdrowej formy spędzania wolnego czasu oraz wpłynie na poprawę kondycji
fizycznej, a co za tym idzie umożliwi podniesienie sprawności i zdrowia.

A202 Mobilny pumptrack miejski
Wnioskodawcy: Jakub Bukowski
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Pumptrack modułowy jest mobilny, w każdym momencie może zostać przeniesiony i
posłużyć jako atrakcja sportowa na festynie lub evencie. Przeznaczony jest dla wszystkich, niezależnie od
wielu (łączy pokolenia), zarówno dla użytkowników jeżdżących na rowerze, deskorolkach, rolkach i
hulajnogach, można go rozbudować w przyszłości o kolejne elementy, co zwiększa jego atrakcyjność. Im
większy pumptrack tym lepsza zabawa dla użytkowników i obserwatorów. Do rozstawienia urządzenia
wystarczy teren o wymiarach około 6 na 20 metrów, oczywiście im większy pumptrack, tym potrzeba więcej
miejsca.

A203 Czarno-niebieskie boksy i bramki na stadionie
przy ul. Bandurskiego 2
Wnioskodawcy: Gracjan Dziukiewicz
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Projekt obywatelski zakłada wymianę boksów dla rezerwowych, wymianę bramek oraz zakup
bramek przenośnych na stadionie przy ul. Bandurskiego 2. Taka infrastruktura zdecydowanie pomogłaby w
promocji organizacji meczów rozgrywanych przez 4 ligowy JKS Jarosław oraz drużyny młodzieżowe. JKS
Jarosław to zasłużony klub z najdłuższą i największą historią spośród wszystkich klubów w mieście. W 2019
roku JKS Jarosław świętował swoje 110 lecie. Liczymy na wsparcie władz miejskich jak i wszystkich
mieszkańców. Mamy nadzieję, że okaże się ono owocne i że wspólnie zapewnimy społeczności lokalnej
możliwości jakich wcześniej nie było w mieście Jarosław.

A204 Czarno-niebieska loża VIP na stadionie ul. Bandurskiego 2
Wnioskodawcy: Gracjan Dziukiewicz
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Projekt obywatelski zakłada wybudowanie loży VIP na stadionie przy ul. Bandurskiego 2.
Taka infrastruktura zdecydowanie pomogłaby w promocji organizacji meczów rozgrywanych przez 4 ligowy

JKS Jarosław oraz drużyny młodzieżowe. Niewątpliwie podniosłoby to atrakcyjność stadionu, który jest
wizytówką miasta dla drużyny przyjezdnych. JKS Jarosław to zasłużony klub z najdłuższą i największą
historią spośród wszystkich klubów w mieście. W 2019 roku JKS Jarosław świętował swoje 110 lecie.
Lczymy na wsparcie władz miejskich jak i wszystkich mieszkańców. Mamy nadzieję, że okaże się ono
owocne i wspólnie zapewnimy społeczności lokalnej możliwości jakich wcześniej nie było w mieście
Jarosław.

A205 Zielona i innowacyjna strefa rekreacji w Dzielnicy nr 5 – etap II
Wnioskodawcy: Rafał Młynarski, Sebastian Kogut
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej i zielonej przestrzeni dla mieszkańców
Jarosławia w ciągu drogi ul. Konfederackiej. Planowana jest kontynuacja zagospodarowania terenu tj.:
•
•
•

postawienie 2 ławek solarnych,
stacji naprawy rowerów,
posadzenie zieleni i krzewów.

A206 Skatepark Jarosław – nowa przestrzeń dla sportu i rekreacji
Wnioskodawcy: Magdalena Szumiło-Kulczycka
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Projekt utworzenia skateparku jest odpowiedzią na potrzeby młodych mieszkańców
Jarosławia, którzy od wielu lat szukają bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni dla rozwoju swojej pasji, jaką jest
jazda na deskorolce, rolkach, hulajnogach i rowerach bmx. Jarosław jest miastem sportu, ale w mieście brakuje
odpowiedniej infrastruktury do swobodnego uprawiania tego typu aktywności. Utworzenie skateparku na
terenie niedawno odnowionego Stadionu Miejskiego wpisałoby się w proces rewitalizacji tego obiektu i
byłoby dopełnieniem jarosławskiej oferty sportowej. Stadion przy ulicy Piekarskiej to doskonałe miejsce pod
taką inwestycję ze względu na centralne położenie w mieście, łatwą dostępność oraz bezpieczeństwo. Projekt
zakłada zakup i montaż ruchomej infrastruktury, która będzie bazą, umożliwiającą: naukę skateboardingu,
jazdy wyczynowej na rolkach, hulajnogach czy bmx ale i szlifowanie umiejętności dla osób już jeżdżących
oraz wykonywanie trików dla zaawansowanych skaterów.

A207 Przebudowa ul. Piastów w Jarosławiu
Wnioskodawcy: Grażyna Strzelec
Koszt: 100 000.00 zł
Opis projektu: Przebudowa dotyczy odcinka ul. Piastów od ul. Traugutta do ul. Pruchnickiej. Wzdłuż tej
drogi, po obu jej stronach zlokalizowana jest zwarta zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Przy tej ulicy
nie ma chodnika, wobec tego, w ramach przebudowy, należy przewidzieć chodnik jednostronny po prawej
stronie od ul. Pruchnickiej. Jezdnia jest w złym stanie technicznym i wymaga nałożenia nakładki asfaltowej.
Ponadto przy realizacji tej inwestycji, aby kompleksowo rozwiązać problemy, należy przewidzieć również
wymianę lamp oświetleniowych.

A208 Sportowe boisko dla dzieci
Wnioskodawcy: Jacek Sołowij
Koszt: 99 000.00 zł
Opis projektu: Zakup boiska sportowego na imprezy sportowe, eventy, turnieje dla wszystkich mieszkańców
Jarosławia.

KATEGORIA B1
PROJEKTY INWESTYCYJNE ŚREDNIE
PROPONOWANE DO REALIZACJI W RAMACH GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

B101 Wyposażenie sal dydaktycznych w nowe meble
Wnioskodawcy: Monika Golba
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Jesteśmy placówką dydaktyczno – wychowawczą prowadzoną przez samorząd miasta
Jarosławia. Obecny budynek przedszkola został oddany do użytku w 1989 roku i od tamtej pory jest bazą
naszej działalności. Służąc dzielnie przez ponad 30 lat potrzebuje gruntownej przebudowy i modernizacji oraz
dostosowania do obecnych standardów. Wymaga to jednak sporych nakładów finansowych, których ciągle
nam brakuje. Skromne środki jakie pozyskujemy pozwalają jedynie na bieżącą konserwację, utrzymanie oraz
drobne remonty. Lista potrzeb jest bardzo długa. Wyposażenie sal przedszkolnych wymaga wymiany.
Niezbędny jest zakup nowych mebli – szafek, regałów i półek dla dzieci. Obecnie sale wyposażone są w
bardzo stare, nieestetyczne, niekiedy wręcz odrapane meble, które nie spełniają obecnych wymogów.

B102 Skwerek dobrego nastroju
Wnioskodawcy: Renata Szpunar-Andrejko, Anna Pytel, Ewelina Szkoła
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: „Skwerek Dobrego Nastroju”, w którego scenerię zostaną wprowadzone subtelne dodatki w
postaci oświetlenia, różnobarwnych kwiatów, krzewów i drzew. W tę aranżację zieleni zostanie
zaprojektowana i wkomponowana przestrzeń o historycznym znaczeniu w postaci kamienia poświęconego
Julianowi Stankiewiczowi. Drewniane siedziska pozwolą na relaks, odpoczynek i ukojenie negatywnego
nastroju. Skwerek pozwoli nam odetchnąć od dnia codziennego. Będzie to miejsce spełniające funkcje
terapeutyczne i sensoryczne. Specjalnie dobrana roślinność będzie pobudzać doznania estetyczne, zapachowe,
dźwiękowe, dotykowe. Celem ich będzie stymulowanie ośrodkowego układy nerwowego oraz prowokowanie
mózgu do efektywniejszego działania. Przebywanie na wolnym powietrzu wśród przyrody będzie dawało nam
odczucie relaksu i odprężenia. Przy projektowaniu „Skwerku Dobrego Nastroju” zostanie położony nacisk na
uruchomienie wszystkich zmysłów, tak, aby pełniły główną funkcję terapeutyczno-dydaktyczną. Do nasadzeń
zostaną zastosowane rośliny stymulujące poszczególne zmysły, przywołujące dobre wspomnienia. W ten
sposób staje się ona główną atrakcją dla społeczności szkolnej, mieszkańców Jarosławia oraz Dzielnicy nr 5.

B103 Aktywny przedszkolak w bezpiecznej przestrzeni w Miejskim
Przedszkolu nr 8 Montessori w Jarosławiu
Wnioskodawcy: Agnieszka Molter
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację przestrzeni dla aktywności dzieci przedszkolnych wg założeń
systemu edukacji Marii Montessori. Według idei tego systemu, otoczenie w którym przebywa dziecko ma
wspomagać jego harmonijny rozwój, dziecko ma się czuć w tej przestrzeni bezpieczne, szczęśliwe i radosne,
a dzięki temu szybko i chętnie się uczyć. Wszystko powinno być dobrej jakości, estetyczne, dostosowane do
wzrostu dzieci i bezpieczne. Stąd zapotrzebowanie przedszkola na nowe wyposażenie sal przedszkolnych i
innych pomieszczeń do aktywności dzieci – pokój logopedyczny i sala do zajęć terapeutycznych i
rewalidacyjnych. Niezbędne są niskie i funkcjonalne regały, w których będzie można uporządkować
tematyczne materiały rozwojowe poszczególnych obszarów rozwojowych.
Realizacja projektu zapewni dzieciom:

•
•

przebywanie w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni,
bezpieczne i wygodne kąciki tematyczne wypełnione bodźcami do aktywności w postaci materiału
rozwojowego Marii Montessori,

Staranny dobór regałów, szafek, komódek uczyni całą przestrzeń aktywności dziecka wyjątkowo czytelną i
zachęcającą do aktywności.
Nowe regały zapewnią możliwość wydzielenia stref do aktywności dzieci, a w szczególności nauki, relaksu,
zabawy, doświadczania i eksperymentowania. Samodzielne korzystanie z zawartości regałów kształtować
będzie wśród dzieci poczucie odpowiedzialności za siebie i otoczenie. Uzupełnieniem tej przestrzeni,
zorganizowanej wg zasad Montessori, będą nowoczesne i funkcjonalne „rosnące z dzieckiem” stoliki i
krzesełka. Nowe regały na materiały rozwojowe, stoliki i krzesełka pozwolą na harmonijne i bezpieczne
urządzenie przestrzeni dla przedszkolaka w duchu pedagogiki Montessori.

B104 Z multimediami w lepszą przyszłość
Wnioskodawcy: Anna Nalepa-Portas
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Projekt jest skierowany na potrzeby i zapewnienie odpowiednich warunków dydaktycznowychowawczych sprzyjających nauce i dobremu samopoczuciu dzieci w szkole, nastawiony na nowoczesność
i nowe trendy w edukacji, co przyczynia się do pogłębienia wiedzy w sposób łatwiejszy, przyjemniejszy i
szybszy. Ekrany i tablice interaktywne są nowoczesnymi narzędziami dydaktycznymi, które pozwalają
uatrakcyjnić zajęcia i tym samym sprawić dzieciom wiele radości i satysfakcji z nauki. Wykorzystanie tych
urządzeń sprawia, iż uczniowie są bardziej skoncentrowani, kreatywni, lepiej współpracują z nauczycielem i
innymi uczniami, a ich motywacja do nauki staje się większa, a nauczyciele mogą współpracować z dziećmi
w sposób nowoczesny. Posiadany dotychczas sprzęt multimedialny jest niewystarczający w stosunku do
potrzeb uczniów.

B105 Interaktywne Przedszkole Brzechwy
Wnioskodawcy: Jolanta Szewczyk, Małgorzata Sikorska, Małgorzata Budzińska
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu:
•

•

•

•

Wielodotykowość – ekran dotykowy jest wyposażony w technologię podczerwieni, która obsługuje
dotyk 10 punktów. Takie rozwiązanie pozwala na jednoczesną pracę kilku uczniów ucząc ich zasad
współpracy.
Możliwość korzystania z Google Play – monitor interaktywny obsługuje Google Play i sterownik
Google. Instalacja wybranych gier i programów pozwoli na urozmaicenie zajęć lekcyjnych. Uczniowie
poprzez naukę i zabawę zdobędą nową wiedzę i umiejętności. Technologia 4K – pracuje w wysokiej
jakości standardzie rozdzielczości. Zachwyca naturalnością wyświetlanych na ekranie obrazów.
Anti-glare – monitor interaktywny wyposażony został w szybę przeciwodblaskową. Poprawia to
wydajność, ponieważ traci się mniej światła i pomaga użytkownikom wyraźnie widzieć wyświetlacz
bez odbicia światła otoczenia.
Zakup monitorów dotykowych (interaktywnych) pozwoli na wykorzystanie w pracy z dziećmi
programów i projektów multimedialnych. Podniesie tym samym atrakcyjność zajęć i zabaw z dziećmi
oraz poziom edukacyjny przedszkola. Zastawy multimedialne są nowoczesnym narzędziem
edukacyjnym o szerokich możliwościach zastosowań. Wyposażenie w monitory interaktywne każdej
grupy przedszkolnej podniesie atrakcyjność przedszkola. Najważniejsza z zalet korzystania ze sprzętu
multimedialnego jest stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci. Rozwija się spostrzegawczość i
logiczne myślenie, kształtuje pomysłowość i wyobraźnię, dziecko ćwiczy pamięć i koncentrację.

Praca, a raczej zabawa z pomocą monitora rozwija percepcję wzrokowo-słuchową i pozwala samodzielnie
rozwiązać zadania z natychmiastową oceną w postaci dźwiękowej. Rozwija percepcję wzrokowo-ruchową,
np. trening manualny – poprzez rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami, wzorami, kształtowanie napięcia
mięśniowego poprzez odpowiednie dociskanie pisaka. Interaktywność absorbuje dziecko, angażuje jego
zmysły – wzrok, dotyk, słuch. Rozwija umiejętność wykonywania złożonych poleceń, które aktywizują
myślenie abstrakcyjne. Monitor interaktywny to tablica lekcyjna XXI wieku. Uatrakcyjni prowadzenie zajęć
i jednocześnie zapewni nauczycielowi duży komfort użytkowania. W przypadku wyboru urządzenia z
komputerem działającym w systemie Windows, nie ma konieczności podłączania zewnętrznej jednostki.
Dzięki temu korzystanie z monitora staje się jeszcze łatwiejsze. Wystarczy go włączyć i korzystać ze
wszystkich funkcji interaktywnych. Parametry komputera pozwalają na komfortowe korzystanie z wszelkich
aplikacji instalowanych na monitorze.

B106 Remont boiska wielofunkcyjnego na obiekcie „Orlik 2021”
Wnioskodawcy: Wojciech Popczyński
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Po długim okresie przebywania jarosławian w domu, związanym z pandemicznym
ograniczeniem ich aktywności fizycznej, wskazane jest uatrakcyjnienie zajęć i spędzania wolnego czasu na
świeżym powietrzu. Poprawienie jakości 13 letniego boiska wielofunkcyjnego przyczyni się do bezpiecznego
uprawiania sportu i rekreacji. Boisko jest intensywnie użytkowane przez mieszkańców Jarosławia i uczniów
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu. Poprawienie warunków dla aktywności fizycznej
mieszkańców wpłynie również na poprawę ich kondycji zdrowotnej, co przełoży się na polepszenie
wydajności zawodowej.

B107 Wakacyjny zakątek gier i zabaw sportowych pod dachem
Wnioskodawcy: Ewa Mroczka
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Stowarzyszenie „Zmień marzenia na działanie” z myślą o wypoczynku wakacyjnym
młodzieży z Dzielnicy nr 6 w Jarosławiu, składa projekt na stworzenie przy sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 4 w Jarosławiu pomieszczenia wykorzystując do tego obecną infrastrukturę poprzez
zabudowę istniejącej przestrzeni między szatnią, sala gimnastyczną, a filarami wspierającymi dach. W okresie
wiosenno-letnim i na wakacjach młodzież z osiedli Dzielnicy nr 6 codziennie korzysta z obiektu sportowego
„Orlik” przy SP nr 4 do późnych godzin wieczornych. Przychodzi tez młodzież z innych rejonów miasta. Przy
zmieniających się nagle warunkach pogodowych, np. opadach deszczu, nie ma możliwości schowania się.
„Wakacyjny zakątek gier i zabaw sportowych pod dachem” byłby odpowiednim miejscem, by odpocząć i
przeczekać niekorzystną aurę, by później kontynuować rozpoczęty trening. Byłby też dobrym miejscem dla
tych, którzy preferują inne formy sportowej rywalizacji i zabawy. Wyposażenie tego miejsca w stoliki do gry
w szachy i warcaby, stoły do tenisa stołowego oraz do gry w piłkarzyki, umożliwi również spędzanie wolnego
czasu różnym osobom z Dzielnicy nr 6.

B108 Zieleń dla zdrowia, estetyka dla oka
Wnioskodawcy: Magdalena Makowska
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Tereny wokół Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi mogą stanowić
swoistą przestrzeń zieloną, która będzie cieszyć oczy wszystkich przebywających na terenie tej placówki.
Nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów przyczynią się do uatrakcyjnienia tego miejsca. Ważne są również
ekologiczne walory tego działania. Przyjazna, przyrodnicza i barwna przestrzeń będzie miała wpływ na
estetykę nie tylko szkoły, ale całej dzielnicy. Duża ilość zieleni ma również pozytywny wpływ na zdrowie
fizyczne i psychiczne.

Chcemy, aby dzieci spędzały czas na świeżym powietrzu, dlatego dodatkowe prace ogrodnicze będą
konieczne dla stworzenia „zielonej klasy” między budynkami B i D. Na uwagę zasługuje również fakt, iż
bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły są priorytetem, dlatego małe schody w bocznych wyjściach,
(które dodatkowo są schodami ewakuacyjnymi) musza być wyremontowane.

B109 Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 6
im. ks. Piotra Skargi
Wnioskodawcy: Magdalena Bochniak
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Inwestycja będzie polegać na wykonaniu nowej nawierzchni drogi wewnętrznej pomiędzy
budynkiem Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Piotra Skargi, a boiskiem szkolnym, poprzez wyrównanie terenu
i wyłożenie kostki brukowej. W ramach inwestycji wykonane zostaną również schody prowadzące na boisko
szkolne. Droga wewnętrzna wymaga remontu, gdyż jej nawierzchnia jest nierówna, popękana i uszkodzona
przez różne czynniki zewnętrzne.

B110 Cyfrowe przedszkole
Wnioskodawcy: Sylwia Nowak
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Placówka posiada pomieszczenie (sala wielofunkcyjna), gdzie można zamontować „Dywanik
interaktywny”. Jest to urządzenie pozwalające wyświetlić na podłodze zestawy gier, plansz i zabaw
ruchowych rozwijających u dzieci dużą motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i
szybkość reakcji, umiejętności związane relacjami społecznymi, kodowaniem, programowaniem, cyfryzacją.
Rozwijałoby też zainteresowania i podmiotowość wychowanków. „Dywanik interaktywny” wyposażony jest
w system czujników ruchu, projektor i komputer. Programy wyświetlane są z czujnika, a dzieci ingerują w
tok zabawy rękami, nogami i całym ciałem. W zabawie może brać udział jednocześnie duża liczba dzieci.
Urządzenie byłoby wykorzystywane przez wszystkich wychowanków od 1 do 7 roku życia, zgodnie z
bieżącymi potrzebami.
Tablice interaktywne pozwalają na samodzielne uczenie się dzieci w trakcie całodniowego pobytu w
przedszkolu. Dziecko może podążać za swoimi zainteresowaniami, pogłębiać wiedzę dotyczącą
interesujących go aspektów otaczającego świata. Za pomocą dotyku dziecko realizuje dowolne programy na
komputerze. Nauczyciel przygotowuje zasoby do pracy własnej i dziecka. Rozwija motywację wychowanków
i mobilizuje do nauki przez zabawę. Indywidualizuje odziaływania w odniesieniu do wychowanka, wspomaga
procesy jego osobistego rozwoju w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To także atrakcyjna
pomoc przy edukacji zdalnej. Zestawy zawierają laptopy, projektory oraz elementy do montażu. Przewidziano
zakup programów multimedialnych niezbędnych do kompleksowego korzystania z urządzenia.

B111 Pracownie informatyczne w Szkole Podstawowej nr 2 wraz z pracownią
robotyki
Wnioskodawcy: Sebastian Kogut, Rafał Młynarski
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Celem projektu jest wykonanie remontu sali edukacyjnej pod kątem dostosowania jej do lekcji
informatyki i robotyki w SP nr 2. Sala będzie służyć wszystkim uczniom i dzieciom zainteresowanym
robotyką.

B112 Przygotowanie kotłowni w zabytkowym budynku dawnego Kolegium
Jezuickiego (plac ks. Piotra Skargi 1)

Wnioskodawcy: Marian Bocho
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Projekt zakłada przygotowanie kotłowni w dawnym budynku Gimnazjum nr 3, który obecnie
jest użytkowany na podstawie Umowy najmu przez Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Obecnie
budynek nie posiada własnego ogrzewania. Ciepło jest dostarczane ze Szkoły Podstawowej nr 6 kanałem
cieplnym. Takie rozwiązanie powoduje dużą stratę ciepła i przyczynia się do tego, że istniejące ogrzewanie
jest mało efektywne i bardzo kosztowne. W okresie ogrzewania w salach lekcyjnych nie ma możliwości
zapewnienia odpowiedniej temperatury. Dodatkowo nadmienić należy, że system grzewczy jest przestarzały
i niezdolny do ogrzania dwóch, dużych budynków szkolnych. Projekt zakłada przygotowanie kotłowni. W
kolejnych etapach są planowane zakup pieca gazowego i wymiana instalacji grzewczej.

B113 Przedszkolak w świecie komputerów (kodujemy na tablicy
interaktywnej)
Wnioskodawcy: Gabriela Piętnik
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Tablica interaktywna jest nowoczesnym narzędziem dydaktycznym, które pozwala
uatrakcyjnić zajęcia i tym samym sprawić dzieciom wiele radości i satysfakcji. Wykorzystywanie tablicy
interaktywnej sprawia, że uczniowie są bardziej skoncentrowani i kreatywni, lepiej współpracują z
nauczycielem i innymi dziećmi a ich motywacja do działania staje się większa. Aby można było w pełni
wykorzystać działanie tablicy niezbędne jest dodatkowe wyposażenie w postaci rzutnika, laptopa oraz
drukarki i gier interaktywnych. Żyjąc w świecie coraz bardziej zautomatyzowanym i skomputeryzowanym
powinniśmy wprowadzić w niego dzieci z dużą starannością i odpowiedzialnością, uświadamiając że nie tylko
niesie on przyjemność ale może stworzyć zagrożenie.

B114 Kodowanie super sprawa
Wnioskodawcy: Małgorzata Głogowska-Jucha
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Kodowanie i programowanie wiąże się z bardzo ważnym elementem procesu uczenia się
dzieci w wieku przedszkolnym. Nauczając programowania realizujemy cele edukacji przedszkolnej, m. in.
poprzez:
•
•
•
•
•
•

stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych
możliwościach fizycznych i intelektualnych,
kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,
zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu
siebie i swojego otoczenia.
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań
technicznych.
wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Nauka programowania niesie ze sobą wiele korzyści: sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności
dzieci, a także w dalszej perspektywie może ułatwić im znalezienie dobrej pracy, w różnych, niekoniecznie
związanych z informatyką dziedzinach. Tworzenie oprogramowania jest jednym z filarów innowacyjnej
gospodarki, przez to niesie korzyści nie tylko dla jednostek, ale całego społeczeństwa.
Magiczny Dywan jest to interaktywna pomoc dydaktyczna łącząca multimedia z aktywnością ruchową.
Zawiera ofertę gier, zabaw i quizów, aranżowanych sytuacji edukacyjnych, które angażują dzieci w obrębie
interaktywnej podłogi czy stołu. Uwzględniają one podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Umieszczony pod sufitem projektor tworzy wirtualny „Magiczny Dywan” łączący wiele różnorakich środków
przekazu: obrazy, teksty, animację, muzykę, wideo, które wspomagają rozwój psychofizyczny dziecka.
Magiczny dywan wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna, sprawi, że dzieci znacznie chętniej będą
uczestniczyć w zajęciach. Taka forma nauki stanowi również przyjemną formę uatrakcyjnienia czasu pobytu
w przedszkolu. Interaktywną podłogę dzieci obsługują za pomocą ruchów rąk i nóg. W obecnych czasach taka
pomoc dydaktyczna w przedszkolu jest bardzo potrzebna.

B115 Mali Architekci
Wnioskodawcy: Barbara Solecka
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: W myśl szybko postępującego rozwoju architektonicznego, należy wspierać preorientację
zawodową w kierunku architektury i budownictwa już w wieku przedszkolnym. Nie ma lepszego sposobu niż
zainteresowanie dzieci poprzez zabawę. A jeżeli połączymy ruch z zabawą na świeżym powietrzu,
zapewniamy dziecku szansę bezpiecznego i różnorakiego wspierania jego rozwoju. Zestaw wielkich
piankowych puzzli, dzięki specjalnym profilowanym wzorom, pozwala na budowanie niezliczonej ilości
skomplikowanych konstrukcji. Dzięki swym dużym rozmiarom piankowe klocki angażują całe ciało,
pozwalają ćwiczyć precyzję, zręczność, równowagę i siłę, wzbogacając doświadczenia zmysłowe, społeczne
i intelektualne dzieci.
Zalety klocków:
Wodoodporne (świetnie sprawdzają się podczas zabawy w ogrodzie i w wannie), szybkoschnące (mokre
klocki bardzo szybko wysychają, wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką), bardzo lekkie (jeden komplet
waży niespełna 150 g), odporne na warunki atmosferyczne, nie blakną.
Umiejętności, które ćwiczy dziecko podczas swobodnej zabawy:
•
•

•
•

dzięki regulacji nacisku, współpracy obu rąk i zaangażowaniu wzroku dziecko stymuluje koordynację
wzrokowo - ruchową oraz propriocepcję, czyli zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała.
nieoczywiste kształty klocków pobudzają wyobraźnię, szczególnie że z klocków nie łatwo jest
zbudować to, co wcześniej zostało zaplanowane. Brak instrukcji, wskazówek i sugestii pozostawia
dziecku dowolność w zabawie.
zróżnicowana wielkość, przyjazna faktura, a zwłaszcza sprężysta powierzchnia - świetnie wpływają
na ćwiczenia sprawności dłoni i palców!
klocki ćwiczą u dzieci logiczne myślenie pozwalające na tworzenie zaplanowanych elementów.

B116 Bezpieczny żłobek i przedszkole
Wnioskodawcy: Izabela Pańko
Koszt: 13 000.00 zł
Opis projektu: Wdrożenie instalacji domofonowej pozwoli zabezpieczyć budynek przed wejściem do niego
osób trzecich. Sprawi, że żłobek i przedszkole będą miejscem bezpiecznym. Instalacja domofonowa pozwoli
dokonać wstępnej selekcji osób chcących dostać się do placówki i ich swobodnego przemieszczania się po jej
terenie.

B117 Kolorowe szatnie w Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. Stanisława
Staszica w Jarosławiu
Wnioskodawcy: Zenon Skrzypek
Koszt: 40 000.00 zł

Opis projektu: Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Stanisława Staszica z powodu braku
pomieszczeń nie mogą korzystać z wydzielonej szatni szkolnej. Funkcję szatni pełnią szafki szkolne
ubraniowe umieszczone na korytarzu. Zakup szafek w pozwoli na udostępnienie indywidualnych szafek dla
każdego ucznia i w ten sposób zapewni komfort i warunki higieniczne. Zakupione szafki do klas I — VIII
umożliwią uczniom przechowywanie książek i przyborów szkolnych i w ten sposób wpłyną korzystnie na
odciążenie uczniowskich tornistrów.
Wyposażenie szatni WF w szafki i wieszaki zapewni uczniom odpowiednie warunki higieniczne do
przechowywania garderoby w czasie lekcji wychowania fizycznego.

B118 Bezpieczeństwo i Edukacja Przyszłości Przedszkolaków
Wnioskodawcy: Beata Jusięga
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Bezpieczeństwo jest naczelną i najbardziej elementarną potrzebą człowieka. Przez
bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu rozumieć należy zespół czynników, które wpływają na poczucie
fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa poprzez zapewnienie warunków materialnych,
psychospołecznych. Celem realizacji projektu jest stworzenie bezpiecznego otoczenia terenu wokół
Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu oraz uzupełnienie projektu Kategorii A l - „Zakątka Edukacyjno
- Sensorycznego”, o ogrodzenie panelowe sprzyjające bezpieczeństwu przebywających w placówce dzieci
oraz pracowników.
Podczas pobytu, dzieci w wyznaczonym i ogrodzonym terenie przedszkolnym czują się bezpiecznie, a
pracownicy mają większą kontrolę nad bawiącymi się na powietrzu dziećmi.
Ważnym elementem jest też wyposażenie przedszkola w nowoczesne meble, sprzęt oraz pomoce
dydaktyczne, dzięki którym dzieci poznają świat nauki, technologii, inżynierii, robotyki, sztuki i matematyki.
LEGO DUPLO STEAM, GENIBOTY, to klocki, roboty, przy których dzieci świetnie się bawiąc rozwijają
swoją kreatywność.
Dzięki zabawie w robotykę i kodowanie, dzieci będą coraz lepiej rozumiały zasady działania mechanizmów i
ruchu. Uczą się dokonywania pomiarów i rozwiązywania problemów w ciekawy i wciągający sposób.
Zestawy dają duże pole do popisu wyobraźni — mogą tworzyć dynamiczne kolejki, zabawne gry i scenki.

KATEGORIA B2
PROJEKTY INWESTYCYJNE ŚREDNIE
PROPONOWANE DO REALIZACJI POZA SFERĄ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

B201 Rozbudowa ogólnodostępnego placu treningowego. Street Workout w
Jarosławiu sposobem na aktywność dla wszystkich
Wnioskodawcy: Wojciech Hanas
Koszt: 38 745.00 zł
Opis projektu: Ogólnodostępny plac treningowy na powietrzu jest nie tylko miejscem uprawiania sportu, ale
także miejscem spotkań lokalnej społeczności. Wpłynie na kondycję mieszkańców, ponadto pozwoli stworzyć
silniejsze więzy społeczne. Dzięki niemu nasza mała społeczność stanie się nie tylko zdrowsza, ale również
mocna wspólną pasją, jaka jest sport na świeżym powietrzu. W naszym mieście pełno jest „siłowni na
świeżym powietrzu”. Charakteryzują się małym stopniem trudności, przez co nie są uniwersalne.
Proponowany plac dzięki swojej prostocie pozwala skalować trudność ćwiczeń, a więc jego grupa docelowa
jest bardzo duża. Idea promowania zdrowego trybu życia, spędzania wolnego czasu z korzyścią dla siebie i
swojego ciała poprzez ćwiczenia na podobnych placach, zyskuje ciągłe na popularności. Świadczy o tym
choćby obecność podobnych konstrukcji w sąsiednich miastach (Radymno, Przeworsk, Łańcut, Przemyśl,
Rzeszów – dwa parki).

B202 Czarno-niebieskie bramki na stadionie przy ul. Bandurskiego 2
Wnioskodawcy: Gracjan Dziukiewicz
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Projekt obywatelski zakłada wymianę boksów dla rezerwowych, wymianę bramek oraz zakup
bramek przenośnych na stadionie przy ul. Bandurskiego 2. Taka infrastruktura zdecydowanie pomogłaby w
promocji organizacji meczów rozgrywanych przez 4 ligowy JKS Jarosław oraz drużyny młodzieżowe. JKS
Jarosław to zasłużony klub z najdłuższą i największą historią spośród wszystkich klubów w mieście. W 2019
roku JKS Jarosław świętował swoje 110 lecie. Liczymy na wsparcie władz miejskich jak i wszystkich
mieszkańców. Mamy nadzieję, że okaże się ono owocne i że wspólnie zapewnimy społeczności lokalnej
możliwości jakich wcześniej nie było w mieście Jarosław.

B203 Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ulice Pruchnicką z Popiela
Wnioskodawcy: Grażyna Strzelec
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Droga wewnętrzna zlokalizowana na działce 969 (obręb 5) łączy ul. Pruchnicką z ul. Popiela.
Na tej drodze w zeszłym roku wymieniony był gazociąg przez co droga stała się nieprzejezdna szczególnie w
okresie wiosennym. Do wnioskowanej drogi przylega cmentarz, który wpisany jest do rejestru zabytków. Aby
zmienić stan techniczny należy dokonać remontu.

B204 Remont obelisku poświęconego pamięci Ferdynanda Wenzla –
fundatora jarosławskich plant
Wnioskodawcy: Elżbieta Tarkowska
Koszt: 40 000.00 zł

Opis projektu: Nieopodal budynku Jad Charuzim przy szkole ekonomiczne, w obrębie modernizowanego
obecnie Placu Mickiewicza, stoi niszczejący od lat, zapomniany, zabytkowy obelisk poświęcony pamięci
fundatora jarosławskich plant stworzonych w XIX w. na wzór tych krakowskich. W obecnym stanie zaburza,
niestety, estetykę tego miejsca, zamiast stanowić jeden z ciekawych punktów turystycznej mapy Jarosławia.
Wenzel podarował Jarosławianom zielone planty w 1860 roku. Dzisiaj przypomina już o tym tylko zniszczony
obelisk z napisem z epoki, który warto odświeżyć. To pomnik, który może promować rzadko dziś spotykaną
postawę mecenasa kultury, sztuki, człowieka renesansu itp. Od kilku lat próbuję, nieskutecznie, zaangażować
jarosławian w ramach Budżetu Obywatelskiego, do tak drobnego, ale ważnego gestu pamięci.

B205 Piłkarski Jarosław – zakup sprzętu sportowego
Wnioskodawcy: Jacek Sołowij
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Zakup sprzętu sportowego na imprezy sportowe, eventy, turnieje dla wszystkich
mieszkańców Jarosławia, a szczególnie sprzętu sportowego do piłki nożnej, w znacznym stopniu pomoże w
piłkarskim rozwoju mieszkańców Jarosławia.

B206 Siłownia zewnętrza
Wnioskodawcy: Maria Cielęca
Koszt: 40 000.00 zł
Opis projektu: Siłownia zewnętrzna – zamontowanie urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla
mieszkańców powyżej 14 lat. Dzięki powstaniu siłowni wyposażonej w zespół urządzeń rekreacyjnych
mieszkańcy os. Sterańczaka, oś. Danilewicza oraz sąsiednich ulic będą mogli ćwiczyć w celu utrzymania lub
poprawy kondycji fizycznej i intelektualnej. Rodzice, którzy przebywają ze swoimi dziećmi na placu zabaw
oraz dziadkowie przebywający tam z wnukami, bardzo chętnie skorzystają z dobrodziejstw, jakie niosą
ćwiczenia na wolnym powietrzu. Stworzenie możliwości rekreacji i wypoczynku dla wszystkich
mieszkańców przyniesie wymierne korzyści. Szczególnie w czasie pandemii covid zamontowanie urządzeń
na powietrzu przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców.

KATEGORIA C
PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE MAŁE

C001 Magiczny dywan
Wnioskodawcy: Monika Golba
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Nowoczesny proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na kompetencjach cyfrowych.
Oznacza to konieczność kształcenia tych umiejętności już od najmłodszych lat. Postęp technologiczny sam w
sobie wyzwala konieczność posiadania umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem
komputerowym. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom chcielibyśmy zaopatrzyć naszą placówkę w
interaktywną podłogę „Magiczny Dywan”. To interaktywne urządzenie projekcyjne spełniające jednocześnie
funkcje podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego, stanowi pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń,
gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści multimedialnych przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku
szkolnym i przedszkolnym oraz rehabilitacji osób dorosłych i starszych.
Magiczny Dywan to innowacyjna pomoc dydaktyczna pozwalająca – poprzez gry i zabawy ruchowe rozwijać
u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a jednocześnie
ćwiczyć pamięć i uczyć się.
Jako placówka nie posiadamy żadnego nowoczesnego sprzętu multimedialnego, który umożliwiłby nam
rozwijanie kompetencji cyfrowych u dzieci, dlatego też uważamy, iż zakup Magicznego Dywanu jest jak
najbardziej uzasadniony.

C002 Cykl wykładów dla rodziców
Wnioskodawcy: Jolanta Zakrzewska
Koszt: 9 999.00 zł
Opis projektu: W ramach projektu planuje się organizację i przeprowadzenie trzech trzygodzinnych
wykładów dla rodziców w 2022 roku. Planuje się, że w każdym z wykładów weźmie udział 100 mieszkańców
Jarosławia – rodziców dzieci i młodzieży. Wykłady prowadzone będą przez specjalistów z zakresu
wychowania dzieci. W czasie wykładów, w celu pełnego uczestnictwa rodziców w wykładach, zapewniona
zostanie opieka nad dziećmi (w salach szkolnych), którą zapewni 4 opiekunów. Każdy wykład odbywał się
będzie w dwóch półtoragodzinnych sesjach z półgodzinną przerwą między sesjami – w czasie przerwy
zapewniony zostanie catering (m. in. kawa, herbata, ciastko). Zajęcia skierowane będą do rodziców, którzy
chcą spojrzeć na swoje rodzicielstwo z nowej perspektywy. Pokazane będą alternatywne sposoby radzenia
sobie w codziennych trudnych sytuacjach.

C003 Zielony teren wokół przedszkola
Wnioskodawcy: Teresa Karcińska, Agnieszka Szkoła
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Dzięki realizowanej koncepcji projektowej, wokół przedszkola zostaną posadzone nowe
krzewy ozdobne, kwiaty, byliny, które uatrakcyjnią teren wokół naszej placówki. Dzięki zamontowanym
ławeczkom będzie można odpocząć i obserwować piękno otaczającej przyrody. Przebywanie na wolnym
powietrzu wśród przyrody daje odczucie relaksu i odprężenia. Zielony teren wokół przedszkola ma za zadanie
utrwalać prawidłowe nawyki proekologiczne. Dzieci będą mogły rozwijać umiejętności pielęgnowania roślin,
drzew i krzewów ozdobnych. Teren zielony wokół przedszkola będzie miejscem komfortu i odpoczynku
przedszkolaków. W przyszłości będzie można prowadzić więcej zajęć wychowawczych i dydaktycznych na
świeżym powietrzu. Wzbogacenie przestrzeni przedszkolnej o nowe elementy krajobrazu przyrodniczego

będzie służyć działaniom edukacyjnym dotyczącym bioróżnorodności oraz promocji wiedzy przyrodniczej,
ekologicznej i ładu przestrzennego.

C004 Jarosławski Piknik Country
Wnioskodawcy: Jarosław Litwiak
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Inicjatywa ma na celu reaktywowanie tradycji Pikniku Country, który kiedyś odbywał się w
Jarosławiu. W trakcie pikniku zaproszeni artyści będą wykonywali utwory w stylu country, zaangażowane
będzie również Stowarzyszenie Koni Arabian, które zaprezentuje pokaz jeździectwa. Piknik jest kierowany
do wszystkich mieszkańców Jarosławia. Wskazana lokalizacja umożliwia swobodny oraz bezpieczny (z
uwagi na COVID 19) udział w wydarzeniu.

C005 Sportowy Dzień Dziecka w Jedynce
Wnioskodawcy: Olaf Pokrywka
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Organizacja dnia dziecka uświetni święto dzieci w „jedynce”, będzie sprzyjać integracji
środowiska uczniów oraz będzie służyła nawiązaniu współpracy ze środowiskiem lokalnym. Będzie ponadto
okazją do aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka. Zakupione
elementy ruchowo-rehabilitacyjne, ale także rekreacyjne, będą wykorzystywane w trakcie Dnia Dziecka, ale
też później w zajęciach, które w znaczący sposób będą podnosić jakość kształcenia oraz wzbogacą bazę
dydaktyczną szkoły.
Zastosowanie nowoczesnych urządzeń będzie doskonalić umiejętności ruchowe (koordynacyjne), zwiększy
efektywność zajęć edukacyjnych, poprawi skuteczność ruchową, oraz psychiczną uczniów, usprawni i
uatrakcyjni prace indywidualną, jak i pracę w grupach a nauczycielom da możliwość efektywniejszego
wykorzystania czasu na lekcjach oraz zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.

C006 Szkoła miejscem aktywności dla wszystkich
Wnioskodawcy: Anna Nalepa-Portas
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Mając na uwadze ogólny rozwój dzieci i młodzieży, społeczność lokalna chciałaby rozszerzyć
ofertę dostępności do sprzętu sportowego w celu popularyzowania aktywności sportowej na wolnym
powietrzu. Aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój dzieci i młodzieży. Zamontowanie
całorocznego stołu pingpongowego, oraz stolików do gry w szachy przy szkole byłoby propozycją spędzenia
czasu wolnego dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Pozwalałoby to na zbudowanie poczucia wspólnoty,
spędzenia czasu z rówieśnikami, integrację środowiska, co może być dobrą alternatywą dla gier
komputerowych.

C007 Od Skrzata do Mistrza Świata – Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla
Dzieci
Wnioskodawcy: Kamil Dziukiewicz
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Z uwagi na ciągły i dynamiczny rozwój grup dziecięcych i młodzieżowych w Szkole
Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu oraz w wyniku coraz większej rozpoznawalności naszych
najmłodszych drużyn wśród drużyn z całej Polski oraz drużyny z innych krajów, czujemy się zobowiązani

posiadając bardzo szeroka siatkę kontaktów do organizacji takiego wydarzenia dla naszych młodych
zawodników. Niewątpliwie przyjazd drużyn z różnych miast z całej Polski byłby okazją do poznania atrakcji
turystycznych Jarosławia dla przyjezdnych drużyn i ich zawodników. To promocja zarówno dla miasta jak i
dla klubu. Projekt obywatelski zakłada organizację ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla drużyn
dziecięcych, z udziałem drużyn z całej Polski. Koszty związane z realizacją takiego zadania to przede
wszystkim koszty zapewnienia zawodnikom drużyn przyjezdnych odpowiednich posiłków. To również
możliwość wyjazdu i zwiedzania atrakcji turystycznych w Jarosławiu jak i w okolicy. Trzeba również
pamiętać, że do obsługi takiego turnieju niezbędna jest odpowiednia obsada sędziowska oraz opieka
medyczna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ostatnim punktem są nagrody i atrakcje dla dzieci, tak aby w
pamięci każdego zawodnika pozostały niezapomniane wrażenia związane z pobytem w mieście Jarosław.

C008 Finałowy Turniej Piłki Nożnej – wydeptanym szlakiem Bogdana
Zająca
Wnioskodawcy: Kamil Dziukiewicz
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Z uwagi na ciągły i dynamiczny rozwój popularności turnieju „Śladami Bogdana Zająca”
oraz sukcesy eliminacji powiatowych „Śladem Bogdana Zająca” chcemy kontynuować cykliczne rozgrywanie
turnieju finałowego na stadionie miejskim ul. Piekarska 2. Z uwagi na to, że byłby to turniej skupiający co
najmniej 4 drużyny z powiatu jarosławskiego, tego typu wydarzenie niewątpliwie umożliwiłoby poznanie
miasta i atrakcji turystycznych dla przyjezdnych drużyn i ich zawodników, co stanowi element promocji
miasta. Projekt obywatelski zakłada organizację finałowego turnieju „Wydeptanym szlakiem Bogdana
Zająca” z udziałem 4 drużyn z turnieju „Śladami Bogdana Zająca” oraz 4 drużyn z turnieju eliminacji
powiatowych.
Koszty zawiązane z realizacją takiego zadania, to przede wszystkim koszty transportu zawodników drużyn
przyjezdnych. Trzeba również pamiętać, że do obsługi takiego turnieju niezbędna jest odpowiednia obsada
sędziowska oraz opieka medyczna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ostatnim punktem są nagrody i atrakcje
dla dzieci, tak aby w pamięci każdego zawodnika pozostały niezapomniane wrażenia związane z pobytem w
mieście Jarosław.

C009 Piłka w grze – organizacja dwóch imprez sportowych
Wnioskodawcy: Magdalena Makowska
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Sportowa rywalizacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży i rodziców.
Dlatego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 zakładamy organizację dwóch imprez sportowych:
XXIV Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z
Oddziałami Integracyjnymi i Przechodni Puchar „Śladami Bogdana Zająca” (impreza międzyszkolna) od
dwudziestu trzech lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczą w nim wszystkie drużyny
piłkarskie, reprezentujące szkoły podstawowe w Jarosławiu, które walczą o puchar, medal i nagrody. Jest to
impreza cykliczna i znana w środowisku lokalnym, promująca zdrowy styl życia.
I Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt dla Szkół Podstawowych (impreza międzyszkolna) zakłada w swojej
formie zorganizowanie kolejnej imprezy sportowej – tym razem dla dziewcząt. Zasady fair play, wspólna
rywalizacja sportowa wszystkich szkół z Jarosławia i integracja społeczności lokalnej, to najważniejsze
założenia tej imprezy sportowej.

C010 Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Juniorów
Wnioskodawcy: Gracjan Dziukiewicz
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Z uwagi na ciągły i dynamiczny rozwój grup dziecięcych i młodzieżowych przy klubie
sportowym JKS Jarosław oraz w wyniku coraz większej rozpoznawalności naszych drużyn wśród drużyn z
całej Polski oraz drużyny z innych krajów czujemy się zobowiązani posiadając bardzo szeroką siatkę
kontaktów do organizacji takiego wydarzania dla naszych młodych zawodników. Z uwagi na to, że byłby to
turniej dwudniowy, tego typu wydarzenie niewątpliwie umożliwiłoby poznanie atrakcji turystycznych dla
przyjezdnych drużyn i ich zawodników. To promocja zarówno dla miasta jak i dla klubu.
Projekt obywatelski zakłada organizację ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla Juniorów JKS Jarosław z
udziałem drużyn przyjezdnych z całej Polski. Koszty związane z realizacją takiego zadania to przede
wszystkim koszty zapewnienia zawodnikom drużyn przyjezdnych odpowiednich warunków noclegowych i
lokalowych. To również możliwość wyjazdu i zwiedzania atrakcji turystycznych w mieście Jarosław jak i w
okolicy. Trzeba również pamiętać, że do obsługi takiego turnieju niezbędna jest odpowiednia obsada
sędziowska oraz opieka medyczna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ostatnim punktem są nagrody i atrakcje
dla dzieci tak aby w pamięci każdego zawodnika pozostały niezapomniane wrażenia związane z pobytem w
mieście Jarosław.
IKS Jarosław to zasłużony klub z najdłuższą i największą historią spośród wszystkich klubów w mieście. W
2019 roku JKS Jarosław świętował swoje 110 lecie klubu. Liczymy na wsparcie władz miejskich jak i
wszystkich mieszkańców, które okaże się owocne i wspólnie zapewnimy społeczności lokalnej możliwość
oglądania i uczestniczenia na żywo w tak wspaniałym i niepowtarzalnym widowisku.

C011 Czarno-Niebieski Ogólnopolski Turniej Piłkarski Trampkarzy
Wnioskodawcy: Gracjan Dziukiewicz
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Z uwagi na ciągły i dynamiczny rozwój grup dziecięcych i młodzieżowych przy klubie
sportowym JKS Jarosław oraz w wyniku coraz większej rozpoznawalności naszych drużyn wśród drużyn z
całej Polski oraz drużyny z innych krajów czujemy się zobowiązani, posiadając bardzo szeroką siatkę
kontaktów, do organizacji takiego wydarzania dla naszych młodych zawodników. Z uwagi na to, że byłby to
turniej dwudniowy tego typu wydarzenie niewątpliwie umożliwiłoby poznanie atrakcji turystycznych dla
przyjezdnych drużyn i ich zawodników. To promocja zarówno dla miasta jak i dla klubu.
Projekt obywatelski zakłada organizację ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla Trampkarzy JKS Jarosław
z udziałem drużyn przyjezdnych z całej Polski. Nakłady związane z realizacją takiego zadania to przede
wszystkim koszty zapewnienia zawodnikom drużyn przyjezdnych odpowiednich warunków noclegowych i
lokalowych. To również możliwość wyjazdu i zwiedzania atrakcji turystycznych w mieście Jarosław jak i w
okolicy. Trzeba również pamiętać, że do obsługi takiego turnieju niezbędna jest odpowiednia obsada
sędziowska oraz opieka medyczna dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ostatnim punktem są nagrody i atrakcje
dla dzieci tak aby w pamięci każdego zawodnika pozostały niezapomniane wrażenia związane z pobytem w
mieście Jarosław.

C012 Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci i Bieg „Policz się z cukrzycą”
w Jarosławiu
Wnioskodawcy: Grzegorz Tarnowski, Jacek Maślanka
Koszt: 10 000.00 zł

Opis projektu: Celem projektu Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci i Bieg „Policz się z cukrzycą” w
Jarosławiu jest wsparcie organizowanych w naszym mieście i cieszących się dużą popularnością wśród
mieszkańców dwóch biegów:
•
•

Wieczorny Bieg Mikołajkowy dla dzieci — wydarzenie adresowane do najmłodszych mieszkańców
umożliwiające spędzenie mikołajków na sportowo, w gronie rodzinnym.
Bieg „Policz się z cukrzycą” — wydarzenie adresowane do dzieci i dorosłych towarzyszące Finałowi
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jarosławiu popularyzujące wiedzę na temat cukrzycy i
promujące bieganie jako najbardziej powszechną formę aktywności ruchowej, dostępną dla każdej
grupy wiekowej.

Realizacja projektu uatrakcyjni wydarzenia i zachęci do udziału w nich jeszcze większą niż dotychczas grupę
mieszkańców, a także przyczyni się do wzrostu świadomości społeczeństwa w zakresie aktywności fizycznej,
jej bezpośredniego wpływu na zachowanie zdrowia i sposobu spędzania wolnego czasu. Zadanie przyczyni
się również do promocji Gminy Miejskiej Jarosław jako miejsca do uprawiania sportu, przyjaznego dla ludzi
aktywnych oraz promocji zrewitalizowanego Parku Miejskiego w Jarosławiu, jako miejsca wydarzeń
sportowych i kulturalnych. Projekt wspiera zadania własne gminy określone w Ustawie z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) takie jak m.in.: kultura fizyczna, ochrona zdrowia.

C013 Uaktywnienie fizyczne dzieci po nauczaniu zdalnym
Wnioskodawcy: Wojciech Popczyński
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Po okresie długiego przebywania dzieci w domu, związanym z nauczaniem zdalnym i
ograniczeniem ich aktywności fizycznej wskazane jest uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych i świetlicowych.
Doposażenie szkoły w multimedialną podłogę interaktywną pozwoli zwiększyć efektywność zajęć fizycznych
uczniów. Nowoczesne narzędzia zmobilizują dzieci do większej aktywności ruchowej.

C014 Rodzinne miejsce uśmiechu w Jarosławiu
Wnioskodawcy: Wojciech Hanas
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Seria spotkań animacyjnych dla rodzin w parkach / placach zabaw jarosławskich, w kilka
weekendowych wiosenno-letnich popołudni. Wzmacnianie więzi rodzinnych oraz pokazanie miasta
Jarosławia jako miejsca przyjaznego rodzinom z dziećmi, jest w moim odczuciu jednym z ważnych sposobów
na zatrzymanie emigrowania młodych ludzi do innych miast.

C015 Międzyszkolny Turniej Piłkarski
Wnioskodawcy: Sebastian Kogut, Rafał Młynarski
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Celem projektu jest zorganizowanie turnieju piłkarskiego dla publicznych szkół
podstawowych z terenu Jarosławia. Teren Stadionu Miejskiego przy ul. Piekarskiej. Każda ze szkół wystawi
po jednej drużynie. Turniej będzie trwał 1 dzień, termin „Dzień Dziecka”.

C016 Bezpieczne lato
Wnioskodawcy: Elżbieta Kopeć
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Altana ogrodowa 6 x 4 na placu zabaw przedszkola.

Altana wykonana z elementów trwałych obudowana elementami drewnianymi ażurowymi zgodnie ze
specyfikacją urządzeń na placach zabaw. Ze względu na ogromne nasłonecznienie w sezonie wiosenno-letnim
dzieci z placówki nie mogą korzystać z powietrza w pożądanym zakresie. Przegrzanie ciała dzieci żłobkowych
i przedszkolnych stanowi zagrożenie dla ich zdrowia. Altana pozwoliłaby na korzystanie z powietrza przez
wychowanków zgodnie z zasadami higieny, w dowolnym czasie podczas pobytu w placówce. Byłaby też
możliwość organizowania na powietrzu zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z
koncepcją pracy placówki.

C017 Piknik rodzinny w Dzielnicy nr 5
Wnioskodawcy: Rafał Młynarski, Sebastian Kogut
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Celem projektu jest integracja mieszkańców Jarosławia, poprzez udział we wspólnym pikniku
zdrowia, z nagrodami oraz cateringiem. Promowane będą postawy zdrowotne, rodzina.

C018 Forum Wychowawcze „Wspólna Troska”
Wnioskodawcy: Marian Bocho
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Forum wychowawcze „Wspólna Troska” odbyło się po raz pierwszy w Publicznym
Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Jarosławiu w 2019 r. Podjęte działania wpłynęły na wzrost wiedzy
i świadomości lokalnego społeczeństwa na płaszczyźnie dostrzegania rzeczywistości pozytywnych i
negatywnych postaw oraz budowania osobistego systemu wartości. W 2020 r.
II Forum przeprowadzone w formie online pozwoliło w sposób szerszy, wieloaspektowy i praktyczny
osiągnąć korzyści rozpropagowania idei budowania postaw i wartości w oparciu o przykład życia Anny Jenke
— wzoru młodzieńczych ideałów. Forum zaplanowane obecnie ma być kontynuacją podjętych pierwotnie
działań. Jego celem jest stworzenie okazji do pogłębionej refleksji nad tym co w życiu młodego człowieka
ważne i cenne, nabierania umiejętności dokonywania właściwych wyborów, radzenia sobie z trudnościami.
Forum adresowane jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych (klasy 7-8) i szkół
ponadpodstawowych, nauczycieli i społeczności lokalnej.
W ramach Forum przewidziane są występy, spotkania interaktywne z zaproszonymi gośćmi, konkurs,
warsztaty. Zarówno pierwsze, jak i drugie Forum, cieszyły się bardzo dobrym odbiorem ze strony
uczestników, którzy wyrazili chęć udziału w kolejnych edycjach. Forum biorąc pod uwagę sytuację dzieci i
młodzieży z miasta Jarosławia jako podstawowy cel swojego działania przyjmuje szeroko pojętą promocją
wartości chrześcijańskich, wspieranie integralnego rozwoju młodego człowieka oraz szeroko pojętą
profilaktykę antyuzależnieniową. Chce stać się przestrzenią do spojrzenia na problemy młodych ludzi z
Jarosławia, dając wsparcie i pomoc w kształtowaniu świata wartości i postaw prowadzących do szczęśliwego
życia. Ta inicjatywa ma jednoczyć różne środowiska, instytucje i osoby z terenu Jarosławia wokół problemów
dzieci i młodzieży.

C019 Piknik dla mieszkańców jarosławia zorganizowany na terenie
Dzielnicy nr 4 – plac zabaw, ul. Orkana w Jarosławiu
Wnioskodawcy: Grażyna Strzelec
Koszt: 9 000.00 zł
Opis projektu: Celem projektu jest organizacja pikniku integracyjnego dla dzieci i dorosłych w okresie
wakacyjnym. Ma to na celu integrację środowiska lokalnego. Planowane jest przeprowadzenie szeregu zabaw
i konkursów prowadzonych przez animatorów, w oprawie muzycznej.

C020 Magiczny dywan
Wnioskodawcy: Gabriela Piętnik
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Wykorzystanie narzędzi multimedialnych staje się nieodłącznym elementem procesu uczenia
się i rewalidacji w XXI wieku. Badania naukowe dowiodły, że podłoga interaktywna korzystnie wpływa na
prawidłowy rozwój dziecka. Umożliwia ćwiczenie pamięci, ulepsza umiejętność postrzegania, rozwija
wyobraźnię oraz sprawność fizyczną. Pozwala łączyć zabawę z nauką. Tak więc jest doskonałym urządzeniem
ułatwiającym pracę nauczycielom i pomaga uczniom w procesie uczenia się na wszystkich poziomach
edukacji.

C021 Multimedialny świat przedszkolaka
Wnioskodawcy: Anna Nakonieczny
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: W dobie tak postępującego rozwoju technologicznego, korzystanie z tradycyjnych narzędzi
podczas nauki uniemożliwia dzieciom właściwe zrozumienie otaczającej ich rzeczywistości. Projekt ten ma
zatem na celu zapewnienie wychowankom Miejskiego Przedszkola nr 11 w Jarosławiu szerszego dostępu do
powszechnie używanych nowoczesnych narzędzi dydaktycznych w procesie zdobywania wiedzy tak, aby
zajęcia przedszkolne prowadzone były w zgodzie z osiągnięciami nauki, czyli z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii. Organizowane zajęcia, zabawy edukacyjne i badawcze mają na celu również
naukę „mądrego” korzystania z technologii komunikacyjnej i informacyjnej.
Budżet przedszkola jest wykorzystywany na codzienne potrzeby związane z funkcjonowaniem placówki.
Możliwość doposażenia przedszkola w nowoczesne urządzenia, z pewnością wpłyną na uatrakcyjnienie
procesu dydaktycznego, zaciekawią wychowanków oraz otworzą drzwi na możliwości zdobywania wiedzy o
otaczającym nas świecie. Wykorzystanie technologii rozbudzi ciekawość i kreatywność dzieci, pobudzi chęci
do zdobywania wiedzy. Obecnie w przedszkolu bardzo brakuje możliwości swobodnego korzystania z
nowoczesnych technologii do celów edukacyjnych, dlatego zaplanowano zakup wyposażenia zgodnie ze
współczesnymi standardami. Pozwoli to na przekazanie wiadomości w bardziej przestępny, atrakcyjniejszy
sposób i pozwoli korzystać z nowoczesnych źródeł informacji w procesie kształcenia i rozwijania naszych
wychowanków.

C022 Organizacja V Jarosławskiego Konkursu Budowy i Programowania
Robotów „Mój Robot 2022”
Wnioskodawcy: Anna Zielińska
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Konstruowanie i programowanie robotów cieszy się wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr
7 im. ks. Stanisława Staszica dużym zainteresowaniem. Świadczą o tym prowadzone od roku 2012, w ramach
innowacji pedagogicznych, zajęcia z konstruowania i programowania robotów oraz fakt, iż 1/3 wszystkich
uczniów aktywnie konstruuje i programuje roboty. Uczniowie uczestniczą w konkursach konstruowania i
programowania robotów organizowanych przez szkołę i konkursach o zasięgu wojewódzkim. Od roku 2017
Szkoła Podstawowa nr 7 organizuje Jarosławski konkurs budowy i programowania robotów „Mój robot”
Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów jarosławskich szkół: w roku 2020, w
rozgrywkach uczestniczyło 31 drużyn złożonych z 78 zawodników. W roku 2021, do konkursu
zaplanowanego na dzień 15 czerwca zgłosiło się 27 drużyn. Konkurs zostanie przeprowadzony w reżimie
sanitarnym z ograniczeniem składu drużyn do 2 uczestników. Planowany konkurs będzie okazją do
rywalizacji fair play oraz do wymiany doświadczeń z zakresu konstruowania i programowania robotów, dla
uczniów w trzech kategoriach wiekowych: uczniów klas I - III, IV - VI, VII - VIII.

C023 Piłkarski Jarosław – wydarzenie sportowe
Wnioskodawcy: Jacek Sołowij
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Otwarta impreza piłkarska, całodniowa lub dwudniowa, dla wszystkich mieszkańców
Jarosławia i spotkanie się wszystkich klubów sportowych (i nie tylko sportowych) w jednym miejscu.
Wydarzenie ma mieć charakter otwarty (wstęp wolny). Organizacja 9 stref piłkarskich: piłka nożna, minipiłka nożna, konkurencje sportowe, rywalizacja sportowa, specjalne strefy dla różnych rozwiązań i gier 1x 1,
2x2, gier małych i gier w formie szkolnej (np. 6x6) Do tego nagrody i wyżywienie dla uczestników, różnego
rodzaju zabawy i rozrywka dla najmłodszych.

C024 Kto koduje, ten umysł trenuje
Wnioskodawcy: Beata Wójcik
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Projekt zakłada zakup pomocy edukacyjnych — tabletów oraz klocków LEGO DUPLO
Coding Express, które doposażą sale przedszkolne i stworzą jeszcze lepsze warunki do rozwoju dzieci.
Rozwijająca się wciąż technologia spowodowała, że powstały nowe metody nauczania. Jedną z nich jest
kodowanie, czyli zabawy, które przygotowują dziecko do nauki programowania. Dzięki zakupionym
pomocom dzieci będą mogły rozwijać umiejętność kodowania, które odgrywa coraz to ważniejszą rolę w
nowej podstawie programowej. Umiejętność ta jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku, dlatego
powinna być rozwijana od najmłodszych lat. Zabawy z kodowaniem są pełne radości, otwierają umysły,
rozwijają umiejętności logicznego i twórczego myślenia, rozumowania i wnioskowania. Kształcą wyobraźnię
i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań grupowych, dzięki czemu już kilkulatkowie rozwijają się
społecznie. Uczą konsekwentnego dążenia do celu, a także rozwijają uzdolnienia i zainteresowania
informatyczne wśród dzieci. Ponadto dzieci uczą się odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych.
Klocki LEGO DUPLO Coding Express, to intuicyjne, kreatywne i wszechstronne rozwiązanie dla
przedszkolaków, które poprzez zabawę nauczy dzieci podstaw kodowania, rozwinie kreatywność oraz
pobudzi ciekawość, chęć do nauki i wspólnego odkrywania świata. Realizacja projektu jest dla społeczności
przedszkola bardzo ważna, bowiem pozwoli na zakup nowych, atrakcyjnych pomocy edukacyjnych, dzięki
którym zapewnimy dzieciom jeszcze lepsze warunki do ich harmonijnego rozwoju.

C025 Poczekalnia pod chmurką
Wnioskodawcy: Mariusz Wojtowicz
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Projekt dotyczy montażu przy szkole, przed wejściem głównym do budynku, elementów
małej architektury tj. czterech ławek, trzech donic, dwóch koszy oraz jednej wolnostojącej gabloty
ogłoszeniowej. Doposażenie placu przed szkołą wynika z potrzeb zgłaszanych przez uczniów, rodziców i
nauczycieli szkoły. Zakup i montaż ławek jest niezbędny, by uczniowie przed i po lekcjach mogli swobodnie
i bezpiecznie wypoczywać, a rodzice oczekiwać na swoje dzieci odbierane ze szkoły. W trosce o ład i
porządek oraz estetykę wokół szkoły, zachodzi konieczność zakupienia koszy na śmieci i donic na roślinność.
Gablota ogłoszeniowa ułatwi, przede wszystkim rodzicom, pozyskiwanie informacji o bieżących
wydarzeniach w szkole.
Będąc kiedyś uczniem tej szkoły, a obecnie pracownikiem, doświadczam codziennie problemu braku choćby
jednej ławki przed budynkiem szkoły. Dużo rodziców i dziadków przychodzi po lekcjach po dzieci, których
w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III jest bardzo dużo. Dodatkowo oczekiwanie przed szkołą
spowodowane zostało pandemią i reżimem sanitarnym. Wcześniej można było wejść do szkoły i tam czekać

na uczniów. Zauważyłem, że uczniowie naszej szkoły po zakończonych lekcjach często jeszcze w grupach
rozmawiają lub odpoczywają, siedząc na schodach przy wejściu, na szachtach okiennych, a nawet na
krawężnikach wzdłuż drogi.

C026 My się myszki nie boimy – w kodowanie się bawimy
Wnioskodawcy: Marzena Gilarska
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: W obecnych czasach niezbędna jest znajomość działania takich urządzeń jak laptop, tablet,
tablica multimedialna, mata do kodowania, czy zastosowanie Internetu. Wykorzystanie sprzętu podczas
tygodniowych planów zajęć jest niezbędną pomocą dydaktyczną, prezentacja fotografii potrzebnych do
bieżących zajęć, pokazy filmów (przyrodnicze, geograficzne), programy edukacyjne. Wprowadzenie
uczestników procesu kształcenia w świat technologii komunikacyjno-informatycznej przygotowuje ich do
życia w społeczeństwie informacyjnym.
W projekcie wezmą udział dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 roku życia) uczęszczające do Miejskiego
Przedszkola Nr 12 w Jarosławiu. Programowanie daje dzieciom narzędzia do kreatywnego wykorzystania
technologii. Dzięki niemu mogą być nie tylko biernymi odbiorcami natłoku informacji w sieci, lecz również
rozwijać się i aktywnie oddziaływać na cyfrową rzeczywistość. Trudno nie dostrzec korzyści, jakie niesie ze
sobą nauczanie programowania, a edukacja najmłodszych wydaje się być logicznym i słusznym kierunkiem.
Wszak to właśnie za młodu uczą się najwięcej.
Sprzęt może umożliwić takie aktywności, które pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka, a
zdobyte podczas zajęć kompetencje poszerzą ich wiedzę, wzbogacą umiejętności i ukształtują prawidłowe
postawy pozwalające planować i rozwiązywać trudności stojące przed nimi w dalszym życiu.

C027 Mistrzostwa Polski w Grapplingu
Wnioskodawcy: Marcin Kulikowski
Koszt: 10 000.00 zł
Opis projektu: Z uwagi na ciągły i dynamiczny rozwój tej dyscypliny sportowej oraz w wyniku coraz
większej rozpoznawalności zawodników pochodzących z Jarosławia wśród zawodników z całej Polski,
czujemy się zobowiązani, posiadając bardzo szeroką siatkę kontaktów, do organizacji takiego wydarzania dla
mieszkańców miasta Jarosławia. Z uwagi na to, że byłby to turniej dwudniowy, tego typu wydarzenie
niewątpliwie umożliwiłoby poznanie atrakcji turystycznych przez przyjezdnych zawodników. To ogromna
promocja dla miasta.
Projekt obywatelski zakłada organizację mistrzostw Polski w grapplingu z udziałem zawodników z całej
Polski. Koszty związane z realizacją takiego zadania to przede wszystkim koszty zapewnienia zawodnikom
przyjezdnym odpowiednich warunków noclegowych i lokalowych. To również możliwość wyjazdu i
zwiedzania atrakcji turystycznych w mieście Jarosław jak i w okolicy. Trzeba również pamiętać, że do obsługi
takiego turnieju niezbędna jest odpowiednia obsada sędziowska oraz opieka medyczna dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ostatnim punktem są nagrody dla zawodników, tak aby w pamięci każdego zawodnika
pozostały niezapomniane wrażenia związane z pobytem w mieście Jarosław.

