JBO 2017: Lista projektów ogłoszona
Od 3 do 16 października mieszkańcy Jarocina będą głosowali na projekty, które zostały zgłoszone w ramach
Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2017 i zostały pozytywnie ocenione w czasie weryfikacji
formalnej i szczegółowej. Listę 37 projektów, które zostaną poddane pod głosowanie wraz z opisami publikujemy
poniżej.

Przypominamy, że głosować mogą wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Jarocina, którzy posiadają czynne prawo
wyborcze i są ujęci w rejestrze wyborców gminy Jarocin dla obszaru danego osiedla według stanu na dzień
31.08.2016 r. Każdy mieszkaniec może oddać dwa głosy poprzez wybór dwóch projektów z listy do głosowania
w danym osiedlu.
Głosowanie będzie odbywało się za pomocą systemu elektronicznego na stronie www.obywatelski.jarocin.pl.
Osoby nieposiadające dostępu do Internetu mogą głosować w czterech filiach Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Jarocin w godzinach ich pracy:
– Filia nr 1 „Pod Ratuszem”,
– Filia nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 w Jarocinie,
– Filia nr 3 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Jarocinie
– Biblioteka Główna w Pałacu Radolińskich w Parku Miejskim.

OSIEDLE NR 1 – STARE MIASTO
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 50.087,19 zł
Nazwa projektu
Mała Zielona Szkoła
dla dzieci z Osiedla
Stare Miasto i Szkoły
Podstawowej Nr 2
w Jarocinie

Projektodawca
Agata Musioł

Kwota

Opis projektu

16.600,00 zł

W ramach projektu zostanie
zagospodarowany teren o powierzchni ok.
200m2 należący do ROD im. A. Mickiewicza
w Jarocinie. Na tym terenie staną cztery
tablice: „Królestwo grzybów”, „Dendrolog –
poznajemy drzewa”, „Ekolog – ekosystem
wodny” oraz ”Kto kogo zjada? – ekosystem
lasu”, stanowiące jednocześnie grę
edukacyjną przeznaczoną dla dzieci, rodziców
i nauczycieli. Gry można używać jako
narzędzia poznawczego, lecz także świetnie
spełni rolę diagnostyczną, weryfikując
poznany wcześniej przez dzieci materiał.
Poprzez zabawę dzieci łatwiej będą
przyswajały wiedzę i poznawały środowisko
przyrodnicze. Konstrukcja każdej tablicy
wykonana będzie z drewna iglastego.
Na dwóch słupach umieszczony zostanie
panel edukacyjny wraz z tytułem, poniżej pięć
obrotowych kostek (sześcianów) z
kolorowymi nadrukami dydaktycznymi.
Konstrukcja zwieńczona będzie
dwuspadowym dachem. Przed grą
zamontowana zostanie ławka ułatwiająca

Miejsce spotkań
i rekreacji dla dzieci

Grażyna Marciniak

23.200,00 zł

Drugi Rodzinny
Piknik Integracyjny
dla dzieci,
mieszkańców
Starego Miasta i
działkowców ROD
im. A. Mickiewicza
w Jarocinie z okazji
Dnia Dziecka

Polski Związek
Działkowców
Zarząd Rodzinnego
Ogrodu
Działkowego
im. A. Mickiewicza
w Jarocinie

3.000,00 zł

Kino pod gwiazdami
na jarocińskiej
starówce z historią
w tle

Stowarzyszenie
Jarocin XXI

7.200,00 zł

mniejszym dzieciom dostęp do ruchomych
części gry.
Projekt zakłada budowę miejsca spotkań
i rekreacji dla dzieci składającego się
z huśtawki podwójnej i zestawu
sprawnościowego. Projekt zostanie
zrealizowany na terenie Rodzinnych
Ogródków Działkowych im. A. Mickiewicza
w Jarocinie.
Projekt zakład organizację kolejnego
Rodzinnego Pikniku Integracyjnego na terenie
Rodzinnych Ogródków Działkowych
im. A. Mickiewicza w Jarocinie.
Dla uczestników pikniku zostaną
zorganizowane liczne atrakcje m.in.:
- konkursy z nagrodami i zabawy dla dzieci
prowadzone przez animatorów,
- udostępniony nieodpłatnie do dyspozycji
dzieci zamek dmuchany, zjeżdżalnie i inne
atrakcje,
- pokaz straży pożarnej i policji,
- dla każdego uczestnika ciepły posiłek
(grochówka wojskowa),
- zabawa taneczna.
W ramach projektu odbędzie się
8 plenerowych projekcji filmowych
w 8 różnych miejscach jarocińskiej starówki
m.in.: podwórze kamienicy, w której działało
pierwsze jarocińskie kino, plac przy dawnej
bożnicy żydowskiej, ul. Wrocławska przez
kamienicą, w której urodziła się Elizabeth
Schwarzkopf. Każdy seans zostanie
poprzedzony prelekcją na temat historii
miejsca, w którym będą znajdować się
widzowie. Następnie zostanie wyświetlony
film, którego temat będzie wiązał się
z miejscem projekcji. Projekt będzie
realizowany w okresie od maja do sierpnia
2017 r. co dwa tygodnie.

OSIEDLE NR 2 – TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 72.239,52 zł
Nazwa projektu
Oświetlenie
i monitoring nowego
boiska sportowego
przy ul.
Dąbrowskiego

Projektodawca
Karolina
JerszyńskaFilipczak

Kwota
28.500,00 zł *

Opis projektu
Projekt zakłada montaż 2 lamp
oświetleniowych i 1 kamery monitoringu na
nowym boisku sportowym w celu
zabezpieczenia go przed dewastacją oraz
zwiększenia bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży korzystających z boiska.
* Po weryfikacji wydziału koszty realizacji
zadania nie zostały dokładnie oszacowane.
W przypadku wybrania projektu przez
mieszkańców, a co za tym idzie wykonaniem
kosztorysu, w którym koszt wykonania

Dzień Dziecka festyn

Karolina
JerszyńskaFilipczak

18.500,00 zł

Modernizacja boiska
wielofunkcyjnego
przy ul. Kościuszki
34-30/Węglowa 1

Karolina
JerszyńskaFilipczak

24.239,52 zł *

zadania będzie większy niż pula środków
zabezpieczona w budżecie JBO dla osiedla
Tadeusza Kościuszki zadanie nie zostanie
zrealizowane.
Projekt zakłada organizację festynu z okazji
Dnia Dziecka w dniu 17.06.2016 r. na placu
zabaw przy ul. Dąbrowskiego i ul. Kościuszki
przy nowym boisku sportowym. W ramach
festynu zostanie zapewniony:
- catering, wata cukrowa i lody,
- zabawa taneczna oraz występy dzieci
i młodzieży z JOK-u,
- dmuchańce i malowanie twarzy,
- przejażdżki bryczką i na kucykach,
- koło fortuny, gry i zabawy z harcerzami,
- mecz piłki nożnej dzieci i młodzieży
z Osiedla Nr 2.
Projekt zakłada odwodnienie boiska
wielofunkcyjnego oraz wymianę jego
nawierzchni.
* Po weryfikacji wydziału koszty realizacji
zadania nie zostały dokładnie oszacowane.
W przypadku wybrania projektu przez
mieszkańców, a co za tym idzie wykonaniem
kosztorysu, w którym koszt wykonania
zadania będzie większy niż pula środków
zabezpieczona w budżecie JBO dla Osiedla
Tadeusza Kościuszki zadanie nie zostanie
zrealizowane.

OSIEDLE NR 3 – MIKOŁAJA KOPERNIKA
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 31.203,23 zł
Nazwa projektu

Projektodawca

Kwota

Opis projektu
W ramach projektu zostaną zrealizowane
następujące przedsięwzięcia:
- utworzenie pasa zieleni oddzielającego
boiska sportowe od domu
przedpogrzebowego na odcinku ok. 105 m
(drzewa iglaste 70 szt. W odległości co 1,5 m),
- zainstalowanie stacji naprawy rowerów,
- uzupełnienie siłowni zewnętrznej o rower
stacjonarny,
- zainstalowanie przy placu zabaw oraz przy
boisku stojaków na rowery,
- ustawienie dwóch ławek z oparciem na
placu zabaw oraz przeniesienia dwóch ławek
bez oparcia obok stołu do tenisa stołowego.
W ramach projektu zostaną zorganizowane
wyjazdy mieszkańców Osiedla Nr 3 na
imprezy kulturalne (teatr, opera, kino,
muzeum). Projekt zakłada również zakup
produktów spożywczych i nagród na imprezy
integracyjne oraz zakup materiałów
i wynajem pomieszczeń na warsztaty
plastyczne „Osiedlowa Kraina Wyobraźni”

Poprawa
infrastruktury
rekreacyjnosportowej Osiedla
Nr 3 im. Mikołaja
Kopernika
w Jarocinie

Marek Durczak

17.700,00 zł

Integracja
mieszkańców Osiedla
Nr 3 im. Mikołaja
Kopernika
w Jarocinie poprzez
uczestnictwo
w wydarzeniach
kulturalnych

Marek Durczak

13.500,00 zł

(decoupage na szkle, drewnie, quilling,
scrapbooking oraz inne niekonwencjonalne
techniki plastyczne i techniczne).
OSIEDLE NR 4 – ŚRÓDMIEŚCIE
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 65.339,61 zł
Nazwa projektu

Projektodawca

Kwota

Opis projektu
Projekt zakłada organizację festynu
rodzinnego dla całych rodzin w Parku Leśnym
przy ul. Szubianki. W ramach festynu zostanie
zorganizowane:
- konkursy i zabawy z animatorem dla dzieci,
- występy postaci z bajek,
- Biesiada śląska,
- występ Kabaretu Stasiaka,
- zabawa taneczna z zespołem MaxWeel.
Projekt zakłada odwodnienie boiska
wielofunkcyjnego.
* Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko –
Własnościowa w Jarocinie zadeklarowała
dofinansowanie zewnętrzne w wysokości
10.000,00 zł.
* Po weryfikacji wydziału koszty realizacji
zadania nie zostały dokładnie oszacowane.
W przypadku wybrania projektu przez
mieszkańców, a co za tym idzie wykonaniem
kosztorysu, w którym koszt wykonania
zadania będzie większy niż pula środków
zabezpieczona w budżecie JBO dla Osiedla
Śródmieście zadanie nie zostanie
zrealizowane.
Projekt zakłada przeprowadzenie pielęgnacji
drzewostanu obejmującą wycinkę suchych
i chorych drzew, pielęgnacje koron drzew
oraz wycinkę suchych konarów.

Festyn rodzinny – od
juniora do seniora

Anna Piasecka

12.800,00 zł

Modernizacja boiska
wielofunkcyjnego
przy ul. Kościuszki
34-30/Węglowa 1

Anna Piasecka

10.000 zł *

Rewitalizacja parku
między ul. Szubianki
a ul. Wrocławską

Piotr Banaszak

42.539,61 zł

OSIEDLE NR 5 – CIŚWICA
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 45.841,09 zł
Nazwa projektu
Budowa oświetlenia
ulicznego na łączniku
od ul. Wrocławskiej
do ul. Opłotki
Montaż siłowni
zewnętrznej przy
Zespole Szkół Nr 3
w Jarocinie

OSIEDLE NR 6 – TUMIDAJ

Projektodawca

Kwota

Zdzisław
Wojciechowski

24.341,00 zł

Dorota
Andrzejewska

21.500,00 zł

Opis projektu
Projekt zakłada budowę linii kablowej wraz
z montażem 6 lamp oświetleniowych
z oprawami LED na łączniku od
ul. Wrocławskiej do ul. Opłotki.
Projekt zakłada przygotowanie projektu
siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż
urządzeń.

Kwota do dyspozycji mieszkańców: 98.679,86 zł
Nazwa projektu
Rozbudowa
i modernizacja placu
zabaw przy ul. Jana
III Sobieskiego

Projektodawca
Mariusz
Adamkiewicz

Kwota

Opis projektu

98.679,86 zł

W ramach projektu zostaną usunięte
wyeksploatowane urządzenia z placu zabaw
oraz zamontowane nowe elementy:
piaskownica, bocianie gniazdo, huśtawka
podwójna, piramida linowa, zjazd linowy,
zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią oraz bramki
do gry w piłkę nożną. Projekt obejmuje
również montaż urządzeń siłowni
zewnętrznej: wioślarz, orbitrek, twister,
biegacz i motylek, montaż ogrodzenie z siatki
ocynkowanej wraz z furtkami, nasadzenie
nowych krzewów oraz założenie monitoringu.

Kwota

Opis projektu

OSIEDLE NR 7 – BOGUSŁAW
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 56.819,48 zł
Nazwa projektu

Projektodawca

Zielone Osiedle
Kasztanowa –
rozbudowa wraz
z przebudową
istniejącej
infrastruktury
chodnikowej
i rewitalizacja zieleni
przy bloku nr 2 oraz
pomiędzy blokiem
nr 10 a nowym
miejscem spotkań

Maciej Biegański

31.736,00 zł

W ramach projektu planowana jest
wymiana, będącej w bardzo złym stanie,
nawierzchni chodnikowej przy bloku nr 2 oraz
budowa nowego chodnika w miejscu ścieżki
prowadzącej przez trawnik pomiędzy blokiem
nr 10 a nowym miejscem spotkań. Wzdłuż
chodników zostanie posadzona nowa zieleń.

Bogusławki – festyn
rodzinny

Tomasz Jankowski

5.000,00 zł

Projekt zakłada organizację integracyjnego
festynu rodzinnego dla mieszkańców Osiedla
Bogusław oraz innych mieszkańców gminy
Jarocin (goście). Impreza jest zaplanowana
w okolicach 18 sierpnia, kiedy przypadają
imieniny Bogusława, co idealnie wpisuje się
w charakter i samą nazwę imprezy. Podczas
imprezy mają odbyć się występy artystyczne
mieszkańców osiedla w formie pokazu
talentów (muzycznych, plastycznych,
teatralnych, ciekawych zainteresowań)
niezależnie od wieku. Ponadto odbędzie się
kilka konkursów dla dzieci i rodzin wraz
z koncertem popularnej dziecięco –
młodzieżowej formacji Dzieciuff Squad. Dla
najmłodszych przewidziano atrakcje w
postaci zamków dmuchanych, wozu z piłkami,
malowania twarzy i innych działań
przygotowanych przez mieszkańców oraz kino
plenerowe – pokaz kronik JAR oraz emisja
jednego z popularnych filmów polskich.
Na zakończenie odbędzie się zabawa
taneczna.

3Urządzenie terenów
sportoworekreacyjnych
między blokami na
osiedlu przy ul.
Kasztanowa (plac
pomiędzy blokami 3
a 4, teren zielony
między blokiem nr 3
a boiskiem)

Anna Kubiak

27.100,00 zł

Projekt zakłada urządzenie terenów
sportowo – rekreacyjnych między blokami
nr 3 i 4 przy ul. Kasztanowej w sąsiedztwie
boiska. W ramach projektu zostaną
zamontowane:
- stół do tenisa stołowego,
- zestaw urządzeń do street workout’u –
aktywności fizycznej polegającej na
wykonywaniu ćwiczeń bazujących głównie
na kalistenice – treningu siłowym opartym
o ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy
ciała, kalistenika ma pozytywny wpływ na
układ krwionośny człowieka oraz kształtuje
mięśnie, równowagę, zwinność i koordynację,
- nasadzenie 3 szt. drzew o obwodzie 20-25
cm oddzielających teren utwardzony od
parkingu,
- nasadzenie 20 szt. derenia białego na
terenie zielonym okalającym miejsce
realizacji projektu.

Kwota

Opis projektu

OSIEDLE NR 8 – 1000-LECIA
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 60.004,06 zł
Nazwa projektu

Projektodawca

Festyn „Powitanie
lata 2017”

Zbigniew
Kaczmarek

9.550,00 zł

Wykonanie nowych
dojść do kontenerów
na odpady oraz
trzepaki z kostki
brukowej na os.
1000-lecia

Zbigniew
Kaczmarek

48.702,00 zł

Adaptacja
pomieszczeń po
dawnej „syfoniarni”
w bliku przy ul. św.
Ducha 44 na
potrzeby świetlicy
osiedlowej, spotkań
klubu emerytów
i zarządów osiedli

Andrzej Kubicki

55.000,00 zł

OSIEDLE NR 9 – 700-LECIA
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 54.026,00 zł

W ramach projektu zostanie zorganizowany
integracyjny festyn osiedlowy na powitanie
lata z wieloma atrakcjami m.in.:
- gry, konkursy, zabawy z nagrodami,
- pokaz straży pożarnej i policji,
- poczęstunek dla wszystkich uczestników.
Projekt zakłada wymianę starych i
zniszczonych płytek chodnikowych na nową
kostkę brukową na dojściach do kontenerów
na odpady oraz trzepaki na Osiedlu 1000lecia: od ul. Parkowej do 1000-lecia 2 –
ul. Waryńskiego 1, od 1000-lecia 3 do
ul. Waryńskiego 7, od ul. Waryńskiego 5 do
1000-lecia 4 i 17, trzepak i ławka
1000-lecia 3.
W ramach projektu zostanie przeprowadzony
gruntowny remont pomieszczeń znajdujących
się w bloku przy ul. Św. Ducha 44 oraz
dostosowanie ich do potrzeb regularnych
spotkań mieszkańców Osiedla 1000-lecia
(dzieci, młodzież, emerytów, rencistów,
zarząd osiedla).

Nazwa projektu

Projektodawca

Kwota

Opis projektu

Remont placu zabaw
przy ul. Maratońskiej

Jerzy Maćkowiak

18.000,00 zł

Projekt zakłada remont placu zabaw
obejmujący:
- zakup i montaż trzech koszy na śmieci,
- remont ławki,
- naprawę piaskownicy,
- wymian piasku w piaskownicy wraz
z wyrównaniem,
- remont istniejących urządzeń wraz
z malowaniem,
- malowanie ogrodzenia placu zabaw.
Projekt zakłada zorganizowanie
integracyjnego festynu rodzinnego
dla mieszkańców Osiedla 700-lecia.

Zorganizowanie
festynu rodzinnego
na terenie osiedla
700-lecia

Danuta Maćkowiak

6.000,00 zł

Wykonanie
dokumentacji
projektowej na
budowę ul. Kruczej,
Żurawiej i Lisiej
w Jarocinie
Renowacja skwerów
przy ul. Jordana
i Żwirki i Wigury

Ryszard Szymczak

35.000,00 zł

Projekt zakłada opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę ul. Kruczej, Żurawiej
i Lisiej w Jarocinie.

Lucjan Mieloszyk

40.000,00 zł

Projekt zakłada renowację skwerów przy
ul. Jordana i Żwirki i Wigury obejmującą
renowację trawników, nasadzenie nowych
roślin oraz montaż trzech ławek na skwerze
przy ul. Żwirki i Wigury.

OSIEDLE NR 10 – GLINKI
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 34.862,69 zł
Nazwa projektu
Budowa oświetlenia
na ul. Skowronkowej
w Jarocinie – etap II

Projektodawca
Piotr Chmura

Kwota

Opis projektu

34.862,69 zł

W ramach projektu zostanie ustawionych
11 latarni ledowych wraz z ich okablowaniem
(ok. 330 m).

Kwota

Opis projektu
W ramach projektu powstanie przejście dla
pieszych na ul. Folwarcznej wraz z barierkami
zabezpieczającymi po obu stronach ulicy oraz
zostanie ułożonych chodnik umożliwiający
dojście do sygnalizacji świetlnej na
ul. Wrocławskiej.
Projekt zakłada zakup i montaż 4 lamp
oświetleniowych na ul. Prośnianej.

OSIEDLE NR 11 – ŁUGI
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 62.182,98 zł
Nazwa projektu

Projektodawca

Wykonanie przejścia
dla pieszych z
oznakowaniem,
barierkami
zabezpieczającymi
przy ul. Folwarcznej
Budowa oświetlenia
ulicznego dla części
ul. Prośnianej

Joanna Deichsler

25.000,00 zł

Agnieszka
WitkowskaPoprawa

20.000,00 zł

Świetlica osiedlowa
dla mieszkańców
Os. Ługi przy
ul. Wiślanej 15

Michał Kaczmarek

42.106,16 zł

W ramach projektu zostanie przeprowadzony
remont w budynku przy ul. Wiślanej 15.
Prace budowlane obejmować będą montaż
płyt gipsowo – kartonowych wraz z

malowaniem ścian, budowę kominka lub
innej instalacji grzewczej, ułożenie płytek na
podłodze, montaż barierek ochronnych,
zakup aneksu kuchennego wraz ze
zlewozmywakiem oraz zakupu stołów
i krzeseł.
OSIEDLE NR 12 – WOJSKA POLSKIEGO
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 44.360,54 zł
Nazwa projektu
Nasadzenia zieleni
osłaniającej na
skwerze przy ul.
Wojska Polskiego
wzdłuż bloków nr 53
oraz 55

Projektodawca
Waldemar
Kwieciński

Kwota

Opis projektu

31.415,15 zł

W ramach projektu nastąpi opracowanie
projektu nasadzenia szpaleru krzewów,
przygotowanie krzewów z zaprawą dołów,
posadzenie krzewów w tzw. piątkę, wyłożenie
włókniny i kory, odnowienie trawników
poprzez napowietrzenie, a także
zamontowany zostanie stół do ping-ponga
i stół do gry w szachy. Nasadzenie zieleni
stworzy malowniczy zakątek oraz ograniczy
w znacznym stopniu hałas uliczny.

Kwota

Opis projektu

38.186,94 zł

Projekt zakłada wymianę oświetlenia
osiedlowego – słupy parkowe, lampy ledowe,
okablowanie.

OSIEDLE NR 13 – KONSTYTUCJI 3 MAJA I
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 38.186,94 zł
Nazwa projektu
Budowa oświetlenia
osiedlowego na
Os. Konstytucji
3 Maja Nr 1-13

Projektodawca
Józef Kuropka

OSIEDLE NR 14 – KONSTYTUCJI 3 MAJA II
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 80.424,43 zł
Nazwa projektu

Projektodawca

Kwota

Opis projektu
Projekt zakłada ogrodzenie istniejącej siłowni
zewnętrznej niskim parkanem o wysokości
ok. 1,0 – 1,5 m, a także ustawienie ławek
parkowych oraz koszy na śmieci na terenie
osiedla pomiędzy budynkami przy ścieżkach
i alejkach.
* Po weryfikacji wydziału koszty realizacji
zadania nie zostały dokładnie oszacowane.
W przypadku wybrania projektu przez
mieszkańców, a co za tym idzie wykonaniem
kosztorysu, w którym koszt wykonania
zadania będzie większy niż pula środków
zabezpieczona w budżecie JBO dla Osiedla
Konstytucji 3 Maja II zadanie nie zostanie
zrealizowane.
Projekt zakłada wymianę popękanych
chodników bitumicznych na nowe z kostki
brukowej na terenie Os. Konstytucji 3 Maja II

Ogrodzenie siłowni
zewnętrznej przy
budynku nr 28 oraz
ustawienie ławek
parkowych oraz
koszy na osiedlu
Konstytucji 3 Maja II
nr 14 - 42

Maria Pawełka

32.500,00 zł *

Likwidacja barier
architektonicznych –
wymiana chodników

Maria Pawełka

47.929,43 zł

bitumicznych na
kostkę brukową na
os. Konstytucji 3
Maja nr 14 – 42
Budowa dwóch stacji
naprawy rowerów –
na placach przy ul.
Solidarności oraz
bloku os. Konstytucji
3 Maja 38
Budowa placu zabaw
przy Szkole
Podstawowej Nr 4
w Jarocinie wraz
z ogrodzeniem

między blokami nr 14 – 42.

Błażej Ciesielski

21.000,00 zł

Projekt zakłada budowę dwóch stacji
naprawy rowerów wraz z utwardzonym
podłożem raz stojakiem rowerowym typu
odwrócone „U”.

Katarzyna Kowalska

59.000,00 zł

Projekt zakłada budowę placu zabaw dla
dzieci uczęszczających do Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Jarocinie, Przedszkola
„Bajeczka”, a także dla pozostałych dzieci
z pobliskich osiedli. Projekt obejmuje także
budowę ogrodzenia placu zabaw.

OSIEDLE NR 15 – POLNA
Kwota do dyspozycji mieszkańców: 52.741,00 zł
Nazwa projektu

Projektodawca

Kwota

Opis projektu
Projekt zakłada budowę placu zabaw
i rekreacji przy istniejącej siłowni
zewnętrznej. Plac zabaw zostanie otoczony
ogrodzeniem wraz z zielenią.
* Wspólnoty Mieszkaniowe Nr 2, 3 i 4 z Os.
Rzeczypospolitej w Jarocinie zadeklarowały
dofinansowanie zewnętrzne w wysokości
42.364,56 zł łącznie.
Projekt zakłada organizację festynu
osiedlowego z paradą psów w Centrum
Sportowo – Rekreacyjnym przy
ul. Zagrodowej. W ramach projektu
przewidziano wiele atrakcji m.in.:
- dmuchańce,
- konkurencje sportowe,
- gastronomię,
- osiedlową paradę psów,
- zabawę taneczną z muzyką na żywo,
- nagrody w konkursach.
* Koszt wskazany w projekcie to część
budżetu, który zostanie przeznaczony na
organizację festynu. Wnioskodawca
zadeklarował, że pozostałe fundusze zostaną
pozyskane od sponsorów.

Budowa placu zabaw
i rekreacji

Leszek Błaszczyk
Jan Krakowiak

93.305,56 zł *

Festyn rodzinny
z osiedlową paradą
psów

Justyna Komorska

1.800,00 zł *

