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Ogrody działkowe wypięknieją!
Prezydent Paweł Silbert przedstawił przedstawicielom jaworznickich działkowców założenia nowego 
programu wsparcia dla popularnych ROD-ów czyli Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Decyzje w sprawie 
tego projektu poparli również podczas kwietniowej sesji Rady Miejskiej Radni Rady Miejskiej w Jaworznie. 
Dokument powstał we współpracy i w odpowiedzi na postulaty działkowców.

W Ośrodku Edukacji Ekologiczno - Geologicznej 
„GEOsfera” Jaworzno, 20 kwietnia 2022 r. 
odbyło się otwarcie minicentrum nauki „SOWA 
- Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” - 
projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dzięki 
temu w GEOsferze można zobaczyć wystawę 
oraz Majsternię czyli przestrzeń swobodnego 
eksperymentowania.

W otwarciu piątej w Polsce SOWY udział wzięli m.in. 
Paweł Silbert  - Prezydent Miasta Jaworzna, 
Włodzimierz Bernacki - Sekretarz Stanu, Pełno-
mocnik Rządu ds. monitorowania wdrażania refor-
my szkolnictwa wyższego i nauki, Robert Firmhofer - 
Dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 
Beata Białowąs - Członek Zarządu Województwa 
Śląskiego, Waldemar Andzel - Poseł na Sejm RP oraz 
przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Rady Miejskiej 
oraz miejskich instytucji i przyjaciele „GEOsfery”.

Eksponaty przetestowali również uczniowie dwóch 
jaworznickich szkół – Szkoły Podstawowej nr 12 i 16.

Decyzję o powstaniu strefy w Jaworznie odebrała 
we wrześniu 2021 r., z rąk Roberta Firmhofera 

- Dyrektora Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 
- Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geolo-
gicznej GEOsfera w Jaworznie - Agnieszka Chećko.

„Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - 
SOWA” to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji 
i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. W jego ra-
mach w 32 miastach w całej Polsce, w tym w Jawo-
rznie, powstaną minicentra nauki, do których prze-
noszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne 
i wystawiennicze warszawskiego „Kopernika”.
W każdej placówce mieścić się będzie wystawa oraz 
Majsternia - przestrzeń swobodnego eksperymen-
towania, w której odbywać się będą także różno-
rodne zajęcia. Wystawa składa się z 15 eksponatów 
zaprojektowanych i zbudowanych przez zespół 
Centrum Nauki Kopernik. Ukazują one zjawiska 
związane z różnymi dziedzinami nauki, takie jak 
ruch, światło czy procesy biologiczne.

Zapraszamy grupy zorganizowane. Już niebawem 
SOWA zostanie udostępniona dla zwiedzających 
indywidualnie. Rezerwacje dla grup prowadzimy 
telefonicznie: 518 302 011 (pn. - pt. w godz. 7:00 
- 15:00) lub mailowo: geosfera@um.jaworzno.pl 

„Małe” Centrum Nauki SOWA w GEOsferze już otwarte

To także wyraz troski o zieloną przestrzeń i kolejny 
przykład budowania partycypacyjnego modelu 
współpracy z mieszkańcami. Jaworzno jako jedno 
z pierwszych miast dostrzegło, jak wzrosło społe-
czne znaczenie ogrodów działkowych, jako formy 
spędzania czasu w okresie pandemicznym.

Jak powiedział Prezydent Paweł Silbert, podczas 
konferencji prasowej inaugurującej projekt, o środki 
finansowe będą mogły aplikować wszystkie znajdu-
jące się na terenie Jaworzna organizacje działkow-
ców, a pracownicy urzędu udzielą wszelkiej niezbęd-
nej pomocy wnioskodawcom.

Nadziei na realizację programu nie krył wiceprezes 
SOD Warpie, Krzysztof Sokół.

- Dzięki tym środkom nasze ogródki działkowe staną 
się jeszcze bardziej atrakcyjne - zaznaczył.

Szczegóły projektu przedstawił Naczelnik Wydziału 
Współpracy Społecznej i Gospodarczej Marcin 
Koziarz.

- Dotacje będą udzielane raz na dwa lata w wyso-
kości 70 proc. planowanych do poniesienia kosztów 
jednak nie więcej niż 70 000 złotych. Termin skła-
dania wniosków wyznaczyliśmy na 31 sierpnia 2022 
roku - mówił Marcin Koziarz.

Za realizację projektu w mieście będzie odpowiadał 
Wydział Ochrony Środowiska. Na terenie Jaworzna 
funkcjonuje 9 ogrodów działkowych. 

JAWORZNICKI BUDŻET 
OBYWATELSKI 

Gazeta      przystankowa 

2 mln zł projekty duże, z czego:
ź 1,4 mln zł na zadania od 600,01 tys. zł do 1,4 mln zł
ź 600 tys. zł na zadania od 200,01 tys. zł do 600 tys. zł

1,4 mln zł projekty małe, z czego:
ź 1 mln zł na zadania do 200 tys. zł
ź 400 tys. złna zadania do 80 tys. zł  związane z modernizacją, doposażeniem 

i utrzymaniem istniejących obiektów JBO

PAMIĘTAJ!
ź Każdy mieszkaniec Jaworzna jest uprawniony do złożenia 1 wniosku
ź Wniosek należy złożyć na formularzu przygotowanym na 2023 rok dostępnym na www.jaworzno.pl/jbo/
ź Wnioskodawca może wskazać we wniosku tylko jednego partnera projektu
ź Zadanie musi być zgodne z definicją zadania publicznego
ź Wartość zadań nieinwestycyjnych tylko do 200 tys. zł
ź Każdy mieszkaniec może zagłosować 1 raz, wskazując maks. 2 projekty z listy w głosowaniu elektronicznym 

lub tradycyjnym (karty papierowe)
ź Na projekt mogą głosować wszyscy mieszkańcy miasta (bez ograniczeń wiekowych)

Kwota JBO 2023: 3,4 mln zł
Nabór propozycji 
zadań rozpoczyna się już 
9 maja 2022 r.

ź Termin składania zgłoszeń do prac 
w zespole ds. budżetu obywatelskiego
23 maja 2022 r. 

ź Nabór propozycji zadań 
9 - 31 maja 2022 r.
Wniosek z propozycją zadania można złożyć:
osobiście (w godzinach pracy urzędu) w urnie przed Urzędem 
Miejskim w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33,
drogą pocztową na adres Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, 
z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
mailowo na adres jbo@um.jaworzno.pl w formie zeskanowanych 
oryginałów dokumentów.

ź MARATON PISANIA WNIOSKÓW
19 maja 2022 r. (czwartek) godz. 9:00 - 16:00
Sala Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie ul. Grunwaldzka 33

ź Weryfikacja wniosków zgłoszonych przez mieszkańców 
1 czerwca 2022 r.  - 22 lipca 2022 r. 

ź Wybór zadań - głosowanie 
25 lipca 2022 r. - 16 sierpnia 2022 r.

ź Ogłoszenie wyników 
wrzesień - październik 2022 r. 

NAJWAŻNIEJSZE 
WYDARZENIA JBO 2023

Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, tel. (32) 61 81 585Więcej na www.jaworzno.pl
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