
  
   

 
 

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE  

Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEN”  

 W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS MASZ WYBÓR  

Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 30.11.2012 r. 

1. Nazwa organizacji: 

Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic 

 

2. Dane teleadresowe organizacji: 

16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 9 

 

3. Koordynator zadania: 

Imię i nazwisko:    Janina Wołodźko 

Numer telefonu: 692966842 

Adres email:  janinawolodzko@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

 

4. Zespół realizujący zadanie.   Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: 

np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję,  inną za organizację  spotkań i ich 

prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy. 

Zespół  liczy 4 osoby. Za promocję odpowiada Jacek Sakowicz, za organizację spotkań i 

prowadzenie odpowiada Janina Wołodźko 

 

5. Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo objęte działaniami  akcji Masz 

Głos, Masz Wybór: 

Działaniami objęta jest  gmina Czarna Białostocka, miasto Czarna Białostocka, powiat 

białostocki, województwo podlaskie. 

 

6. Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego 

działania -  proszę o wpisanie) 

SPOŁECZNA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU PRZY UL. TOROWEJ 

 

7. Wybór  i rodzaj przestrzeni.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano 

wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło 

Państwa do wyboru tej przestrzeni?  Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem 

Państwa działań (boisko, plac miejski, plac zabaw, skwer itp.). 



  
   

 

Przystępując do Akcji zrobiliśmy inwentaryzację wolnych przestrzeni w mieście na 
zebraniu Zarządu. Wybraliśmy plac przy ul. Torowej nieopodal naszej siedziby. Kiedyś 
pełnił rolę boiska do piłki nożnej. Obecnie jest zarośnięty krzakami i głownie służy do 
wyprowadzania psów. Skarpa nocą, z racji panujących tam ciemności, służy miłośnikom 
zakrapianych biesiad. Teren jest własnością gminy.  W planie zagospodarowania 
przestrzennego zapisano przeznaczenie sportowo rekreacyjne.  
Teren położony jest u zbiegu dużych ulic, częściowo ogrodzony, posiada lampy dookoła 
ale nie wszystkie świecą. Jeden z dłuższych boków placu posiada skarpę, która zimą 
służy dzieciom za górkę saneczkową. Tylko metalowe fragmenty bramek przypominają 
o jego dawnej funkcji. W pobliżu są bloki mieszkalne i przedszkole. Po sąsiedzku jest 
pawilon sklepu „Biedronka” i mieszkańcy wydeptali sobie ścieżkę przez ten plac. 

 

8. Współpraca z samorządem.  Czy samorząd aktywnie uczestniczył w realizacji 

zadania? Czy na początku realizacji zadania odbyło się spotkanie/wymiana 

korespondencji z przedstawicielem/ami gminy (wójtem/burmistrzem/prezydentem 

) dotyczące współpracy?  Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do 

współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z 

mieszkańcami, włączyli się w pracę nad przygotowaniem społecznej koncepcji 

zagospodarowania wybranej przestrzeni? Czy do współpracy udało się zaangażować 

radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają Państwo atmosferę 

współpracy?  

Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte 

zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis. 

Już w kwietniu odbyło się spotkanie z Burmistrzem Tadeuszem Matejko, którego 
poinformowaliśmy o udziale Stowarzyszenia w Akcji „Masz głos, masz wybór”. 
Opisaliśmy założenia Akcji i planowane działania. Z samorządem współpracujemy od 
początku i teraz także Burmistrz deklarował pomoc. Jedynie miał uwagi do wybranego 
miejsca. Samorząd od jakiegoś czasu przymierza się do budowy Skate Parku i to 
sugerował nam Burmistrz. Nie wyznaczył osoby do współpracy, raczej sugerował, że 
sam się zaangażuje w spotkania z mieszkańcami. Do współpracy zaangażowało się 
trzech radnych. Jedna osoba to  radna z tej dzielnicy a dwie z sąsiednich okręgów licząc, 
że następne do zmiany będą przestrzenie w tych dzielnicach. Otrzymaliśmy pismo od 
Burmistrza o gotowości współpracy w ramach Akcji. Na tym właściwie współpraca się 
zakończyła.  
Trudno ocenić atmosferę współpracy. Zasadniczo deklarowano przychylność ale w 
ostateczności dostaliśmy nieoficjalną wiadomość, że na park miejski samorząd 
przeznaczy teren, który obecnie jest własnością Nadleśnictwa. Procedura pozyskania 



  
   

 

terenu i zmiana planu zagospodarowania trochę potrwa ale będzie pretekstem do 
opóźniania realizacji działań, które my i mieszkańcy wypracowaliśmy w ramach akcji. 
Czeka nas więc dużo pracy.   

 

 

9. Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli 

wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano 

np. sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców 

uczestniczyło w badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, 

przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.? 

Jeżeli posiadają Państwo raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie 

wersji elektronicznej  jako załącznik na adres: d.michalska@pzr.org.pl lub wersję 

drukowaną na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 

87-100 Toruń 87-100 Toruń. 

Badania odbyły się w lipcu poprzez przypinane kartek z pomysłami  na tablicy 
korkowej w ramach obchodów Dni Miasta i w sierpniu poprzez ankiety wśród 
mieszkańców okolicznych bloków, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i 
właścicieli psów. W czasie festynu 18 osób umieściło na tablicy swoje pomysły. Inni 
zainteresowani naszym stoiskiem twierdzili, że ich pomysły są podobne do tych 
znajdujących się na tablicy. Wszyscy pozytywnie odnosili się do naszej akcji. 
Ankiety przeprowadzali wolontariusze z naszej organizacji i młodzież gimnazjalna 
mieszkająca na tym terenie w nadziei, że wreszcie powstanie coś dla nich. Badania 
przeprowadzaliśmy na ulicy w okolicy placu  i przedszkola oraz wśród mieszkańców 
przesiadujących na ławkach przed blokami.  Otrzymaliśmy zwrot ankiet od 65 osób w 
różnym wieku. Przeważały kobiety (45 osób). Była też spora grupa młodzieży w wieku 
gimnazjalnym (15 osób). 
 

 

W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach,  

mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice 

umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach? 

mailto:d.michalska@pzr.org.pl


  
   

 

Badania przeprowadzaliśmy poprzez przypinane kartek z pomysłami  na tablicy 

korkowej w ramach obchodów Dni Miasta oraz w postaci ankiet wśród mieszkańców 

na ulicy w okolicy placu i przedszkola oraz wśród mieszkańców przesiadujących na 

ławkach przed blokami.   

 

10.  Współpraca z mieszkańcami nad przygotowaniem koncepcji 

zagospodarowania wybranej przestrzeni. Proszę przedstawić w punktach oraz  

opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygotować społeczną koncepcję 

zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy 

Reprezentatywnej.   

Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte 

zadecydują o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis. 

1. Wybór przestrzeni dokonany z mieszkańcami, członkami naszego 

stowarzyszenia 

2. Budowa zespołu realizującego zadanie – członkowie stowarzyszenia 

3. Przygotowanie ankiet – konsultowanie z zaprzyjaźnionymi osobami 

(mieszkańcami) 

4. Promocja projektu w ramach gminnego  festynu z okazji obchodów Dni Miasta 

5. Badanie ankietowe wśród mieszkańców 

6. Zapoznanie radnych Rady Miejskiej z projektem w czasie sesji  

7. Nabór do grupy reprezentatywnej z pośród osób uczestniczących w badaniu 

ankietowym. 

8. Spotkania Grupy Reprezentatywnej do  realizacji zadania Wspólna Przestrzeń. 

9. Warsztaty dla członków grupy reprezentatywnej 

10. Opracowanie koncepcji zagospodarowania placu na podstawie analizy ankiet 

11. Prezentacja w trakcie debaty mieszkańcom i radnym na sesji wyników pracy 

grupy 

12. Spotkanie podsumowujące nasze działania w Akcji Masz Głos Masz Wybór  



  
   

 

 

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W 

jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Reprezentatywnej (ile osób 

liczyła grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, 

młodzież? 

W przeprowadzonych spotkaniach Grupy Reprezentatywnej początkowo uczestniczyło 

40 osób dorosłych w tym 33 kobiety i 7 mężczyzn. W spotkaniach tych uczestniczyła też  

młodzież gimnazjalna (5 osób). Do końca projektu dotrwało 12 osób, w tym 3 

gimnazjalistów.  

W otwartym spotkaniu z mieszkańcami – debacie uczestniczyło ok 50 osób. 

 

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę 

o podkreślenie poniższych stwierdzeń. 

1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam 

zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie). 

11. Rezultaty. Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które 

udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna Przestrzeń”. 

Proszę także o krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na  

jakie działania itp.  

 

 społeczna koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej; 

- wykorzystano zakupione materiały, tusz do drukarki i papier ksero, bardzo przydał 

się catering w postaci kanapek, ciasta, owoców i napojów zimnych i gorących – 350zł 

 wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację części 

zaplanowanych działań;  

 zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu sołeckiego, 

budżetu gminy; 



  
   

 

 umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu;-tylko ustna 

 przekazanie podsumowanie/raportu do urzędu gminy 

 inne (jakie?) 

 

12. Promocja działań.  W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach 

lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale 

społecznościowe, wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne 

(jakie)? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie 

patronatu? 

Na festynie w czasie obchodów Dni Miasta, gazeta lokalna „Rozmaitości” – artykuły z 

działań Akcji Masz Głos Masz Wybór, e-gazeta „Wiadomości Lokalne”, marketing 

szeptany, 

 

13. Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami 

nieformalnymi, sponsorami?  Jeżeli tak, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji 

oraz  krótki opis na czym polegała współpraca?  

Nawiązaliśmy współpracę z Klubem Wolontariusza Stowarzyszenia Centrum 

Aktywności Lokalnej, którego członkowie pomogli nam w zbieraniu ankiet , Biblioteka 

Miejska gdzie odbywały się spotkania grupy reprezentatywnej.  

 

14. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania w 

ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Z naszymi działaniami w ramach Akcji zapoznaliśmy radnych Rady Miejskiej i troje z 

nich już zadeklarowało swoje wsparcie. Wolontariusze z Klubu Wolontariusza to 

młodzież gimnazjalna. Bardzo zaangażowali się w badania ankietowe. Ponadto  

zaistnieliśmy jako stowarzyszenie zaangażowane, kreatywne i zdeterminowane. 



  
   

 

Zapoczątkowaliśmy intensywny dialog z samorządem. Pokazaliśmy mieszkańcom jak 

można korzystać ze swoich praw i zostać wysłuchanym.   

  

15.  Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla Państwa najtrudniejsza? 

Dlaczego? 

Najtrudniejszą częścią zadania okazało się zaprojektowanie zagospodarowania terenu i 

podział przestrzeni, która okazała się za mała w stosunku do ilości pomysłów i potrzeb 

zaproponowanych  przez mieszkańców. 

  

 

16. Załączniki. Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały 

dotyczące realizacji projektu: artykuły prasowe, fotografie, szkice  koncepcji 

zagospodarowania terenu proszę o przesłanie plików w wersji elektronicznej 

(spakowane np. w programie WinRar)  na adres d.michlska@pzr.org.pl lub 

drukowanej na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 

87-100 Toruń.  

 

17.  Dodatkowe informacje:  

- (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak,  proszę o opis, 

jakie działania Państwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować? 

- czy realizowali Państwo jesienne zadania: Urząd na Piątkę, Co się będzie  działo w 

naszej gminie? Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników? 

W ramach Święta Samorządu powieliliśmy ulotkę Orientuj się! Twoja Karta Praw 

Mieszkańca i rozdawaliśmy mieszkańcom na targowicy miejskiej. 

 


