
  

  

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

Z REALIZACJI ZADANIA 

 W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS MASZ WYBÓR

1. Nazwa organizacji: 

Grupa Inicjatywna 

 Stowarzyszenia Wspierania Aktywności 

 Zatorze 

 

2. Dane teleadresowe organizacji:

10-285 Olsztyn ul. Klasztorna 2/3

 

3. Koordynator zadania: 

Imię i nazwisko: Jarosław Skórski

Numer telefonu: 883318065

Adres email: swao@zatorze.olsztyn.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE  

Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ

W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS MASZ WYBÓR

Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej 

Dane teleadresowe organizacji: 

285 Olsztyn ul. Klasztorna 2/3 

 

Jarosław Skórski 

883318065 

swao@zatorze.olsztyn.pl 

„WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”  

W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS MASZ WYBÓR  



  

  

4. Zespół realizujący zadanie.  

Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę 

odpowiedzialną za promocję, 

kontakty z przedstawicielami urzędu gminy.

 

Zespól realizujący zadanie liczył 5 osób. 

Sprawnie podzielił się poszczególnymi działkami zadania.

Jarosław Skórski – koordynacja zadania, kontakty z mediami, kontakty z Urzędem 

Miasta, prowadzenie spotkania.

Dariusz Poniewozik – pomoc przy koordynacji, dystrybucja ankiet, obsługa techniczna 

(foto i video) spotkania.  

Izabela Fronczyk (Koło Naukowe Socjologów UWM) koordy

przestrzeni. 

Edyta Markowska– przygotowanie i  protokołowanie 

reprezentatywnej. 

Michal Wypij – pomoc merytoryczna, pomoc w kontaktach z mediami, pomoc w 

obsłudze technicznej pierwszego spotkania.

 

5. Gmina, miejscowość, powiat oraz 

Głos, Masz Wybór: 

 

Gmina Olsztyn, miasto Olsztyn, powiat Olsztyn 

 

6. Nazwa własna zadania

działania -  proszę o wpisanie)

 

Zawieś uwagę na „Szubienicach”

 

 

 

 

 

 

Zespół realizujący zadanie.    

zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę 

odpowiedzialną za promocję,  inną za organizację  spotkań i ich prowadzenie, 

kontakty z przedstawicielami urzędu gminy. 

Zespól realizujący zadanie liczył 5 osób.  

się poszczególnymi działkami zadania. 

koordynacja zadania, kontakty z mediami, kontakty z Urzędem 

Miasta, prowadzenie spotkania. 

omoc przy koordynacji, dystrybucja ankiet, obsługa techniczna 

Izabela Fronczyk (Koło Naukowe Socjologów UWM) koordynacja badań an

przygotowanie i  protokołowanie spotkania,  współtworzenie grupy 

pomoc merytoryczna, pomoc w kontaktach z mediami, pomoc w 

pierwszego spotkania. 

Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo objęte działaniami 

Gmina Olsztyn, miasto Olsztyn, powiat Olsztyn województwo Warmińsko 

Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę 

proszę o wpisanie) 

Zawieś uwagę na „Szubienicach” 

zespół? Czy podzielono się funkcjami: np. wybrano osobę 

spotkań i ich prowadzenie, 

koordynacja zadania, kontakty z mediami, kontakty z Urzędem 

omoc przy koordynacji, dystrybucja ankiet, obsługa techniczna 

nacja badań ankietowych w 

spotkania,  współtworzenie grupy 

pomoc merytoryczna, pomoc w kontaktach z mediami, pomoc w 

objęte działaniami  akcji Masz 

województwo Warmińsko - Mazurskie 

(opcjonalnie, jeżeli posiadacie Państwo nazwę swojego 



  

  

7. Wybór  i rodzaj przestrzeni.

wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców?

Państwa do wyboru tej przestrzeni?

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

Po wielu perturbacjach związanych z nie d

uznaliśmy że dla lepszego pokazania możliwości współpracy z organami samorządu lepiej 

będzie wykorzystać przestrzeń którą Urząd Miasta sam 

zagospodarowania w najbliższym czasie. 

Po ogłoszeniu zamiaru 

zagospodarowanie Placu Dunikowskiego w Olsztynie poprosiliśmy o zgodę na 

przeprowadzenie badań opinii mieszkańców i uwzględnienie ich w warunkach konkursu. 

Otrzymaliśmy ją na piśmie. 

 

8. Współpraca z samorządem.

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

korespondencji z przedstawicielem/ami gminy (

dotyczące współpracy? 

współpracy? Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z 

mieszkańcami, włączyli się w pracę

zagospodarowania wybranej przestrzeni? Czy do współprac

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

współpracy?  

Samorząd od samego początku bardzo aktywnie uczestniczył w zadaniu. Od pierwszych 

chwil we wszystkich komunikatach medialnych umieszczona b

współorganizacji badania opinii przez SWAO i UM Olsztyna. 

Na początku odbyło się spotkanie z Wydziałem Komunikacji Społecznej UM. W pracach i 

pomocy bardzo aktywnie uczestniczyli pracownicy tegoż

Anetą Szpaderską. Mogliśmy liczyć na pomoc zarówno 

wyłożone w Urzędzie) jak również w szeroko zakrojonej akcji informacyjnej o zadaniu 

(informacje prasowe, informacje na stronie UM, wątek na Platformie Konsultacji 

Społecznych).  Współpracowaliśm

zapewnił nagłośnienie sali. 

W pierwszym spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyła osoba pisząca warunki konkursu 

architektonicznego – doradca prezydenta

 

 

przestrzeni.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano 

np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców?

Państwa do wyboru tej przestrzeni?  Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem Państwa 

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

perturbacjach związanych z nie do końca trafionym wyborem przestrzeni, 

uznaliśmy że dla lepszego pokazania możliwości współpracy z organami samorządu lepiej 

będzie wykorzystać przestrzeń którą Urząd Miasta sam zgłosił jako możliwą do 

zagospodarowania w najbliższym czasie.   

 przeprowadzenia konkursu architektonicznego na 

zagospodarowanie Placu Dunikowskiego w Olsztynie poprosiliśmy o zgodę na 

przeprowadzenie badań opinii mieszkańców i uwzględnienie ich w warunkach konkursu. 

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 

współpracy?  Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do 

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 

Samorząd od samego początku bardzo aktywnie uczestniczył w zadaniu. Od pierwszych 

chwil we wszystkich komunikatach medialnych umieszczona była informacja o 

organizacji badania opinii przez SWAO i UM Olsztyna.  

Na początku odbyło się spotkanie z Wydziałem Komunikacji Społecznej UM. W pracach i 

pomocy bardzo aktywnie uczestniczyli pracownicy tegoż wydziału z panią dyrektor 

. Mogliśmy liczyć na pomoc zarówno w dystrybucji ankiet (były 

) jak również w szeroko zakrojonej akcji informacyjnej o zadaniu 

(informacje prasowe, informacje na stronie UM, wątek na Platformie Konsultacji 

Współpracowaliśmy również przy organizacji spotkania. Urząd Miasta 

W pierwszym spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyła osoba pisząca warunki konkursu 

doradca prezydenta Olsztyna ds. zagospodarowania przestrzeni 

Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano 

np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło 

Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem Państwa 

o końca trafionym wyborem przestrzeni, 

uznaliśmy że dla lepszego pokazania możliwości współpracy z organami samorządu lepiej 

 jako możliwą do 

przeprowadzenia konkursu architektonicznego na 

zagospodarowanie Placu Dunikowskiego w Olsztynie poprosiliśmy o zgodę na 

przeprowadzenie badań opinii mieszkańców i uwzględnienie ich w warunkach konkursu.  

Czy samorząd aktywnie uczestniczył w realizacji 

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

wójtem/burmistrzem/prezydentem ) 

Czy ze strony urzędu wyznaczono osobę/osoby do 

Czy przedstawiciele gminy, urzędnicy uczestniczyli w spotkaniach z 

nad przygotowaniem społecznej koncepcji 

y udało się zaangażować 

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

Samorząd od samego początku bardzo aktywnie uczestniczył w zadaniu. Od pierwszych 

yła informacja o 

Na początku odbyło się spotkanie z Wydziałem Komunikacji Społecznej UM. W pracach i 

wydziału z panią dyrektor 

w dystrybucji ankiet (były 

) jak również w szeroko zakrojonej akcji informacyjnej o zadaniu 

(informacje prasowe, informacje na stronie UM, wątek na Platformie Konsultacji 

y również przy organizacji spotkania. Urząd Miasta 

W pierwszym spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyła osoba pisząca warunki konkursu 

ds. zagospodarowania przestrzeni – 



  

  

Jerzy Piekarski oraz Marcin Kierul 

Pomimo tego, że zadanie miało zakończyć się na tym 

sam zaproponował dalsze spotkania grupy reprezentatywnej.

odbędzie się już 6 grudnia. Wraz z kształtującą się właśnie grupą reprezentatywna 

będziemy próbowali na podstawie wyników badań opinii stworzyć konkretne zapisy do 

konkursu. Spróbujemy wypracować również koncepcję oceny prac konkursow

chcemy aby mieszkańcy również mieli wpływ na wyniki konkursu. 

W związku z wnioskami które pojawiły się na spotkaniu, mamy zamiar 

to, aby już teraz zlikwidowano nielegalny parking na placu. Mamy nadzieję, że wspólnie 

z innymi organizacjami pozarządowymi uda się nam wypracować harmonogram 

działań, które pozwolą na odzyskanie tej przestrzeni dla mieszkańców.

Warto wspomnieć, że w działaniach wspierał nas radny miasta Olsztyna Krzysztof 

Kacprzycki.  

Jako współuczestniczący w konsultacjach 

Śródmieścia zabiegał o to, aby zarówno rewitalizacja placu, jak i jego połączenie 

komunikacyjne zostało wpisane do tegoż programu. 

 

Ze względu na dość skomplikowaną sytuację Olsztyna, udział w akcji Masz Głos Masz 

Wybór  wydaje się dość ważną inicjatywą. 

Zarówno z punktu widzenia mieszkańców,  którzy nie wierzą w to, że ich głos może być 

ważny i wzięty przez władze pod uwagę, jak równ

samorządowych.  

Po reakcji samorządu na nasza inicjatywę, wnioskujemy że chce ona dialogu z 

mieszkańcami, a dotychczasowe nie do końca udane próby mogą wynikać z braku 

pomysłu na działania po stronie UM. 

Ciekawym wydaje się to, że w chwili obecnej trwają równolegle 3 badania opinii 

mieszkańców. Rozpoczęły się one niedługo po tym, jak my zakończyliśmy swoje. Mamy 

wrażenie, że nasza inicjatywa okazała się pewnego rodzaju inspiracją dla władz. 

Wnioskujemy to po tym, że wcześniej n

Olsztynie specjalnie spopularyzowana.

 

 

 

 

 

 

rski oraz Marcin Kierul – pracownik Wydziału Komunikacji Społecznej. 

o tego, że zadanie miało zakończyć się na tym właśnie spotkaniu, pan Piekarski 

sam zaproponował dalsze spotkania grupy reprezentatywnej. Najbliższe spotkanie 

odbędzie się już 6 grudnia. Wraz z kształtującą się właśnie grupą reprezentatywna 

będziemy próbowali na podstawie wyników badań opinii stworzyć konkretne zapisy do 

konkursu. Spróbujemy wypracować również koncepcję oceny prac konkursow

chcemy aby mieszkańcy również mieli wpływ na wyniki konkursu.  

W związku z wnioskami które pojawiły się na spotkaniu, mamy zamiar 

to, aby już teraz zlikwidowano nielegalny parking na placu. Mamy nadzieję, że wspólnie 

jami pozarządowymi uda się nam wypracować harmonogram 

na odzyskanie tej przestrzeni dla mieszkańców. 

Warto wspomnieć, że w działaniach wspierał nas radny miasta Olsztyna Krzysztof 

Jako współuczestniczący w konsultacjach społecznych dotyczących Strategii Rozwoju 

Śródmieścia zabiegał o to, aby zarówno rewitalizacja placu, jak i jego połączenie 

komunikacyjne zostało wpisane do tegoż programu.  

Ze względu na dość skomplikowaną sytuację Olsztyna, udział w akcji Masz Głos Masz 

Wybór  wydaje się dość ważną inicjatywą.  

Zarówno z punktu widzenia mieszkańców,  którzy nie wierzą w to, że ich głos może być 

ważny i wzięty przez władze pod uwagę, jak również z punktu widzenia władz 

Po reakcji samorządu na nasza inicjatywę, wnioskujemy że chce ona dialogu z 

mieszkańcami, a dotychczasowe nie do końca udane próby mogą wynikać z braku 

pomysłu na działania po stronie UM.  

że w chwili obecnej trwają równolegle 3 badania opinii 

mieszkańców. Rozpoczęły się one niedługo po tym, jak my zakończyliśmy swoje. Mamy 

wrażenie, że nasza inicjatywa okazała się pewnego rodzaju inspiracją dla władz. 

Wnioskujemy to po tym, że wcześniej nie zauważyliśmy aby taka forma badań była w 

Olsztynie specjalnie spopularyzowana. 

pracownik Wydziału Komunikacji Społecznej.  

spotkaniu, pan Piekarski 

Najbliższe spotkanie 

odbędzie się już 6 grudnia. Wraz z kształtującą się właśnie grupą reprezentatywna 

będziemy próbowali na podstawie wyników badań opinii stworzyć konkretne zapisy do 

konkursu. Spróbujemy wypracować również koncepcję oceny prac konkursowych – 

W związku z wnioskami które pojawiły się na spotkaniu, mamy zamiar postarać się o 

to, aby już teraz zlikwidowano nielegalny parking na placu. Mamy nadzieję, że wspólnie 

jami pozarządowymi uda się nam wypracować harmonogram 

 

Warto wspomnieć, że w działaniach wspierał nas radny miasta Olsztyna Krzysztof 

społecznych dotyczących Strategii Rozwoju 

Śródmieścia zabiegał o to, aby zarówno rewitalizacja placu, jak i jego połączenie 

Ze względu na dość skomplikowaną sytuację Olsztyna, udział w akcji Masz Głos Masz 

Zarówno z punktu widzenia mieszkańców,  którzy nie wierzą w to, że ich głos może być 

ież z punktu widzenia władz 

Po reakcji samorządu na nasza inicjatywę, wnioskujemy że chce ona dialogu z 

mieszkańcami, a dotychczasowe nie do końca udane próby mogą wynikać z braku 

że w chwili obecnej trwają równolegle 3 badania opinii 

mieszkańców. Rozpoczęły się one niedługo po tym, jak my zakończyliśmy swoje. Mamy 

wrażenie, że nasza inicjatywa okazała się pewnego rodzaju inspiracją dla władz.  

ie zauważyliśmy aby taka forma badań była w 



  

  

9. Diagnoza przestrzeni 

wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano 

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

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

przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.?

Jeżeli posiadają Państwo raport z badań/ zes

wersji elektronicznej  jak

drukowaną na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 87

100 Toruń 87-100 Toruń.

We współpracy z Kołem Naukowym Socjologów UWM i 

dniach 16-30 października 2012 przeprowadzono ankietowe badanie opinii 

mieszkańców.  Ankiety wypełniło 453 respondentów. Ankiety dostępne były zarówno w 

formie elektronicznej jak i papierowej. 

Akcja była bardzo dobrze rozpropagowana w m

Wyniki badań w formie prezentacji zapisanej do pliku PDF przesłano na adres PZR

 

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

mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z 

umieszczone w przestrzeni publicznej np.

Ankieta na stronie internetowej, ankiety umieszczone w Urzędzie Miasta Olsztyna i 

punkcie informacyjnym UM w hipermarkecie Real. 

Ankieterzy w różnych porac

Dunikowskiego.  

 

10.  Współpraca z mieszkańcami nad przygotowaniem koncepcji 

zagospodarowania wybranej przestrzeni. 

opisać, jakie działania podjęli Państwo, aby przygo

zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy 

Reprezentatywnej.   

 

 

 – badania przestrzeni, badania społeczne.

to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano 

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

iczyło 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 

jako załącznik na adres: d.michalska@pzr.org.pl

drukowaną na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 87

0 Toruń. 

We współpracy z Kołem Naukowym Socjologów UWM i Urzędem Miasta Olsztyna w 

30 października 2012 przeprowadzono ankietowe badanie opinii 

mieszkańców.  Ankiety wypełniło 453 respondentów. Ankiety dostępne były zarówno w 

formie elektronicznej jak i papierowej.   

Akcja była bardzo dobrze rozpropagowana w mediach i  portalach społecznościowych.

Wyniki badań w formie prezentacji zapisanej do pliku PDF przesłano na adres PZR

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?

Ankieta na stronie internetowej, ankiety umieszczone w Urzędzie Miasta Olsztyna i 

punkcie informacyjnym UM w hipermarkecie Real.  

Ankieterzy w różnych porach dnia przeprowadzali również badanie w okolicach Placu 

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 

badania przestrzeni, badania społeczne. Jeżeli 

to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano 

 Ilu mieszkańców 

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

nie wyników proszę o przesłanie 

d.michalska@pzr.org.pl lub wersję 

drukowaną na adres: Pracownia Zrównoważonego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 87-

Miasta Olsztyna w 

30 października 2012 przeprowadzono ankietowe badanie opinii 

mieszkańców.  Ankiety wypełniło 453 respondentów. Ankiety dostępne były zarówno w 

ediach i  portalach społecznościowych. 

Wyniki badań w formie prezentacji zapisanej do pliku PDF przesłano na adres PZR 

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

ankietami, mapy, tablice 

sklepach, przychodniach, szkołach? 

Ankieta na stronie internetowej, ankiety umieszczone w Urzędzie Miasta Olsztyna i 

h dnia przeprowadzali również badanie w okolicach Placu 

Współpraca z mieszkańcami nad przygotowaniem koncepcji 

Proszę przedstawić w punktach oraz  

tować społeczną koncepcję 

zagospodarowania przestrzeni: spotkania z mieszkańcami, powołanie i praca Grupy 



  

  

Szeroko zakrojona akcja informacyjna w mediach dotycząca badania 

zainteresowanie ankietą. Ankiety wypełniło w sumie 453 mieszkańców 

Warto dodać, że aż 236 respondentów było zainteresowanych wynikami badań i 

pozostawiło dane do kontaktu. 

kolejnym działaniu w zadaniu.

Dla mieszkańców zorganizowaliśmy również spotkanie podsumowujące wyniki.  

Uczestniczyło w nim ok. 60 osób. Po dość interesującej części wprow

prezentacji preferencji mieszkańców

Dyskusja z której wynikło, że oprócz prac nad końcowym zagospodarowaniem placu, 

warto już teraz postarać się

organizowanie tam małych oddolnych akcji, spotkań, działań i konkursów. 

 

W chwili obecnej trwa powoływanie grupy roboczej. Jej pierwsze spotkanie odbędzie się 

6 grudnia.  Planujemy od 1 do 3 spotkań. 

Po zakończeniu konkursu chcielibyśmy umożliwić mieszkańcom wybór 

głosowanie  i ostateczne konsultacje nad zwycięskim projektem.

 

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniach

jakim wieku byli uczestnicy?

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

młodzież? 

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób. 

Wydaje się, że było trochę więcej mężczyzn. 

Kolejne spotkania mające na celu wypracowanie konkretnych zapisów do konkursu będą 

odbywały się w mniejszym gronie. 

Przewidujemy udział ok. 10 -

 

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z 

o podkreślenie poniższych stwierdzeń.

1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3

zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie

 

 

Szeroko zakrojona akcja informacyjna w mediach dotycząca badania wywołała

Ankiety wypełniło w sumie 453 mieszkańców 

6 respondentów było zainteresowanych wynikami badań i 

pozostawiło dane do kontaktu.  Aktywnie wykorzystujemy te dane, informując o 

działaniu w zadaniu. 

Dla mieszkańców zorganizowaliśmy również spotkanie podsumowujące wyniki.  

nim ok. 60 osób. Po dość interesującej części wprow

prezentacji preferencji mieszkańców, odbyła się dość ciekawa i inspirująca dyskusja. 

Dyskusja z której wynikło, że oprócz prac nad końcowym zagospodarowaniem placu, 

warto już teraz postarać się o odzyskanie tej przestrzeni dla mieszkańców poprzez 

organizowanie tam małych oddolnych akcji, spotkań, działań i konkursów. 

W chwili obecnej trwa powoływanie grupy roboczej. Jej pierwsze spotkanie odbędzie się 

Planujemy od 1 do 3 spotkań.  

chcielibyśmy umożliwić mieszkańcom wybór 

i ostateczne konsultacje nad zwycięskim projektem. 

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

icy? W przypadku powołania Grupy Reprezentatywnej (ile osób 

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

W pierwszym spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób.  

Wydaje się, że było trochę więcej mężczyzn.  Średnia wieku to ok. 35 lat.

Kolejne spotkania mające na celu wypracowanie konkretnych zapisów do konkursu będą 

odbywały się w mniejszym gronie.  

-15 osób. 

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z 

o podkreślenie poniższych stwierdzeń. 

niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 

bardzo duże zaangażowanie). 

wywołała dość duże 

Ankiety wypełniło w sumie 453 mieszkańców naszego miasta. 

6 respondentów było zainteresowanych wynikami badań i 

dane, informując o każdym 

Dla mieszkańców zorganizowaliśmy również spotkanie podsumowujące wyniki.  

nim ok. 60 osób. Po dość interesującej części wprowadzającej i 

odbyła się dość ciekawa i inspirująca dyskusja. 

Dyskusja z której wynikło, że oprócz prac nad końcowym zagospodarowaniem placu, 

o odzyskanie tej przestrzeni dla mieszkańców poprzez 

organizowanie tam małych oddolnych akcji, spotkań, działań i konkursów.  

W chwili obecnej trwa powoływanie grupy roboczej. Jej pierwsze spotkanie odbędzie się 

chcielibyśmy umożliwić mieszkańcom wybór zwycięzcy przez 

? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W 

W przypadku powołania Grupy Reprezentatywnej (ile osób 

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

nia wieku to ok. 35 lat. 

Kolejne spotkania mające na celu wypracowanie konkretnych zapisów do konkursu będą 

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

trudno powiedzieć, 4- dostrzegam 



  

  

11. Rezultaty. Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezul

udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna 

Proszę także o krótki opis 2

jakie działania itp.  

• społeczna koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni p

• 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;

• przekazanie podsumowanie/raportu do urzędu gminy

• inne (jakie?) 

 

12. Promocja działań.  W jaki sposób 

lokalną społeczność (prasa, TV, Internet 

społecznościowe, wydarzenia promocyjne, 

(jakie)? Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami

Nad patronatem nie zastanawialiśmy się. Zarówno media elektroniczne jak i papierowe 

pisały o akcji ankietowej na jej początku i w 

i zamieściły jego podsumowanie.  Do pro

Eska, Radio Planeta i Radio Olsztyn.

O spotkaniu poinformowaliśmy również za pomocą plakatu i wydarzenia utworzonego na 

Facebooku. 

 

13. Czy w ramach realizacji zadania

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

nieformalnymi, sponsorami?

oraz  krótki opis na czym

 

 

 

Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezul

udało się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Wspólna 

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

społeczna koncepcja zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej;

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

 

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

umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu; 

przekazanie podsumowanie/raportu do urzędu gminy 

W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach 

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

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

Czy udało nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu?

Nad patronatem nie zastanawialiśmy się. Zarówno media elektroniczne jak i papierowe 

pisały o akcji ankietowej na jej początku i w trakcie.  Poinformowały również o spotkaniu 

i zamieściły jego podsumowanie.  Do promocji akcji włączyły się także 

Eska, Radio Planeta i Radio Olsztyn. 

O spotkaniu poinformowaliśmy również za pomocą plakatu i wydarzenia utworzonego na 

Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę

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

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

opis na czym polegała współpraca?  

Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które 

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

3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na  

ublicznej; 

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

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

Państwo o swoich działaniach 

strona internetowa, portale 

plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne 

np. w formie patronatu? 

Nad patronatem nie zastanawialiśmy się. Zarówno media elektroniczne jak i papierowe 

trakcie.  Poinformowały również o spotkaniu 

 Radio Plus, Radio 

O spotkaniu poinformowaliśmy również za pomocą plakatu i wydarzenia utworzonego na 

nawiązali Państwo współpracę z innymi 

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

, proszę o podanie nazw organizacji/instytucji 



  

  

Forum Rozwoju Olsztyna, Święta Warmia

Wszystkie trzy stowarzyszenia od dłuższego czasu starają się wpływać na kształtowanie 

przestrzeni w Olsztynie i aktywnie walczą o odzyskanie placu dla mieszkańców. Dzięki 

SARP i św Warmii plac i pomnik zostały wpisane do rejestru zabytków. 

Św. Warmia i FRO przygotowały dość ciekawą koncepcję ramową zagospodarowania 

placu.  Wszystkie trzy stowarzyszenia aktywnie brały udział w nagłośnieniu badania 

opinii mieszkańców i przygotowa

etapach zadania.  

 

14. Co uważają Państwo za swoje 

ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?

Doskonałą współpracę z władzami samorządowymi i ilość wypełnionych ankiet.

  

15.  Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla 

Dlaczego? 

Wybór przestrzeni. 

 

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

dotyczące realizacji projektu

zagospodarowania terenu prosz

(spakowane np. w programie WinRar)  na 

drukowanej na adres: Pracownia Zrównoważo

87-100 Toruń.  

 

17.  Dodatkowe informacje

- (czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). 

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

- czy realizowali Państwo jesienne zadania: Urząd

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

Niestety nie zdążyliśmy zorganizować Święta Samorządu w terminie. Ze względu na nawał 

pracy związanej z zadaniem Wspólna 

Urząd na Piątkę. 

 

 

 

Święta Warmia, SARP 

Wszystkie trzy stowarzyszenia od dłuższego czasu starają się wpływać na kształtowanie 

przestrzeni w Olsztynie i aktywnie walczą o odzyskanie placu dla mieszkańców. Dzięki 

i św Warmii plac i pomnik zostały wpisane do rejestru zabytków.  

Św. Warmia i FRO przygotowały dość ciekawą koncepcję ramową zagospodarowania 

placu.  Wszystkie trzy stowarzyszenia aktywnie brały udział w nagłośnieniu badania 

opinii mieszkańców i przygotowaniu spotkania. Będą również brać udział w kolejnych 

Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji 

ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

z władzami samorządowymi i ilość wypełnionych ankiet.

Jaka część zdania „Wspólna Przestrzeń” była dla Państwa najtrudniejsza

eżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały 

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 

odatkowe informacje:  

(czy organizowali Państwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak, 

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

wali Państwo jesienne zadania: Urząd na Piątkę, Co się

? Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników? 

Niestety nie zdążyliśmy zorganizować Święta Samorządu w terminie. Ze względu na nawał 

pracy związanej z zadaniem Wspólna Przestrzeń nie podjęliśmy się działania w zadaniu 

Wszystkie trzy stowarzyszenia od dłuższego czasu starają się wpływać na kształtowanie 

przestrzeni w Olsztynie i aktywnie walczą o odzyskanie placu dla mieszkańców. Dzięki 

 

Św. Warmia i FRO przygotowały dość ciekawą koncepcję ramową zagospodarowania 

placu.  Wszystkie trzy stowarzyszenia aktywnie brały udział w nagłośnieniu badania 

niu spotkania. Będą również brać udział w kolejnych 

w trakcie realizacji zadania w 

z władzami samorządowymi i ilość wypełnionych ankiet. 

Państwa najtrudniejsza? 

eżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały 

: artykuły prasowe, fotografie, szkice  koncepcji 

ę o przesłanie plików w wersji elektronicznej 

dres d.michlska@pzr.org.pl lub 

nego Rozwoju ul. Św. Katarzyny 5/3 

Jeżeli tak,  proszę o opis, 

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

, Co się będzie  działo w 

Niestety nie zdążyliśmy zorganizować Święta Samorządu w terminie. Ze względu na nawał 

Przestrzeń nie podjęliśmy się działania w zadaniu 


