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SPRAWOZDANIE KOOCOWE 

Z REALIZACJI ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEO”  

 W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR w roku 2013  

 

1. Nazwa organizacji: 

Fundacja „OSTATNI REJS” 

 

2. Dane teleadresowe organizacji: 

ul. Polna 29, 72-510 Wolin 

 

3. Koordynator zadania: 

Imię i nazwisko: Sylwia Borkowska  

Numer telefonu: 603289371 

Adres e-mail: fundacja@ostatnirejs.pl 

 

 

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

osobę odpowiedzialną za promocję,  inną za organizację  spotkao i ich prowadzenie, kontakty z 

przedstawicielami urzędu gminy. 

 

Stały Zespół realizujący zadanie liczył  5 osób w tym jedna osoba z Rady Miejskiej i jedna z  

Urzędu Miejskiego. Działaliśmy zespołowo. Byliśmy ze sobą w kontakcie mailowym lub 

telefonicznym, na bieżąco spotykaliśmy się w miarę potrzeb i odbyliśmy 3 spotkania. Na 

spotkania Zespołu przychodzili również sympatycy Zadania.  
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5. Gmina, miejscowośd, powiat oraz województwo objęte działaniami  akcji Masz Głos, Masz 

Wybór: 

 

Gmina Wolin, WOLIN, zachodniopomorskie 

 

6. Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli 

posiadacie Paostwo nazwę swojego działania -  proszę o wpisanie) 

Skwer „LUDZIOM MORZA” 

 

7. Wybór  i rodzaj przestrzeni.  Proszę o wyjaśnienie, 

w jaki sposób dokonano wyboru przestrzeni np. podczas zebrania/spotkania mieszkaoców? Co 

skłoniło Paostwa do wyboru tej przestrzeni?  Jaki rodzaj przestrzeni był przedmiotem Paostwa 

działao (boisko, plac miejski, plac zabaw, skwer, przestrzeo budynku itp.). 

Przestrzeń została wybrana jakiś czas temu w wyniku zapotrzebowania na utworzenie takiego 

miejsca, rozmów i spotkań z mieszkańcami oraz osobami przyjeżdżającymi z poza Wolina, 

którzy wskazali ją jako najlepszą lokalizację, do powstania miejsca pamięci i relaksu. 

W okresie 02.01-28.02.2013 r. zostały przeprowadzone rozmowy sondażowe wśród ok. 100 

osób, które poparły w 95% inicjatywę powstania takiego miejsca. 

Przestrzeń do zagospodarowania znajduje się w pobliżu wody, przez co odpowiada 

charakterowi takiego miejsca i  jest dostępna dla wszystkich osób. 

 

8. Współpraca z władzami samorządowymi.  Czy 

władze samorządowe aktywnie uczestniczyły 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 

mieszkaocami, włączyli się w pracę nad planowaniem przestrzeni wybranej przestrzeni? Czy do 
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współpracy udało się zaangażowad radnych np. gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniają 

Paostwo atmosferę współpracy?  

Uwaga: jest to bardzo ważna częśd sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o 

nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis. 

Przed zorganizowaniem spotkania otwartego dnia 06 czerwca br. (opis pkt. 17)  z 

mieszkańcami, osobiście spotkaliśmy się z Burmistrzem zapraszając go na spotkanie i 

osobiście spotkaliśmy się z Przewodniczącym Rady Miejskiej, który zobowiązał się do 

poinformowania pozostałych radnych o zaproszeniu na spotkanie ( w Biurze Rady Miejskiej 

nie otrzymaliśmy kontaktów do naszych Radnych). Drugie spotkanie otwarte odbyło się dnia 

11 grudnia 2013 r. podsumowujące zadanie. Władze samorządowe udostępniły także salę w 

Urzędzie Miejskim na spotkanie z mieszkańcami.  Oba spotkania odbyły się w atmosferze 

zrozumienia i deklaracjach wzajemnej współpracy. Przy okazji spotkań mieszkańcom rozdana 

została przez nas „Karta Praw Mieszkańca” oraz „Narzędziownik Obywatelski” oraz gadżety 

marketingowe  akcji „Masz Głos, Masz Wybór” (długopisy). 

Kontakty z samorządem były osobiste i listowne. Spotykaliśmy się również podczas lokalnych 

imprez masowych organizowanych dla mieszkańców Gminy Wolin i osób z zewnątrz. W 

Grupie Reprezentatywnej był jeden przedstawiciel Urzędu i jeden Rady Miejskiej.  
 

 

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 mieszkaoców 

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

przyklejonych wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.? 

Jeżeli posiadają Paostwo raport z badao/ zestawienie wyników proszę o przesłanie wersji 

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

 
Diagnozę przestrzeni przeprowadzono poprzez rozmowy z mieszkańcami, sondaż  (02.01-

28.02.2013r.) w którym wzięło udział ok. 100 osób. Pytanie dotyczyło inicjatywy, czy w Wolinie 

potrzebne jest „miejsce pamięci poświęcone, Tym którzy nie powrócili z morza” TAK, NIE, NIE 

MAM ZDANIA. Osoby sondowane w 95% popierały inicjatywę powstania takiego miejsca, 36% 

osób sondowanych było wręcz zdziwionych, że Wolin położony nad wodą takiego miejsca nie 

ma, 5% sondowanych nie miało zdania. Ankietę przeprowadziliśmy dnia 14 września 2013 roku 

dla 50 osób. 

mailto:d.michalska@pzr.org.pl
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Wyniki ankiety: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.575706075829022.1073741835.525680924164

871&type=1 

W przestrzeni publicznej przy sprzyjających warunkach pogodowych na wlepki używaliśmy 

flipcharta i do obecnego planu zagospodarowania wspólnej przestrzeni w większości 

mieszkańcy chcieli dodać jeszcze fontannę, scenę na występy artystyczne lub ekran do 

wyświetlania filmów na wolnym powietrzu. 

 

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

trakcie lokalnych wydarzeo, skrzynki z ankietami, mapy, tablice umieszczone w przestrzeni publicznej 

np. sklepach, przychodniach, szkołach? 

Sondowanie odbywało się na ulicach, a ankietowanie na ulicach i w trakcie lokalnego 

wydarzenia Polsko-Niemieckiego Ottonowego Święta Plonów, w przestrzeni publicznej przy 

sprzyjających warunkach pogodowych na wlepki używaliśmy flipcharta. 

j/w 

 

10.  Współpraca z mieszkaocami nad planowaniem 

wybranej przestrzeni. Proszę przedstawid w punktach oraz  opisad, jakie działania podjęli 

Paostwo, aby przygotowad społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzeni: spotkania z 

mieszkaocami, powołanie i praca Grupy Roboczej.   

Uwaga: jest to bardzo ważna częśd sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o 

nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis. 

1. Na  zorganizowane otwarte spotkanie dnia 

06 czerwca 2013 r. z mieszkańcami i władzami samorządowymi w celu 

przedstawienia ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór” oraz uczczenia 

Święta Samorządu Lokalnego zaprosiliśmy również przedstawiciela  Młodzieżowej 

Rady z Ostromic realizującego zadanie „Fundusz Sołecki”. Na spotkaniu mieszkańcy 

zadawali pytania przedstawicielom samorządu oraz realizatorom zadań 

„Wspólna Przestrzeń” i „Fundusz Sołecki”.   

2. Grupa Reprezentatywna w składzie pięciu 

osób (wraz z koordynatorem) spotkała się trzykrotnie, aby przygotować 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.575706075829022.1073741835.525680924164871&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.575706075829022.1073741835.525680924164871&type=1
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materiały promocyjne, logo zadania, przygotować pytania do ankiety, 

przeanalizować diagnozę przestrzeni, wnioski mieszkańców z pierwszego 

spotkania, przygotować podsumowanie projektu. Spotkania grupy odbyły się 06 

czerwca, 07 września i 29 listopada 2013 r.. Oprócz tego w miarę potrzeby, 

komunikowaliśmy się mailowo i telefoniczne przekazując swoje uwagi i 

spostrzeżenia.  

3. Spotkanie z mieszkańcami i 

przedstawicielami samorządu przesuwane dwukrotnie z przyczyn od nas 

niezależnych, odbyło się dnia  11 grudnia 2013 r. w celu podsumowania zadania 

i przedstawienia wyników ankiety, tym którzy wcześniej nie mieli możliwości 

zapoznania się z jej wynikami.  

 

 

 

Ilu mieszkaoców  uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W jakim wieku 

byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Roboczej (ile osób liczyła grupa, w jakim wieku, ile 

było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież? 

W dwóch otwartych spotkaniach dla mieszkańców uczestniczyło od 8 do 22 osób w 

wieku 17 – 65 lat. W większości były to kobiety (60%). Grupa Reprezentatywna  liczyła 

5 osób : trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Członkowie byli w wieku od 26 do 63 lat.  W 

pracach grupy uczestniczyła młodzież sympatycy, wolontariusze.  

 

Jak oceniają Paostwo zaangażowanie mieszkaoców w działania związane z akcją? Proszę o 

podkreślenie poniższych stwierdzeo. 

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

zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie. 

11. Rezultaty. Z poniższej listy proszę zaznaczyd przez 

podkreślenie rezultaty, które udało się Paostwo osiągnąd w związku z realizacja zadania 

„Wspólna Przestrzeo”. Proszę także o krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile 

środków, na  jakie działania itp.  
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 koncepcja zagospodarowania wybranej 

przestrzeni publicznej przygotowana wspólnie z mieszkaocami, władzą lokalną, 

 wnioski do budżetu gminy/miasta o 

zabezpieczenie środków na realizację całości lub części zaplanowanych działao;  

 wnioski do budżetu obywatelskiego, 

 potwierdzone zabezpieczenie środków na 

realizację części działao np. z funduszu sołeckiego, budżetu gminy; 

 umowa z gminą na użyczenie wybranego terenu; 

 podsumowanie zrealizowanych działao w formie 

raportu/sprawozdania/prezentacji do urzędu gminy oraz dla mieszkaoców, 

 inne (jakie?) 

Efektem dodanym jest dla nas udział w akcji „Masz Głos, Masz Wybór” i współpraca z 

Pracownią Zrównoważonego Rozwoju, co stało się impulsem, do uruchomienia w Gminie Wolin 

„nie jednorazowej rozmowy”, ale stałego mechanizmu rozmawiania i współtworzenia. 

12. Promocja działao.  W jaki sposób informowaliście 

Paostwo o swoich działaniach lokalną społecznośd (prasa, TV, Internet – strona internetowa, 

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

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

Proszę wskazad miejsca publikacji informacji o Paostwa działaniach. W treści można wkleid link 

lub przesład materiały na adres d.michalska@pzr.org.pl. 

Dodatkowo oprócz otrzymanych plakatów, drukowaliśmy plakaty informujące o 

spotkaniach oraz ulotki promujące działania. Plakaty rozwieszane były przed każdym 

ważnym wydarzeniem związanym z zadaniem na miejskich tablicach informacyjnych, 

ulotki rozdawali wolontariusze mieszkańcom oraz pozostawiano je w miejscach 

publicznych najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców Gminy Wolin (m.in. urzędzie, 

sklepach, przychodni, szkołach)  

Do działań informacyjnych wykorzystaliśmy Internet, publikując na stronach 

internetowych Fundacji „OSTATNI REJS”, utworzonym przez nas fanpag’u Masz Głos Masz 

Wybór w Gminie Wolin  

https://www.facebook.com/MaszGlosMaszWyborWGminieWolin 

oraz lokalnych serwisach internetowych: e-wolin.pl, ikamien.pl, wolin24.com co robimy. 

Wykorzystaliśmy również marketing szeptany. Grupa Reprezentatywna oraz osoby 

mailto:d.michalska@pzr.org.pl
https://www.facebook.com/MaszGlosMaszWyborWGminieWolin
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sympatyzujące zadaniu opowiadali o projekcie oraz jego założeniach znanym sobie 

osobom.  

 

13. Czy w ramach realizacji zadania nawiązali 

Paostwo 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?  

Nawiązana została współpraca z młodzieżą z wolińskich szkół. Młodzież uczestniczyła w 

zorganizowanym  przez nas  spotkaniu z mieszkańcami z okazji „Święta Samorządu Lokalnego” 

i prezentacji zadania „Wspólna Przestrzeń”.  Pomagała nam przy prowadzeniu spotkań, 

rozwieszaniu i roznoszeniu materiałów informacyjnych o naszych działaniach oraz w 

ankietowaniu, była uczestnikiem działań w zadaniu. 

Współpraca nawiązana została również na terenie naszej Gminy  z uczestnikami zadania 

„Fundusz Sołecki” – Młodzieżowa Rada z Ostromic. Wzajemnie informowaliśmy się o 

działaniach  związanych z akcją „Masz Głos, Masz Wybór” i tam gdzie było wspólne pole do 

współpracy działaliśmy np. na zorganizowanym przez nas spotkaniu otwartym z okazji Święta 

Samorządu Lokalnego, uczestnicy „Funduszu Sołeckiego” mieli możliwość przedstawienia 

zadania „Fundusz Sołecki”, zaproszonym na spotkanie przedstawicielom samorządu i 

mieszkańcom.  

 

14. Co uważają Paostwo za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania w ramach Akcji 

Masz Głos, Masz Wybór? 

Największym osiągnięciem jest wspólne działanie na rzecz zagospodarowania 

przestrzennego miejsca nieużytkowanego, które będzie w przyszłości służyło 

potrzebom mieszkańców. Burmistrz Wolina nie krył zadowolenia, że powstała 

inicjatywa od mieszkańców i ma możliwość skorzystania z diagnozy przestrzeni m.in. 

poprzez ankietowania.   Uważam, że opracowany wcześniej projekt planu 

zagospodarowania wspólnej przestrzeni - Skwer „LUDZIOM MORZA” dzięki działaniom 

w zadaniu tj. współpracy mieszkańców, władz samorządowych oraz naszej organizacji 

pozarządowej, nabrał nowego wymiaru, dzięki poznaniu oczekiwań społecznych 

związanych z tym miejscem. 
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15.  Jaka częśd zdania „Wspólna Przestrzeo” była dla 

Paostwa najtrudniejsza? Dlaczego? 

Największą trudnością była organizacja spotkań pod względem odpowiedniej 

frekwencji.  Mieszkańcy Gminy Wolin mimo wszystkich możliwych sposobów 

komunikacji nie uczestniczą aktywnie w konsultacjach.  Każde spotkanie było dla nas 

wyzwaniem, często do końca nie mieliśmy pewności, ilu mieszkańców przyjdzie i czy 

będą to te same osoby co poprzednio , czy uczestnicy spotkań zmienią się. Również 

kontakty z Radnymi były utrudnione, życzeniem Przewodniczącego Rady Miejskiej była 

korespondencja papierowa przepływająca przez jego ręce,  Przewodniczący Rady 

Miejskiej nie wyraził zgody na udostępnienie poczty elektronicznej do Radnych, co w 

przypadkach,  gdy nie mieliśmy zdobytego własnym staraniem kontaktu, utrudniało 

nam współpracę z radnymi i szybki przepływ informacji o naszych działaniach w 

zadaniu. 

 

16. Załączniki. Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyd 

Paostwo dodatkowe materiały dotyczące realizacji projektu: fotografie, szkice koncepcji 

zagospodarowania terenu proszę o przesłanie plików w wersji elektronicznej (spakowane np. w 

programie WinRar)  na adres d.michlska@pzr.org.pl. 

 

17.  

(czy organizowali Paostwo Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak,  proszę o opis, jakie 

działania Paostwo podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizowad? 

mailto:d.michlska@pzr.org.pl
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18.  Dodatkowe informacje:  

 

 czy realizowali Paostwo jesienne zadanie:  

Inicjatywa uchwałodawcza Jeżeli tak, proszę o skrócony opis wyników? 

Sporządziła: Sylwia Borkowska                                                    Wolin, dnia 12.12.2013 r. 

 

 
Święto Samorządu Lokalnego przeprowadziliśmy podczas SPOTKANIA OTWARTEGO, DNIA 
06.06.2013 ROKU (CZWARTEK) GODZ. 17:00 Z MIESZKAŃCAMI GMINY WOLIN  
PRZEDSTAWIAJĄC OGÓLNOPOLSKĄ AKCJĘ „MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR” 
Uczestnicy spotkania: 
1.  Przedstawiciel/e władz – Burmistrz Gminy Wolin 
2.  Przedstawiciele samorządu – radni Rady Miejskiej 
3. Uczestnicy akcji „Masz Głos Masz Wybór” 
- zadanie „Fundusz Sołecki” – Młodzieżowa Rada z Ostromic – Pan Bogdan Czaplicki 
- zadanie „Wspólna Przestrzeń” – Skwer Ludziom Morza – Fundacja „OSTATNI REJS” – Pani Sylwia 
Borkowska 
4. Wolontariuszki: Kamila z Unina i Patrycja z Wolina 
5. Mieszkańcy Gminy Wolin 
Osoba prowadząca – uczestniczka ogólnopolskiej akcji „Masz Głos Masz Wybór” – Pani Sylwia 
Borkowska 
Porządek spotkania: 
1. Powitanie przybyłych na spotkanie;  
2. Przedstawienie celów spotkania;  
3. Przedstawienie zasad uczestnictwa w spotkaniu: możliwości wnoszenia uwag, propozycji  
uzupełnienia treści prezentowanych obszarów tematycznych;  
4. Prezentacja osób uczestniczących w spotkaniu oraz prezentujących poszczególne obszary 
tematyczne;  
4.1.  wystąpienie przedstawiciela Urzędu Miejskiego  –Święto Samorządu Lokalnego 
4.2.  wystąpienie przedstawiciela Rady Miejskiej  -  krótko o działaniach służących mieszkańcom 
4.3.  przedstawienie zadania „Fundusz Sołecki” – Młodzieżowa Rada z Ostromic – Pan Bogdan 
Czaplicki 
4.4. przedstawienie zadania „Wspólna Przestrzeń” – Skwer Ludziom Morza – Fundacja „OSTATNI 
REJS” – Pani Sylwia Borkowska 
5. Dyskusja;  
6. Powołanie Grupy Reprezentatywnej dla zadania „Wspólna Przestrzeń” – Skwer Ludziom Morza 
7. Podziękowanie uczestnikom za przybycie i udział w tworzeniu dialogu na rzecz rozwoju Gminy 
Wolin. 
Organizując spotkanie z okazji Święta Samorządu Lokalnego i jednocześnie poinformowania o 

ogólnopolskiej akcji „Masz Głos, Masz Wybór” nie spodziewaliśmy się tak dobrego odbioru 

społecznego. 


