
 
 

 

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE 

Z REALIZACJI ZADANIA PRZESTRZEŃ DLA LUDZI 

W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR 

 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 

  

1. Nazwa organizacji/grupy:             Grupa Odnowy Wsi Malin 

2. Dane teleadresowe organizacji:       Malin, ul. Bociania 12,  55-114 Wisznia Mała 

3. Koordynator/ka  działania (imię i nazwisko):  Bartosz Ryszkowski   

Telefon:   601 700 697 

Email:   bart.rys@wp.pl 

4. Gmina, miejscowość oraz województwo objęte działaniami akcji Masz Głos, Masz 

Wybór:  Wisznia Mała ,  Malin,  dolnośląskie 

 

5. Czy w realizację działania zaangażowane są inne osoby z grupy/organizacji czy 

sympatycy? Jeśli tak, ile to osób? Jaka jest ich rola, za co są odpowiedzialni?  

W realizację zadania zaangażowanych jest kilka osób, m.in. pani sołtys wsi Malin – 

Dorota Kuleta, odpowiedzialna za kontakty z gminą, radny z rady gminy Maciej Łamasz, 

który aktywnie działa na rzecz naszego parku podczas sesji rady gminy, liderka Grupy 

Odnowy Wsi -  Marzanna Jurzysta Ziętek, która wspiera wszystkie działania na rzecz 

rozwoju wsi. 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

 



 
 

1.  Wybór przestrzeni, przedmiotu Państwa działań.  Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób 

dokonano wyboru przestrzeni czy problemu do rozwiązania w przestrzeni publicznej np. 

podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Dlaczego wybrano tę przestrzeń lub zapadła 

decyzja, że zajmujecie się Państwu wybranym problemem w przestrzeni publicznej?  

W poprzedniej edycji akcji Masz Głos Masz Wybór realizowaliśmy „wspólną przestrzeń” – był 

to plac zabaw dla dzieci. W wyniku już wówczas przeprowadzonych rozmów i ankiet wynikało, 

że mieszkańcy chcieliby rewitalizacji pięknego parku znajdującego się na terenie wsi Malin. 

Wybór przestrzeni był więc jakby naturalną konsekwencją działań w poprzedniej edycji akcji. 

Podczas pierwszego zebrania z mieszkańcami nasz wybór, nasz plan został przyjęty bez 

zastrzeżeń. Park wymaga odnowienia, wyczyszczenia, nowego projektu i dobrego 

zagospodarowania. Na terenie parku znajduje się wiele unikalnych gatunków roślin, 

sprowadzonych do Malina jeszcze przez niemieckich właścicieli miejscowego pałacu. Jest też 

staw – jedna z atrakcji parku. Należy jednak zagospodarować otoczenie by lepiej służyło 

mieszkańcom. Park jest wpisany do rejestru zabytków. 

 

2.  Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym 

uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. ankiety, sondaże, 

spotkania, warsztaty). 

Do dziś udało nam się zorganizować dyskusję z mieszkańcami podczas zebrania wiejskiego. 

Przeprowadziliśmy ankiety dla dorosłych, w których mieszkańcy określali co i w jaki sposób 

należałoby w parku zmienić, zmodernizować by lepiej służył mieszkańcom. Była także ankieta 

internetowa, zapytanie poprzez stronę www oraz portal Facebook o wizję przyszłości parku. 

Podczas festynu dla dzieci przeprowadziliśmy konkurs plastyczny „Nasz park w przyszłości”, 

gdzie najmłodsi mogli przedstawić swoje marzenia. To ważny element działania, gdyż pokazuje 

oczekiwania tych, którzy najchętniej z parku korzystają i korzystać będą w przyszłości. Obok 

wizji kosmicznych i całkowicie nierealnych pojawiło się wiele ciekawych i inspirujących 

pomysłów.  Na podstawie tych informacji sporządziliśmy wstępne podsumowanie oczekiwań 

mieszkańców i przy okazji kolejnego zebrania (w sprawie podziału funduszu sołeckiego) 

przeprowadziliśmy dyskusję, a mieszkańcy przeznaczyli część pieniędzy na poprawę wizerunku 

parku. Naszym celem oprócz bieżących drobnych zmian jest gruntowna rewitalizacja, stąd 



 
 

 

 

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się zrealizować, proszę je wymienić i krótko 

opisać, co było tego przyczyną? 

 

 

 

4.  Proszę krótko opisać relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji wpłynął w jakiś sposób 

na te relacje? 

W rewitalizację parku zaangażowana jest gmina Wisznia Mała. Mamy wśród radnych osoby, 

które podczas rad gminy przekonują do naszych racji. Udało się przeznaczyć pieniądze gminy 

na wykonanie w tym roku koncepcji zagospodarowania parku. Podczas konsultacji budżetu na 

rok 2016 złożono wniosek odnośnie przygotowania w przyszłym roku projektu budowlanego 

dla parku w Malinie, a do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgłoszono, by w kolejnych latach 

ująć środki na realizację tego projektu. Ze strony gminy, choć widać, że jak wszędzie brakuje 

funduszy, to jest chęć do współpracy. Na pewno naszym działaniom sprzyja fakt, że 

otrzymaliśmy w 2013r nominację do nagrody SuperSamorząd. To bardzo motywuje i 

mobilizuje loklaną władzę do współpracy z nami. 

 

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w działania 

związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi. 

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

zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie ) 

także zaangażowanie finansowe w profesjonalny projekt odnowy parku w Malinie. Napisany i 

złożony został wniosek do fundacji FALA na budowę ścieżki edukacyjnej oraz odtworzenie 

dawnego drzewostanu w parku poprzez nasadzenie magnolii i różaneczników. 



 
 

1                     2                        3                      4   X                       5 

Proszę podać krótkie uzasadnienie: 

Mamy wśród radnych gminnych osoby, które sprzyjają naszej akcji. Przychylny jest także wójt. 

Liderka Grupy Odnowy Wsi jest radną w Radzie Powiatu – to także stanowi wsparcie dla naszej 

akcji. 

 

6.  Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 

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

zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie ) 

1                     2                        3                      4   X                       5 

Proszę podać krótkie uzasadnienie: 

Mieszkańcy chętnie wypowiadają się na temat parku, o jego przyszłości i sposobie 

zagospodarowania. Z pieniędzy sołeckich sami decydują o przekazaniu części funduszu na 

poprawę użyteczności parku (ławki, kosze na śmieci)  i oczekują (wiem to z rozmów i maili) 

wglądu i konsultacji społecznych przygotowywanej przez architekta koncepcji 

zagospodarowania parku. Widać wyraźnie,  że nasza akcja zwiększa świadomość mieszkańców 

o współuczestniczeniu w tworzeniu miejsca przyjaznego nam samym  i możliwości wpływu na 

przyszły wygląd parku. 

 

7. Czy w ramach realizacji zadania nawiązaliście 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 polega współpraca? 

W ramach akcji, oprócz współpracy z mieszkańcami, dla osiągnięcia celu nawiązana została 

współpraca z Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z Wrocławia i złożenie do 

projektu w ramach konkursu Lokalne Inicjatywy Obywatelskie – Społeczna Opieka nad 

Krajobrazem finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 



 
 

Gospodarki Wodnej o nazwie: Budowa ścieżki edukacyjnej prezentującej bioróżnorodność 

parku w Malinie wraz z działaniami pielęgnacyjnymi parku. W przypadku otrzymania 

dofinansowania z tego projektu do współpracy zaangażowana zostanie także młodzież z 

Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi z Kryniczna (gm. Wisznia Mała). Zaplanowana jest lekcja 

przyrody w terenie, integracja oraz zaangażowanie młodzieży do poszanowania pracy i       

środowiska naturalnego. 

 

 

8. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w 

ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Za nasz sukces można uznać zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców w odnowę parku w 

Malinie. Fakt przeznaczenia części funduszu sołeckiego na stworzenia koncepcji 

zagospodarowania parku i jednocześnie przekazania dodatkowych środków na postawienie 

ławek i koszy na śmieci przy alejkach w parku, wykoszenie traw, usunięcie samosiejek. Fakt 

poruszania przez mieszkańców na zebraniu tematu parku, który przez wiele lat był pomijany, 

zapomniany i nie zwracał niczyjej uwagi jest dużym osiągnięciem działania na rzecz „Wspólnej 

Przestrzeni”  w ramach akcji Masz Głos Masz Wybór. 

 

9. Jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji? Proszę o podanie 

krótkiego harmonogramu. 

Aktualnie czekamy na koncepcję zagospodarowania parku zleconą przez Urząd Gminy Wisznia 

Mała. Składamy uwagi i propozycję zmian do budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej 

z uwzględnieniem realizacji rewitalizacji parku. Kolejnym etapem będą konsultacje społeczne 

koncepcji. Chcemy wyłożyć koncepcją i przygotować wizualizację zmian w świetlicy wiejskiej w 

Malinie w godzinach, gdy każdy może zapoznać się z tematem i zaproponować swoje pomysły. 

Chcemy na koniec okresu konsultacji zorganizować zebranie podsumowujące i przedstawić 

ostateczną wersję wypracowaną przez mieszkańców. 

 



 
 

10. Czy w planowanych działaniach będziecie potrzebowali wsparcia od koordynatorki 

zadania „Przestrzeń dla ludzi”? Jeżeli tak, to na czym ono mogłoby polegać? 

Oczekiwanie na pomoc koordynatorki przy realizacji wizualizacji lub wykonaniu makiety parku 

na bazie koncepcji z możliwością modyfikacji. Rozwiązanie takie było prezentowane na 

szkoleniu i stanowi bardzo atrakcyjną formę przezntacji mieszkańcom planowanych zmian. 

Myślimy też o wizualizacji komputerowej, być może w takim rozwiązaniu również pomocna 

może być PZR.  

 

11.  Inne informacje, które chcielibyście dodać do sprawozdania. 

  

 

 


