
 
 

   

FORMULARZ PODSUMOWUJĄCY 

REALIZACJĘ 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: Malin, gmina Wisznia Mała 

 

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. Bardzo aktywni są mieszkańcy wsi Malin biorąc udział w konsultacjach, 

służąc własnym archiwum na temat parku oraz przekazując wiedzę na temat historii tego 

miejsca. W gminie wyznaczono dwie osoby do współpracy z mieszkańcami – Panią Annę 

Ciężak-Bałdygę  - odpowiedzialną za  koncepcję zagospodarowania parku i późniejszy 

projekt budowlany oraz Pana Marcina Buczaka, który nadzoruje wszelkie prace związane 

z roślinnością w parku jak inwentaryzacja drzew, wycinka samosiejek, nowe budki dla 

ptaków. Ogromną wiedzą i doświadczeniem wspiera nas Pani  wicewójt Sławomira 

Herman, która poinformowała nas o możliwości wnioskowania o przesunięcie środków 



 
 

finansowych w funduszu sołeckim na stworzenie koncepcji zagospodarowania parku i 

pokierowała w dalszych działaniach. 

 

CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

 

1.  Wybór przestrzeni, przedmiotu 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, na którym poinformowaliśmy, że kolejny raz 

uczestniczymy w akcji Masz Głos Masz Wybór zapytaliśmy mieszkańców jakie miejsca chcieliby 

zmienić i zagospodarować dla lokalnej społeczności. Rewitalizacja parku była pierwszym 

zgłoszonym pomysłem, za którym podły kolejne głosy. Park jest miejscem często odwiedzanym 

przez mieszkańców. 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, którzy 

podróżując po świecie kupowali oryginalne gatunki drzew i wysadzali je w naszym parku.  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 zrealizować? Prosimy krótko opisać ze szczególnym 

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

spotkania, warsztaty, grupa robocza).  

Prosimy podać również dane liczbowe: ile spotkań, ile godzin pracy, ile ankiet, ile osób 

udało się zaangażować w działania itp.  



 
 

Jako pierwsze z działań przeprowadziliśmy zebranie wiejskie z mieszkańcami informujące o 

przystąpieniu do akcji Masz Głos, masz Wybór, na którym wybraliśmy przestrzeń – park w 

Malinie. Podzieliliśmy się działaniami i przystąpiliśmy do realizacji zadania. Na zebraniu było 

około 20 osób, nasza grupa inicjatywna, która intensywniej się zaangażowała w działania to 7 

osób: Dorota Kuleta – Sołtys wsi, Marzanna Jurzysta-Ziętek – Radna Powiatu Trzebnickiego, 

Maciej Łamasz – Radny Gminy Wisznia Mała, Sylwia Jędrasik – Rada Sołecka, Ewa Frankiewicz 

– architekt, Piotr Myszogląd – społecznik, Wojtek Czajkowski – członek Odnowy Wsi, oraz 

Bartosz Ryszkowki – koordynator. 

Delegacja władz wioski udała się do gminy i powiadomiła urzędników i władze o akcji MGMW 

i pomyśle mieszkańców. Pani Wice wójt przyjęła nas z otwartymi rękami, pokazała 

przykładowe koncepcje parków gminnych i gotowy już projekt paku w Wiszni Małej. 

Poinformowała o możliwości dokonania zmian w funduszu sołeckim i zapewniła wsparcie 

prawne celem przeprowadzenia takiej zmiany. Do współpracy z nami wyznaczono dwie 

osoby, na które zawsze mogliśmy liczyć -  Panią Annę Ciężak-Bałdygę  - odpowiedzialną za  

koncepcję zagospodarowania parku i późniejszy projekt budowlany oraz Pana Marcina 

Buczaka, który nadzoruje wszelkie prace związane z roślinnością w parku jak inwentaryzacja 

drzew, wycinka samosiejek, nowe budki dla ptaków.  

Zorganizowaliśmy w Malinie kolejne zebranie, na którym przesunęliśmy środki finansowe z 

funduszu sołeckiego na koncepcję zagospodarowania parku – wszyscy mieszkańcy byli za, 

jeden głos był wstrzymujący się. Na zebraniu zaplanowaliśmy opracowanie ankiety i 

organizację dużej imprezy, na której miały być realizowane kolejne działania. W miedzy 

czasie w gminie na sesji podjęto uchwałę akceptującą nasze zmiany, a pracownicy gminy 

sukcesywnie prowadzili prace w naszym parku związane z inwentaryzacją drzew, 

wykaszaniem polany i wycinaniem samosiejek. Bonusem od władz gminy dla naszego parku 

były nowe budki dla ptaków. 

Przeprowadziliśmy ankiety dla dorosłych, w których mieszkańcy mogli powiedzieć o swoich 

potrzebach oraz 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  połączonego z organizacją 

Święta Samorządu na który przybyło około 400 mieszkańców, gości i zaproszonych władz 



 
 

przeprowadziliśmy konkurs plastyczny  dla dzieci  „Nasz park w przyszłości”, gdzie najmłodsi 

mogli przedstawić swoje marzenia – tu zebraliśmy około 50 prac, które także nagrodziliśmy. 

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.  Młodzieży i lokalnej społeczności 

wręczaliśmy papierowe ankiety do wypełnienia. Zainteresowanie parkiem było tak duże, że 

organizatorom zabrakło ankiet. Na podstawie tych informacji sporządziliśmy wstępne 

podsumowanie oczekiwań mieszkańców i tak zebrane wnioski i opracowane analizy 

przekazaliśmy do władz gminy jako podstawę do przygotowania koncepcji zagospodarowania 

parku. Gmina takie zadanie zleciła projektantom, którzy musieli współpracować z 

konserwatorem zabytków. Koszt wykonania projektu koncepcji zagospodarowania wyniósł 

2750zł.  Przy okazji kolejnego zebrania z podziałem funduszu sołeckiego przeprowadziliśmy 

dyskusję, a mieszkańcy przeznaczyli kolejną część pieniędzy na poprawę wizerunku parku – 

tym razem jako pierwszą potrzebę zgłoszono zakup nowych ławek, koszy na śmieci i 

doprowadzenie oświetlenia do parku (te prace zostaną wykonane do końca 2016 roku z 

budżetu gminy). W między czasie kiedy dostaliśmy wstępną koncepcję parku umieściliśmy ją 

na stronie naszej miejscowości – www.malin.org.pl i poddaliśmy do zgłaszania uwag.  Zaraz 

po otrzymaniu i zapoznaniu się z koncepcją zwołaliśmy zebranie konsultacyjne z 

mieszkańcami, na które przybyli także zaproszeni przez nas przedstawiciele urzędu gminy 

Wisznia Mała z panią Wicewójt, panie z pracowni przygotowującej koncepcję oraz pani 

Dorota Michalska z PZR, koordynatorka naszego działania. Mieszkańcy obecni na zebraniu 

(ok. 20 osób) bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji. W jej wyniku zrezygnowano z budowy 

mostku na wyspę w zamian za stworzenie tam siedliska dla ptaków oraz zwrócono uwagę na 

zagospodarowanie północnej, dotychczas nieco pomijanej, części parku i zrobienie tam 

kolejnej ścieżki. Wiele emocji wzbudziła historia tego miejsca oraz jego dawny wygląd, do 

którego odtworzenia częściowo zmierzamy, dowiedzieliśmy się, że granice obecnego 

właściciela pałacu wkraczają w teren parku, że dawniej w parku była fontanna, którą 

mieszkańcy chcą odtworzyć oraz powrócić do obsadzenia ścieżek różanecznikami i 

magnoliami tak jak miało to miejsce w dawnych czasach. Wyjaśniono uwagi konserwatora 

zabytków, który nie zgodził się na budowę grilla w parku natomiast narzucił odrestaurowanie 

bramy parkowej na co bardzo się ucieszyli wszyscy przybyli na zebranie goście. Mieszkańcy 

http://www.malin.org.pl/


 
 

 

 

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

opisać, co było tego przyczyną? 

Z ankiet i bezpośrednich rozmów z mieszkańcami, a szczególnie z Malińską młodzieżą 

wynikała potrzeba stworzenia w parku altany z miejscem grillowym. Altana została 

zaplanowana i zaakceptowana, natomiast miejsce grillowe zostało odrzucone przez 

konserwatora zabytków ze względu na bogatą i unikalną roślinność w parku, a także ze 

względu na bezpieczeństwo i panowanie na żywiołem. 

 

 

 

 

zgodzili się z lokalizacją altany oraz ścieżki zdrowia z przyrządami do ćwiczeń. Mieszkańcy 

otrzymali wiele wyjaśnień na nurtujące ich pytania związane z rewitalizacją parku. Pani wójt 

wyjaśniała wątpliwości odnośnie kosztów realizacji projektu oraz późniejszego utrzymania 

parku. Uwagi co do koncepcji zostały spisane przez panie projektantki i mieszkańcy zostali 

zapewnieni, że będą one uwzględnione przy projekcie parku. Władze gminy zapewniły, że 

dopilnują by z koncepcji powstał projekt budowlany, który będzie realizowany z budżetu ze 

środków gminy. Gmina jako właściciel parku zapewnia utrzymanie i dbanie o wszelkie prace 

porządkowe na tym terenie. Mamy także zapewnienie, że przygotowana, poprawiona wg 

zgłoszonych uwag,  koncepcja zostanie upubliczniona i ponownie skonsultowana z 

mieszkańcami. 

Podsumowując od dnia zgłoszenia do akcji MGMW do dnia dzisiejszego odbyło się 5 zebrań 

wiejskich liczących po około 20 osób, grupa inicjatywna spotykała się ponad 10 razy, odbyły 

się dwie duże imprezy wiejskie promujące nasze działania na rzecz parku, Święto Samorządu 

(tu należy podkreślić, że jesteśmy jedyną wioską w gminie, która już trzeci raz organizuje to 

święto) gdzie przybyło po około 400 osób, przeprowadziliśmy ankiety internetowe, 

papierowe, konkurs plastyczny dla dzieci, konsultacje w sieci oraz konsultacje społeczne 

dotyczące opracowanej koncepcji parku bezpośrednio podczas zorganizowanego na ten cel 

zebrania.  



 
 

 

 

 

4.   Prosimy opisać zaangażowanie w realizację działania przedstawicieli władzy lokalnej.   

Park w Malinie jest parkiem gminnym i nasze zaangażowanie w rewitalizację i modernizację parku 

zostało bardzo pozytywnie odebrane przez urzędników gminy. Od samego początku zostały nam 

przydzielone dwie osoby do współpracy, które bardzo nas wspierały. Zdarzyło się także, że Pani Ania 

Ciężak -Bałdyga  była na urlopie, w tym czasie zastępowała ją Pani Marzena Tynecka zorientowana 

we wszystkich naszych działaniach  i służąca szybką pomocą. Ogromne wsparcie dostaliśmy od Pani 

wicewójt Sławomiry Herman, która pomogła nam przejść przez „prawne aspekty”, nakierowała na 

konkretne działania i służyła ogromną wiedzą i doświadczeniem w realizacji podobnych działań w 

parkach na terenie naszej gminy. Gmina pod kierownictwem Pana Marcina Buczaka zaczęła prace w 

parku polegające na inwentaryzacji drzew, wykoszenia polany, wycieńcza samosiejek i 

uporządkowania parku i linii brzegowej. Pan Marcin postarał się także by w parku na drzewach 

pojawiły się budki dla ptaków. Mieszkańcy na zebraniu w sprawie podziału funduszu sołeckiego 

przekazali część pieniędzy na projekt architektoniczny zagospodarownia parku. Spotkania i rozmowy 

z Wójtem prowadziliśmy zarówno przy okazji spotkań na imprezach plenerowych w gminie Wisznia 

Mała jak i bezpośrednio w urzędzie gminy. Przedstawiciele gminy Wisznia Mała – pani Wice wójt 

wraz Anią Bałdygą-Ciężąk z urzędu gminy przybyły na spotkanie konsultacyjne i odpowiadały na 

pytania mieszkańców związane z rewitalizacją parku. Pani Wicewójt  służyła w dyskusji swoją wiedzą 

zarówno z zakresu finansów gminy, jak i możliwości wykorzystania jej zasobów.  Pani Sołtys – Dorota 

Kuleta od początku jest zaangażowana w nasze działania, wspiera wszystkie inicjatywy i pilnuje ich 

realizacji zarówno w naszej miejscowości jak i w gminie.  Mamy wsparcie także od radnych Rady 

Gminy Wisznia Mała i radnej powiatowej. Udało nam się także zainteresować prasę powiatową – 

Gazeta Nowa Trzebnicka, która opisała działania podczas organizowanego w Malinie Święta 

Samorządu. 

 

Czy udział w akcji zmienił relację z władzą lokalną? 

Akcja Masz Głos Masz Wybór zbliżyła władzę lokalną (gminę Wisznia Mała) do mieszkańców 

Malina, a udział pani Wójt w spotkaniu konsultacyjnym jest najlepszym tego dowodem. 

Pracownicy gminy wspierali nas w każdy działaniu. W Gminie nasza miejscowość jest 



 
 

 

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 ) 

1                     2                        3                      4                          5 

Proszę podać krótkie uzasadnienie: 

Urząd gminy Wisznia Mała na wniosek mieszkańców , poparty przekazaniem środków 

finansowych z funduszu sołeckiego, zlecił przygotowanie projektu koncepcji 

zagospodarowania parku.  Całość kosztów wykonania projektu koncepcji została 

sfinansowana z przekazanych przez mieszkańców środków.  Od czasu naszej zwiększonej 

aktywności w temacie parku gmina oczyściła park z samosiejek i dokonuje regularnego 

sprzątania parku, wspiera nas w każdym działaniu, pomaga przy realizacji projektów, zawsze 

udzielając zgody na korzystanie z parku. 

 

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                          5 

Proszę podać krótkie uzasadnienie: 

Mieszkańcy od początku angażują się w odnowę parku. Początkowo  aktywnie uczestniczyli 

w przekazywaniu swoich uwag i pomysłów poprzez ankiety, maile , wpisy na portalu 

uznawana i przedstawiana jako wzór aktywności społecznej, która działa na rzecz swoich 

mieszkańców. Sąsiednie wioski obserwując nasze działania chcą także uczestniczyć w akcji 

MGMW. 



 
 

społecznościowym  miejscowości i uwagi zgłaszane na zebraniach. Młodsi rysowali swoją 

wizję parku. Bardzo aktywnie włączyli się w dyskusję nad przygotowaną koncepcją 

zagospodarowania parku podczas zebrania konsultacyjnego w Malinie. Po zebraniu kilkoro 

rdzennych mieszkańców dopowiedziało wiele interesujących rzeczy związanych z dawnym 

wyglądem parku i jego losami, a jedna z mieszkanek dostarczyła  zdjęcia parku z okresu 

przedwojennego, które zostały opublikowane w Internecie – dowiedzieliśmy się, że 

ujawniona podczas konsultacji stara fontanna w parku okazała się pomnikiem kłaniającego 

się chłopca, który wita gości . Dostaliśmy (także po ostatnich konsultacjach) mapę 

wskazującą prawidłowe granice parku, a w szczególności granice właściciel pałacu, który 

niestety zagarnął ziemie parkowe. Opublikowaliśmy także opisy  parkowych roślin, które 

przesłali nam mieszańcy. 

 

 

7. Czy w ramach realizacji działania 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? 

Tak. Grupa Odnowy Wsi Malin napisała projekt na zakup nasadzeń różaneczników i magnolii w 

parku do Fundacji Fala z Wrocławia.  Dzieci z Zespołu Szkół w Krynicznie pomogą nam w 

ramach zajęć przyrodniczych wysadzić w parku magnolie i różaneczniki. Ze Stowarzyszeniem 

Uniwersytet Dorosłego Człowieka nasi mieszkańcy wyjeżdżają na festiwal kwiatów do zamku 

Książ, gdzie dostaną nasadzenia różaneczników, które 2 maja zostaną wysadzone w naszym 

parku –to zadanie jest finansowane przez Ośrodek Kultury i Sportu w Wiszni Małej. 

 

8. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w realizacji działania w akcji Masz Głos, 

Masz Wybór? 

Największym sukcesem jest doprowadzenie planów rewitalizacji i nowego zagospodarowania 

parku do faktycznej realizacji. Posiadamy już koncepcję parku, która po kolejnych konsultacjach 

z mieszkańcami przerodzi się w projekt budowlany. Władze Gminy zobowiązały się do 

finansowania wszelkich działań i wprowadzenia w realizację naszego projektu oraz późniejszego 

utrzymania parku. Ten sukces został odniesiony przy wsparciu samorządu lokalnego i 



 
 

mieszkańców.  Kolejny bardzo dużym osiągnięciem jest wspólne działanie i zaangażowanie 

większej grupy mieszkańców do uczestnictwa w działaniu. Bardzo dużym zaskoczeniem jest 

odzew mieszkańców po konsultacjach społecznych, gdzie przychodzą oni do naszych domów 

oddając prywatne zdjęcia, mapy po to by je opublikować w sieci i by były dostępne do 

wiadomości pozostałej społeczności. 

9. Co było najtrudniejsze  w realizacji  działania w akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Najtrudniejszym było dopasowanie pomysłów i oczekiwań mieszkańców względem parku do 

możliwości architektonicznych i wymagań konserwatora zabytków. Bardzo pomocne okazała się 

spotkanie z biurem architektonicznym, które przygotowywało profesjonalną koncepcję 

zagospodarowania parku, a panie architektki wyjaśniły pojawiające się wątpliwości. Jak zawsze 

trudno dotrzeć jest do młodzieży i kiedy zaproponowane przez nich miejsce grillowe spotkało 

się z odrzuceniem przez konserwatora grupa inicjatywna wraz z Panią Sołtys musiała 

wytłumaczyć młodym ludziom dlaczego nie uwzględniono ich wniosków. W alternatywie została 

zaakceptowana przez konserwatora tzw . „ścieżka zdrowia” czyli zewnętrza siłownia, która także 

była głównym pomysłem naszej młodzieży.  

 

10. Promocja działań.  W jaki sposób informowaliście o swoich działaniach lokalną 

społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, wydarzenia 

promocyjne, plakaty, ulotki i inne materiały akcji MGMW,  marketing szeptany, inne np.  

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

patronatu? Jeśli to możliwe, proszę wskazać miejsca publikacji informacji o działaniach (np. 

linki do strony internetowej, relacji w lokalnych mediach, profilów w portalach  

społecznościowych). Poniżej można wkleić linki lub przesłać materiały na adres 

d.michalska@pzr.org.pl. 

Promocję akcji „Masz Głos Masz Wybór” prowadzimy poprzez plakaty i ulotki informacyjne, 

które były rozwieszone podczas imprez integracyjnych w Malinie, rozdawane wśród 

uczestników. Do wypełniania ankiet rozdawane były długopisy akcji. Wszystkie działania, 

zarówno planowane, jak i relacje ze zrealizowanych publikujemy na stronie internetowej 

mailto:d.michalska@pzr.org.pl


 
 

www.malin.org.pl, na portalu Facebook: www.facebook.com/WiesMalin, www.trzebnica24.eu 

 oraz na stronie www.MaszGlos.pl . Przy okazji imprez integracyjnych o akcji informowała lokalna 

prasa w wydaniach papierowych i internetowych. Patronat nad imprezą Święto Samorządu 

objęła powiatowa prasa „gazeta Nowa Trzebnicka”, która opisała nasze działania. 

 

11. Czy realizowaliście inne działania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór np. Święto 

Samorządu, Rok po wyborach samorządowych - sprawdzamy? 

W 2015r zrealizowaliśmy dużą imprezę z okazji Święta Samorządu Lokalnego pod hasłem 

„Poznajmy się bliżej w malinowej krainie”, na którą zaproszeni zostali radni, sołtysi i liderzy 

wszystkich wsi gminy Wisznia Mała oraz władze samorządowe. Jedną z atrakcji imprezy było 

przedstawienie swoich wiosek, podejmowanych działań i osiągnięć. Malin chwalił się także 

udziałem w akcji Masz Głos Masz Wybór. Patronat nad tą imprezą objął Wójt Gminy Wisznia 

Mała Jakub Bronowicki oraz medialny Gazeta Nowa Trzebnika. 

 

12.  Inne informacje, które chcielibyście dodać do sprawozdania. 

  

Mimo, że akcja kończy się  tym sprawozdaniem, my planujemy dokończyć zaczęte i już bardzo 

zaawansowane działania. Dokończyć czyli doprowadzić do faktycznych prac w parku mających 

na celu jego modernizację. Odbędzie się kolejne spotkanie z mieszkańcami, gdy powstanie 

projek budowlany wg zgłoszonych uwag. Chcemy jeszcze raz przedyskutować szczegóły wyglądu 

przyszłego parku oraz rodzaju instalowanych elementów (altana, urządzenia sportowe). Urząd 

gminy Wisznia Mała deklaruje współpracę techniczną, merytoryczną i finansową. W tym roku w 

ramach podzielonego przez mieszkańców funduszu sołeckiego zostaną zakupione do parku 

ławki, kosze na śmieci oraz rozpoczęte prace związane z oświetleniem parku. 

 

 

 

CZĘŚĆ III - CZĘŚĆ FINANSOWA  

1. Prosimy krótko opisać, na co został przeznaczony grant w ramach działań 

związanych akcją? 

http://www.malin.org.pl/
http://www.facebook.com/WiesMalin
http://www.trzebnica24.eu/
http://www.maszglos.pl/


 
 

 Grant został wykorzystany na przeprowadzenie imprezy Święta Samorządu w naszej 

miejscowości, oraz opłacenia domeny strony www.malin.org.pl 

 

2. Prosimy wypełnić poniższe zestawienie poniesionych kosztów: 

Zestawienie poniesionych kosztów 

L.p. Nazwa kosztu (np. 

papier, ciastka, ulotki) 

Nr faktury/rachunku Cel poniesionych kosztów (na jakie 

działania/wydarzenia 

przeznaczono poniesione koszty) 

1. domena  123 

2.  

Zakup materiałów na 

konkurs plastyczny 

 150 

3.  

Catering i 

poczęstunek dla 

władz i gości 

 227 

4.  

 

  

5.  

 

  

6.  

 

  

http://www.malin.org.pl/

