
 
 

   

FORMULARZ PODSUMOWUJĄCY 

REALIZACJĘ ZADANIA PRZESTRZEŃ DLA LUDZI 

 W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR 

Prosimy o wypełnienie i umieszczenie na stronie http://www.maszglos.pl/ do dnia 20 

kwietnia 2016 r.  

Dziękujemy ! 

Zespół akcji Masz Głos, Masz wybór 

 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 

  

1. Nazwa organizacji/grupy: Stowarzyszenie Dolina Kacanki 

2. Dane teleadresowe organizacji: Wiązownica-Kolonia 90, 28-200 Staszów 

3. Koordynator/ka  działania (imię i nazwisko): Jacek Piwowarski 

Telefon: 516 788 118 

Email: info@dolinakacanki.pl 

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

Wybór: Wiązownica-Kolonia, gmina Staszów, woj. świętokrzyskie  

 

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 działaniu zaangażowana była Rada Sołecka (4 osoby) Wiązownicy-Kolonii, która była 

odpowiedzialna za konsultacje z mieszkańcami oraz organizację prac porządkowych przy 

zlewni mleka oraz latarni leśnej. Rada Sołecka  wystąpiła też jako grupa nieformalna w 

konkursie grantowym Działaj Lokalnie dostając dofinansowanie na zabezpieczenie latarni 

leśnej i zagospodarowanie terenu wokół. W realizację działania zaangażowanych jest kilka 

osób i wolontariuszy z organizacji, którzy czynnie wspierają akcję poprzez prace społeczne 

oraz planowanie działań. Poza tym dużą grupę stanowią mieszkańcy sołectwa i Rada 

Sołecka, którzy uczestnicząc w zebraniach i pracach wspierają aktywnie nasze działania. Jest 

to około 20 osób. 

http://www.maszglos.pl/


 
 

Poza tym współpracujemy z OSP Wiązownica Mała, gdzie młodzi strażacy pomagają nam w 

akcjach typu EKO FESTYN, czy akcji Nowe życie starej zlewni.  Liczymy, że jest to około 10 

osób. 

Współprowaliśmy z Stowarzyszeniem Inkubatora Kreatywności Społecznej w Stoczku 

Łukowskim. Dzięki ich zaangażowaniu pomalowaliśmy jedną z fasad byłej zlewni mleka. 

Grupa liczyła 17 osób. 

Nasza współpraca ściśle opiera się na działaniach z gminą Staszów, która jest właścicielem 

gruntów i budynków, które ożywiamy i nadajemy im nowe funkcje społeczne.  

Współpracowaliśmy także z OSP Wiązownica Mała, która pomagała nam głównie przy 

organizacji EKO FESTYNU i uprzątnięciu zlewni mleka. 

 

 

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? UWAGA! Można tu 

wykorzystać/zaktualizować informacje ze sprawozdania cząstkowego.  

Nasza okolica jest bogata w liczne przestrzenie do zagospodarowania. Mamy trzy główne 

miejsca, które sukcesywnie adaptujemy do społecznej użyteczności. Plac przy świetlicy, gdzie w 

tym roku powstał plac zabaw i altana zapoczątkowana z funduszu sołeckiego. Byłą zlewnię 

mleka i otaczający ją plac oraz latarnię leśną i przyległy do niej teren. Te trzy miejsca wskazano 

podczas spotkań z mieszkańcami oraz ankiety „Na co przeznaczyć fundusz sołecki”. Poza tym 

każde z tych miejsc służy innej grupie społecznej. Zlewnią opiekuje się młodzież, placem zabaw 

dzieciaki ze świetlicy, a latarnią lokalni entuzjaści historii. Każde z tych miejsc jest ogólnie 

dostępne i służy wszystkim mieszkańcom. 

Zakończyliśmy pierwszy etap pracy przy latarni leśnej:  http://soltyswsi.pl/brygada-rl-konczy-

pierwszy-etap/ 

Obecnie z funduszu sołeckiego na ten rok przeznaczyliśmy 5 tysięcy na remont zlewni mleka, 5 

tysięcy na remont pomieszczeń używanych przez sołectwo i mieszkańców (zebrania, spotkania, 

potańcówki) oraz 2 tysiące na zagospodarowanie terenu przy świetlicy. 

https://pl-pl.facebook.com/pages/Inkubator-Kreatywno%C5%9Bci-Spo%C5%82ecznej/385821968186890
https://pl-pl.facebook.com/pages/Inkubator-Kreatywno%C5%9Bci-Spo%C5%82ecznej/385821968186890
http://soltyswsi.pl/brygada-rl-konczy-pierwszy-etap/
http://soltyswsi.pl/brygada-rl-konczy-pierwszy-etap/


 
 

 

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.  

Uwaga! Jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o 

nominacji do nagrody Super Samorząd. 

Działania rozpoczęły się już rok temu podczas zebrania wiejskiego w sprawie funduszu 

sołeckiego. Pierwszy raz w historii wsi fundusz przyznano na aranżację przestrzeni i tworzenie 

przyjaznej atmosfery spotkań. Zakupiono stoły, ławki, sprzęt nagłaśniający, namioty i 

mikrofony. Dzięki temu tegoroczne spotkania społeczności wiejskiej miały odpowiedni a 

oprawę i standard.  

W tym roku zrealizowaliśmy następujące akcję:  

 Kilka spotkań z mieszkańcami i członkami stowarzyszenia w celu określenia planu 

działania oraz wybrania miejsc szczególnie ważnych w naszej społeczności 

 Rozmowy, ankiety, spotkania dotyczące wyglądu placu zabaw i funkcjonalności 

altany. Także podczas prac projektowych udało się wprowadzić kilka istotnych zmian, 

które posłużą mieszkańcom. 

 Podczas prac przy placu zabaw rozpoczęliśmy pierwszy etap budowy sołeckiego 

bulodromu (boisko do gry w petanque) polegającego na robotach ziemnych – 

wyrównanie terenu 

 Wspólnie z OSP Wiązownica Mała, Stowarzyszeniem ze Stoczka Łukowskiego oraz 

członkami Doliny Kacanki przeprowadziliśmy akcję Nowe życie starej zlewni, które 

polegało na uporządkowaniu terenu, zaprojektowaniu kolorystyki fasady zlewni i 

pomalowaniu jednej ze ścian. Cała akcja zakończyła się pełnym sukcesem i szeroko 

odbiła się echem po całej okolicy 

 EKO FESTYN , to dwudniowa impreza o wyjątkowym charakterze. Organizowana jest 

już po raz trzeci przez Stowarzyszenie Dolina Kacanki i Sołectwo Wiązownica Kolonia 

Kolonia. EKO FESTYN był dofinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Staszów 

w ramach realizacji zadania publicznego. W ramach EKO FESTYNU uroczyście oddano 

do użytku plac zabaw i altanę, zaaranżowano również przestrzeń z udziałem Mobilnej 

Strefy Relaksu. Również podczas tej imprezy zbieraliśmy na korkowej tablicy ankiety 

http://www.dolinakacanki.pl/?page_id=613
https://www.facebook.com/pages/So%C5%82ectwo-Wi%C4%85zownica-Kolonia/127731744053337


 
 

„Na co wykorzystać fundusz sołecki w naszej wsi” 

 Mobilna Strefa Relaksu -  z mini grantu stworzyliśmy unikalną i przenośną przestrzeń 

do spędzania wolnego czasu. Hamaki, krzesła brazylijskie, leżaki, zestaw do chodzenia 

po linie, skrzynki po jabłkach – te elementy wchodzą w skład Mobilnej Strefy Relaksu. 

Dzięki temu w każdym miejscu wsi i gminy możemy natychmiast zaaranżować 

przyjazną przestrzeń dla ludzi. Przestrzeń, która zachęca do aktywności i spotkań. 

Strefa miał premierę podczas EKO FESTYNU, była także wykorzystana podczas spotkań 

plenerowych oraz Tour de Kologne – Rajd Samorządności.  

 22 września odbyło się zebranie wiejskie w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego 

na 2016 rok.  Szeroko zakrojona konsultacja społeczna (urny w sklepach, ankieta 

internetowa) dotycząca funduszu sołeckiego (17908, 36 zł) przyniosła zamierzony 

efekt. Można rzec, iż efekt podwójny, bowiem nie dość, że wiele osób złożyło swoje 

propozycje do funduszu, to na zebranie przyszło blisko 50 osób. Taka sytuacja zdarzyła 

się po raz pierwszy i na tle gminy jest wyjątkową frekwencją. Zebrani mogli także 

zapoznać się z broszurami akcji Masz Głos Masz Wybór, w której sołectwo bierze 

czynny udział. Znaczną część funduszu sołeckiego przeznaczono na tworzenie 

przestrzeni dla mieszkańców naszej wsi. To ogromny sukces i zasługa wielu ludzi, 

którzy orędowali za takim wykorzystaniem naszych pieniędzy.  

 Wczesną jesienią rozpoczęliśmy pracę w grupie nieformalnej Brygada RL (Ratownicy 

Latarni). Na prace renowacyjne i zagospodarowanie przestrzeni dostaliśmy 

dofinansowanie z Programu Działaj Lokalnie. Projekt Zostań Leśnym Latarnikiem 

zakładał wstępną renowację latarni leśnej, konkurs plastyczny dla dzieciaków ze 

świetlicy, zagospodarowanie terenu, opracowanie historii i utworzenie tablicy 

informacyjnej.  Brygada RL na zakończenie wszystkich zaplanowanych prac zaprosiła 

mieszkańców Wiązownicy Kolonii na uroczyste rozpalenie latarni. Jacek Piwowarski 

sołtys wsi Wiązownica Kolonia złożył podziękowania dla osób, które były 

zaangażowane w przy pracach projektowych i bez pomocy których nie udało by się 

zrealizować  całej akcji. Rozdano dyplomy i nagrody dla dzieci biorących udział w 

konkursie plastycznym, po czym odsłonięto tablicę pamiątkową i wykonano wspólne 

zdjęcie. Chwilę później wszyscy goście zebrali się przy ognisku. W miłej atmosferze 

można było upiec i zjeść smaczną kiełbaskę oraz porozmawiać o planach na dalsze 

zagospodarowanie terenu. 

 Koordynator i członkowie stowarzyszenia biorą czynny udział w konsultowaniu i 

tworzeniu Plan Rewitalizacji miasta i gminy Staszów. Przeprowadzamy spotkania i 

rozmowy z mieszkańcami oraz składamy wnioski o uwzględnienie terenów wiejskich w 

planie. 

 Rozpoczęto prace nad realizacją funduszu sołeckiego, gdzie mamy zaplanowane 12 

tysięcy złotych na działania rewitalizująca naszą przestrzeń poprzez pracę społeczną 

mieszkańców. Z funduszu pokrywamy tylko zakup materiałów. 

http://soltyswsi.pl/fundusz-solecki-na-2016-rok-uchwalony/
https://docs.google.com/forms/d/1EOA8HxthU8SuqbbJP2VhICtJMmJIBvMWNX5oQwYOg2g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1EOA8HxthU8SuqbbJP2VhICtJMmJIBvMWNX5oQwYOg2g/viewform
http://www.dzialaj.fundacjafarma.pl/historyczne-rozpalenie-lesnej-latarni/


 
 

 

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

opisać, co było tego przyczyną? 

Nie udało się do końca wykonać bulodromu i dokończyć zagospodarowania terenu przy 

latarni leśnej. Obie przyczyny są prozaiczne brak pieniędzy. Złożyliśmy już jeden projekty na 

bulodrom (Decydujesz, pomagamy) i drugi etap zagospodarowania  przestrzeni przy latarni 

(FIO regionalne)  

 

 

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

Pytania pomocnicze. Czy urząd aktywnie uczestniczył w realizacji działania? Czy na 

początku 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 

rozwiązań? 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. 

 Przeprowadziliśmy akcję sprzątania wsi:  http://soltyswsi.pl/sprzatanie-wsi/  

http://soltyswsi.pl/sprzatanie-wsi/


 
 

Władza samorządowa na szczeblu gminnym i powiatowym jest żywo zainteresowana współpracą i 

dokłada wszelkich starań w skutecznym przeprowadzaniu akcji. Udostępnia sale na szkolenia, 

spotkania, daje przestrzeń na materiały i ulotki Masz Głos Masz Wybór. Gmina Staszów jest 

właścicielem gruntów i budynków, które aranżujemy do przyjaznej przestrzeni dla ludzi i bez 

problemu udziela wszelkich zezwoleń i pomocy. Także w formie promocyjnej dobrze 

współpracujemy z władzami.  Poza tym czynnie włączyli się do akcji radni, którzy często wspierają nas 

w działaniu. 

 

 

Czy udział w akcji zmienił relację z władzą lokalną? 

 

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: 

Burmistrz, starosta, poszczególni radni i Rada Sołecka widząc zmiany jakie zachodzą w naszej 

wiosce dzięki udziałowi w Akcji oraz społecznemu zaangażowaniu chętnie  udzielają pomocy. 

Widząc potencjał w ludziach i wyjątkowych miejscach dokładają starań aby wpierać takie 

inicjatywy. 

Władza samorządowa jest bardziej otwarta na nasze pomysły i traktuje nas jako partnerów w 

rozwoju gminy a nie uzurpatorów. 



 
 

 

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 mocno zaangażowali się w działania, powstała silna grupa, na którą zawsze można 

liczyć w społecznych działaniach. 

 

 

 

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? 

 

Sołectwo Wiązownica-Kolonia, Rada Sołecka – pomoc w działaniach, promocja na stronie 

sołtysa, udostępnienie pomieszczeń na zebrania  

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie – pozwolenia na zagospodarowanie przestrzeni i budynków 

należących do gminy, promocja działań, udostępnienie sal i sprzętu na spotkania/zebrania 

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Jutrzenka – pomoc w konkursie plastycznym 

dotyczącym leśnej latarni oraz pomoc w sprzątaniu terenu 

Grupa Nieformalna Brygada RL (Ratownicy Latarni) – renowacja latarni i zagospodarowanie 

terenu wokół 

Zygmunt Baran – usługi koparką – pomoc w tworzeniu bulodromu i placu przy latarni 

Leszek  Koryciński usługi kamieniarskie – dostarczenie kamienia na renowację latarni i pomoc 

w jej zabezpieczeniu 

 

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

Masz Wybór? 



 
 

Największym naszym osiągnięciem jest racjonalne dysponowaniem funduszem sołeckim, który 

przez pierwsze lata był wykorzystywany do zasypywania dziur w drodze, robienie chodników i 

kopania rowów. Obecnie od dwóch lat społeczność dzięki naszej animacji podejmuje decyzje o 

przeznaczaniu pieniędzy na przyjazną przestrzeń dla nich samych. 

Kolejnym sukcesem jest zabezpieczenie przed degradacją zabytkowej latarni leśnej i 

zagospodarowanie terenu w jej obrębie. Trzeci i ostatni sukces, to stworzenie mobilnej strefy 

relaksu. 

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

Pozyskiwanie funduszy na zamierzone cele. W kolejnych miesiącach zamierzamy dokończyć 

budowę bulodromu i w dalszym ciągu przeprowadzać renowację latarni oraz terenu przyległego. 

Poza tym kilka razy w roku składamy wnioski w różnych konkursach, które pozwolą nam 

dofinansować ambitne plany. W przyszłym roku także będziemy się starać o zewnętrzne środki, 

szczególnie na Nowe życie starej zlewni. Poza tym cały czas będziemy włączać lokalną 

społeczność w procesy partycypacyjne oraz aktywować innych lokalnych liderów do działania ze 

swoimi społecznościami. 

 

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. 

http://radny.soltyswsi.pl/?p=269 

http://www.maszglos.pl/2015/12/mobilna-strefa-relaksu/ 

http://www.dolinakacanki.pl/?page_id=613 

mailto:d.michalska@pzr.org.pl
http://radny.soltyswsi.pl/?p=269
http://www.maszglos.pl/2015/12/mobilna-strefa-relaksu/
http://www.dolinakacanki.pl/?page_id=613


 
 

Używaliśmy także ulotek i plakatów oraz min i urn, gdzie można było wrzucać swoje propozycje 

do funduszu sołeckiego. 

 

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

Samorządu, Rok po wyborach samorządowych - sprawdzamy? 

Wraz z sołectwem Wiązownica-Kolonia organizowaliśmy święto samorządu w postaci Rajdu 

Samorządności http://www.dolinakacanki.pl/?page_id=606  

 

12.  Inne informacje, które chcielibyście dodać do sprawozdania. 

  

Dzięki akcji wiemy jak skutecznie konsultować i motywować ludzi do działania. 

 

 

CZĘŚĆ III - CZĘŚĆ FINANSOWA - Uwaga! Wypełniają tylko uczestnicy, którzy 

otrzymali grant w ramach tegorocznej akcji. 

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

związanych akcją? 

 Zakup sprzętów do Mobilnej Strefy Relaksu jest wynikiem badań jakie 

przeprowadziliśmy z wieloma ludźmi w naszej okolicy. Nasza społeczność potrzebuje 

relaksu i nietuzinkowego spędzania wolnego czasu. Poza tym ludzie nie chcę być 

ograniczeni konkretnym miejscem i brakiem aranżacji tegoż miejsca. Nasze działanie 

powoduje, że przestrzeń dla ludzi jest żywa, tworzona przez nich samych w naturalnych 

środowiskach tychże społeczności. Poza tym chodzenie po linie jest wyjątkową 

aktywnością, która daje wiele satysfakcji i powoduje uczucie dumy. Kiedy przełamiemy 

swoje bariery zostając linoskoczkami, dobrze jest odpocząć sobie w komfortowych 

warunkach patrząc jak inni zmagają się z linowym wyzwaniem. 

Zakup slackline (chodzenie po linie), hamaków, leżaków i krzeseł brazylijskich, lin i 

karabińczyków.  

 

 

http://www.dolinakacanki.pl/?page_id=606


 
 

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. Krzesła brazylijskie 

sztuk dwie 

FV nr 15158 z dn. 

03.07.2015 

Element wyposażenia Mobilnej 

Strefy Relaksu 

2. Slack Line (chodzenie 

po linie) 

 

FV nr. 3/7/2015 z dn. 

03.07.2015 

Element wyposażenia Mobilnej 

Strefy Relaksu 

3. Dwa leżaki FV nr. 10/07 z dn. 

09.07.2015 

Element wyposażenia Mobilnej 

Strefy Relaksu 

4. Lina (10 m) i 

karabińczyki 6 sztuk 

 

 Element wyposażenia Mobilnej 

Strefy Relaksu służący do 

mocowania hamaków i krzeseł 

brazylijskich  

5.  

 

  

6.  

 

  


