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PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE 

działań w ramach akcji Masz Głos 2016 

 

CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej 

 
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” 
 

 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego 

 
27.12.2016 
 

 

3. Osoba do kontaktu/koordynator akcji (imię, nazwisko) 

Beata Jakubiak 
 
 

 

4. Dane kontaktowe (telefon i mail osoby do kontaktu/koordynatora akcji) 

 
 
602 486 476, wspolnewojtowo@gmail.com 

 

5. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos 

 
Gmina Barczewo, Wójtowo, Warmińsko- Mazurskie 
 

 

6. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób? 

1 Zebranie wiejskie – mieszkańcy Wójtowa ok 60 osób 
2 Członkowie Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” ok 20 osób 
3 Rada Sołecka Wójtowa 7 osób 
4 Przedstawiciele Urzędu Gminy 3 osoby 
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CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 

1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do 

akcji Masz Głos?  

Do tegorocznej edycji  w ramach akcji Masz Głos zgłosiliśmy się z pomysłem 
zagospodarowania wspólnej przestrzeni znajdującej się na terenie Wójtowa na 
tzw. Boisku Leśnym. Wójtowo podzielone jest przez drogę krajowa 16 na dwie 
części. W tzw. starej części mamy plac zabaw, Kościół, sklep, natomiast przy 
osiedlu Leśnym (nowym)  „PZU Trasę zdrowia” i piękne leśne tereny. W ciągu 
ostatnich lat staraliśmy się o pozyskanie uprawnień do użytkowania  „boiska 
leśnego”. I z końcem roku 2015 udało się pozyskaliśmy teren od Lasów 
Państwowych na 10 lat. Razem z mieszkańcami  chcielibyśmy zagospodarować 
ten plac jako „Eco Plac zabaw z boiskiem”. 
Równocześnie staraliśmy się od kilku lat na pozyskanie terenów na obszarze 
naszego sołectwa  pod budowę świetlicy wiejskiej. W między czasie 
realizowaliśmy projekt z Odnowy Wsi „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w której warto 
żyć pod hasłem „Estetyczne Wójtowo na kwiatowo” .  

 

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

szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania 

(np. ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty). 
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Największym sukcesem było pozyskanie terenu na 10 lat od Lasów Państwowych 
dla Gminy Barczewo oraz przekazanie jej dla sołectwa, z możliwością  
przedłużenia umowy oraz pozwoleniem zagospodarowania terenu jako Eco Plac 
zabaw.  Teren ten chcemy zagospodarować wraz z mieszkańcami na podstawie  
projektu pozyskanego w ramach współpracy Grupy Odnowy Wsi Wójtowo z 
Katedry Krajobrazu i Przestrzeni przy Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim. W 
chwili obecnej przeprowadzamy konsultacje społeczne w formie ankiet z 
mieszkańcami,  w których zadajemy pytanie kto i w jaki sposób mógłby nam 
pomóc w realizacji celu. Odbyły się min. „Konsultacje pod parasolką” Szukamy 
także możliwości sfinansowania  przedsięwzięcia. Na ten cel na zebraniu  sołeckim 
przeznaczyliśmy  w funduszu sołeckim 2017 roku, 10tys zł jako wkład własny. 
Szukamy projektów dzięki którym moglibyśmy nasz pomysł zrealizować.  
Nasi mieszkańcy w  trakcie zebrania bardzo chętnie przeznaczyli kwotę z funduszu 
sołeckiego,  wiedzą iż takie miejsce  integracji społecznej jest niezwykle potrzebne.  
Przez większość   roku przy dużym zaangażowaniu społecznym  na terenie 
naszego sołectwa  realizowany był projekt „Estetyczne Wójtowo  na  kwiatowo” 
przy dofinansowaniu  z  funduszy Samorządu  Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Efektem  jest stworzenie  wizytówki sołectwa, montażem nowych 
jednakowych  tablic informacyjnych, koszy na śmieci oraz witaczy na każdym z 
wjazdów do sołectwa oraz wyczyszczeniem i zagospodarowaniem  w formie 
rabatek kwiatowych wielu miejsc na terenie  wsi szczególnie przy przystankach.  W 
wykonanie zadania  przyłączyli się mieszkańcy pod kierunkiem  Stowarzyszenia  
oraz Sołtysa Wójtowa.  Akcja trwała od czerwca do listopada 2016. 
Oprócz wyżej wymienionych działań od kilku lat staramy się jako sołectwo na 
pozyskanie działki pod budowę świetlicy.  Jako jedna z największych miejscowości  
Gminy Barczewa nie mamy miejsca spotkań Zebrania odbywają się  pod gołym 
niebem lub  w magazynie jednej z firm. W związku z tym  przeprowadzamy 
obecnie konsultacje społeczne w celu zebrania poparcia mieszkańców, otrzymania 
informacji zwrotnej jaki jeszcze inne funkcje powinien spełniać lokal, który 
potocznie do celów badawczych nazwaliśmy „Pałac kultury w Wójtowie”. Obecnie 
trwa badanie lokalnej społeczności, zbieranie informacji, szukanie projektu gdyż w 
miedzy czasie dowiedzieliśmy się, że Gmina wykupiła już grunty znajdujące się 
obok placu zabaw, czyli idealne miejsce na lokalizacje sołeckiego centrum  
integracji społecznej. http://wojtowo.pl/?p=2345 
 

 

3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy 

je wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 
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W planach mieliśmy do końca listopada przeprowadzić wywiad środowiskowy, jednakże 
ze względu na ograniczenie czasowe nie udało nam się przebadać całego sołectwa. 
Prace trwają. Również kolejne zebranie z mieszkańcami na których moglibyśmy 
podsumować działania całoroczne Rady Sołeckiej, Stowarzyszenia oraz Sołtysa. 
Planowane spotkanie na początku roku jeśli uda nam się pozyskać lokal w tym celu.  
Brak doświadczonej osoby piszącej projekty. 

 

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji 

wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  

O udziale  w akcji zostali powiadomieni nasi przedstawiciele władzy lokalnej. Odbywają się 
regularne spotkania z Sołtysami gminy na których przedstawiana jest bieżąca sytuacja. 
Radny Wójtowa Andrzej Maciejewski dopilnował aby w budżecie gminy  znalazły się środki 
na wykup gruntów5. pod świetlicę , a Burmistrz Barczewa Jan Lech Nitkowski zrealizował 
zakup działki. Pan Wice Burmistrz Dariusz Jasiński wspomógł nasze działania w ramach 
realizacji projektu z urzędu marszałkowskiego. Sołtys Wójtowa Adam Perczyński czuwał 
nad realizacją. Odbyło się kilka spotkań związanych z naszymi działaniami na terenie 
urzędu gminy przedstawicieli Wójtowa z władzami gminy.  
Mamy dobre kontakty z Samorządem Województwa Warmińsko Mazurskiego gdyż 
aktywnie działamy w ramach grupy Odnowy Wsi  
Przedstawiciele władz są dostępni i chętnie uczestniczą w konsultacjach na nasze 
wezwanie.  

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)  

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią. 

1 2 3 4 5 

  X   

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Pozyskano pozwolenie na użytkowanie terenu boiska leśnego, Zabezpieczono fundusze 
na cel pozyskania gruntów, zakupiono grunt pod świetlicę. 

 

6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  

Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, 
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instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?  

W trakcie trwania akcji najbardziej zaangażowani sa członkowie Stowarzyszenia „Wspólne 
Wójtowo” przy ścisłej współpracy z Radą Sołecką oraz Sołtysem Wójtowa. Razem 
organizujemy spotkania, przygotowaliśmy ankiety i przeprowadzamy badania, 
zorganizowaliśmy kilka spotkań w tym zebranie wiejskie oraz konsultacje pod parasolką. 
Wyszukujemy działania i projekty w celu realizacji zadania 
Wielkim wsparciem jest lokalna Parafia oraz Ksiądz Proboszcz Andrzej Adamczyk który 
udziela nam lokalu na spotkania, a także chętnie ogłasza nasze informacje dla 
mieszkańców oraz aktywnie uczestniczy w realizowanych zadaniach. Spotkania odbywaj 
asie także w jednym z zakładów, gdzie odbywają się spotkania członków stowarzyszenia 
oraz zebrania wiejskie, zakład należy do Pana Dariusza Wasilewskiego. 
Aktywna i owocna współpraca z Wydziałem Architektury i Krajobrazu UWM.  

 

 

7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców 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 

   x  

 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Mieszkańcy chętnie uczestniczą w zebraniach, do tej pory  także chętnie wypełniali ankiety 
i wyrażali swoje opinie. Wykazują zainteresowanie naszymi akcjami i zgłaszają swój 
akces. 

 

7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos? 

 

Uważamy, iż największymi osiągnieciami na chwile obecną sa  pozyskanie terenów tzw 

Boiska leśnego do użytkowania dla mieszkańców oraz możliwość jego aranżacji, 

współpraca z Wydziałem Architektury i Krajobrazu UWM pozyskanie projektów terenów 

użyteczności publicznej, realizacja projektu „Estetyczne Wójtowo na kwiatowo” , 

pozyskanie terenu pod świetlicę 

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach 

akcji?  

W ramach akcji chcielibyśmy dokończyć  konsultacje społeczne przeprowadzane w formie 
ankiet oraz spotkań, znaleźć możliwość sfinansowania inwestycji, znaleźć wsparcie i 
realną pomoc do napisania wniosku o dofinansowanie. Zorganizować kolejne spotkania z 
mieszkańcami. Stworzyć lokalną gazetkę informator Wójtowski aby informacje docierały 
do wszystkich mieszkańców. Pomysłów mamy co nie miara aby starczyło nam sił i zapału 
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9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 

Nasze społeczeństwo, a szczególnie członkowie Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”  jest 

bardzo aktywne. Równolegle prowadziliśmy kilka działań na rzecz naszej lokalnej 

ojczyzny, uczestniczyliśmy ze stoiskiem Wójtowa na Dożynkach Gminnych w Łegajnach, 

w akcji Forum Animatorów Społecznych, z którego granu zorganizowaliśmy „Jesienny 

Rajd Rowerowy”, uczestniczyliśmy w akcji  SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej – 

w projekcie „Kobieca Moc Liderska”. W ramach realizacji projektu  „Estetyczne Wójtowo  

na  kwiatowo” przy dofinansowaniu  z  funduszy Samorządu  Województwa Warmińsko-

Mazurskiego udało nam się pozyskać infrastrukturę dla sołectwa nowe tablice ogłoszeń , 

kosze na śmieci oraz witacze, a także utworzyliśmy wizytówkę wsi napis „WÓJTOWO”  na 

skarpie znajdującej się w centrum wsi z roślin wieloletnich, dzięki czemu utworzyło się 

kolejne miejsce ewentualnych spotkań mieszkańców. Uporządkowaliśmy teren przy 

głównej ulicy Modrzewiowej w Wójtowie, zrobiono porządki przy stawie, pomalowano 

pasy, ustawiono nowe znaki drogowe i wykonano wiele innych drobnych prac. Dzieki 

czemu pozyskaliśmy estetyczne otoczenie. Oraz otrzymaliśmy Dyplom od Marszałka 

Województwa Warmińsko Mazurskiego http://wojtowo.pl/?p=2326 

 

  Otrzymaliśmy także nagrodę wyróżnienie w ramach konkursu „Czysta  i  Piękna  Zagroda  

-  Estetyczna  Wieś 2016” organizowanego przez Związek gmin Warmii i Mazur 

http://zgwm.pl/main.php?fid=482&pg=8&pg2=14&id_lang=0 

O wszelkich realizowanych przez naszą lokalną społeczność inicjatywach można 

przeczytać na stronach: 

www.facebook.com/StowarzyszenieWspolneWojtowo 

www.wojtowo.pl    www.facebook.com/Sołectwo-Wójtowo 

    

 

mailto:maszglos@batory.org.pl
http://wojtowo.pl/?p=2326
http://zgwm.pl/main.php?fid=482&pg=8&pg2=14&id_lang=0
http://www.facebook.com/StowarzyszenieWspolneWojtowo
http://www.wojtowo.p/
http://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-W%C3%B3jtowo

