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I.

WSTĘP
Podstawą rozwoju miejscowości Wójtowo jest dokument pn. „Plan Odnowy

Miejscowości Wójtowo", który określa misję, cele i kierunki działania wraz
z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2014 - 2020. Dokument ten poddany ocenie
mieszkańców, a następnie uchwalony przez Zebranie Wiejskie zawiera również
wariant rozwoju.
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem o charakterze planowania
strategicznego. Obowiązek opracowania planu wynika z wielu istniejących
programów służących wspieraniu obszarów wiejskich i społeczności wiejskiej
takich jak Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Regionalne
Programy Operacyjne oparte na środkach Funduszy Strukturalnych Unii
Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji mających poprawić komfort
życia lokalnym społecznościom.
Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Wójtowo" są spójne z Narodową
Strategią Spójności, Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata
2007-2013, ze Strategią Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku
2020, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Barczewo. Cele i działania zaproponowane w omawianym opracowaniu
nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.
W dalszej części opracowania przedstawiono analizę SWOT, wybrano
misję, cele i kierunki działania oraz opracowano Wieloletni Plan Inwestycyjny
dla miejscowości Wójtowo.
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II.

METODOLOGIA
„Plan Odnowy Miejscowości Wójtowo” opracowano przyjmując za podstawę

wyniki

debaty

strategicznej

organizowanej

metodą

aktywnego

planowania

strategicznego.
Przeprowadzono debatę z udziałem liderów lokalnych, reprezentujących
mieszkańców miejscowości Wójtowo, Przewodniczącego Rady Sołeckiej, Burmistrza
Gminy i oraz pracowników Urzędu Gminy Barczewo, a jej zadaniem było
zidentyfikowanie celów i kierunków działania w poszczególnych przyjętych
teoretycznie obszarach życia społeczno – gospodarczego oraz wyznaczenie
wariantu rozwoju miejscowości.
Na podstawie wypracowanej analizy SWOT, która przedstawia silne strony
(wewnętrzne) miejscowości, słabe strony (wewnętrzne), szanse (zewnętrzne)
i zagrożenia (zewnętrzne) odpowiedziano na pytanie:
Co nale ży zrobić, albo, jakie podjąć d ziałania lub spowodować
efekty

tych

działań,

żeby

zlikwidować

słabe

s trony

miejscowości i zniwelować zagrożenia?
Na podstawie tak postawionego pytania przygotowano kilka celów opierając
się na wcześniej wybranych w wyniku dyskusji słabych stronach i zagrożeniach.
Podobnie pracowano przy budowaniu celów określonych na podstawie
mocnych stron i szans. Kolejnym krokiem procesu konsultacji społecznej była
hierarchizacja celów w poszczególnych obszarach życia społeczno - gospodarczego.
Przyjęto, że winny zostać wyróżnione cele pierwszorzędne, bez których dana
miejscowość nie może się rozwijać oraz, o ile to możliwe, cele drugorzędne, które
przyspieszają rozwój danego obszaru społeczno-gospodarczego.
W

ten

sposób

wynikiem

konsultacji

po

debacie

strategicznej

było

wypracowanie kilku celów w obszarach: Infrastruktura, Społeczność, Gospodarka
oraz określenie wybranego wariantu rozwoju.
Jednocześnie mieszkańcy zgłaszając inwestycje niezbędne do realizacji na
terenie swojej miejscowości dokonali ich hierarchizacji.
Ponadto dla stworzenia lepszych podstaw do oceny sytuacji społecznogospodarczej w miejscowości Wójtowo przeprowadzono ankiety, których celem była
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ocena komfortu życia mieszkańców. Wyniki tej ankiety poprzedziły bezpośrednio
analizę SWOT.
Jednocześnie mieszkańcy zgłaszając inwestycje niezbędne do realizacji na
terenie swojej miejscowości dokonali ich hierarchizacji pod kątem ich niezbędności
dla podniesienia poziomu życia mieszkańców Wójtowa.
Gmina Barczewo położona jest w środkowej części województwa Warmińsko
– Mazurskiego, jest jedną z 12 gmin należących do powiatu ziemskiego z siedzibą
w Olsztynie. Graniczy z pięcioma gminami: Biskupiec, Dźwierzuty, Jeziorany, Dywity
i Purda. Miasto Barczewo położone jest w centralnej części gminy, a wokół niego
skupia się 53 miejscowości. Miejscowości te zamieszkuje 17 191 mieszkańców,
z tego 7 169 w mieście Barczewo, a na terenach wiejskich 10 022 osoby.
Miasto i gmina Barczewo zajmuje powierzchnię ok. 32 000 ha, z tego ok. 10 000 ha
stanowią lasy.
Sołectwo Wójtowo to jedno z 32 sołectw gminy Barczewo, liczące 1183
mieszkańców. Miejscowość znajduje się w odległości 7 km na południowy zachód od
Barczewa oraz 9 km od centrum stolicy województwa Warmińsko-Mazurskiego –
Miasta Olsztyn, przy drodze krajowej DK 16. Jest pierwszą miejscowością znajdującą
się na szlaku z Olsztyna do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Miejscowość położona jest w malowniczej, atrakcyjnej okolicy, wśród lasów,
jednocześnie w niewielkiej odległości od siedziby gminy i stolicy województwa.
Mieszkańcy sołectwa żyją w atrakcyjnie położonej miejscowości w pobliżu
dużego miasta, jakim jest Olsztyn. Występują z wieloma inicjatywami poprawy
warunków

zamieszkania

oraz

rozwoju

wsi,

starając

się

zachować

urok

i niepowtarzalność tej miejscowości. Podejmowanie wspólnych działań, ma służyć
także integracji mieszkańców. Mieszkańcy w celu podjęcia wspólnych działań na
rzecz rozwoju Wójtowa w lipcu 2007r. zawiązali Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”,
którego podstawowym celem jest działanie na rzecz mieszkańców wsi.
Wójtowo to jedna z najliczniej zamieszkałych i największych miejscowości
gminy Barczewo. W związku z dynamicznym rozwojem wsi wzrastają też potrzeby jej
mieszkańców. Z powodu ograniczonych możliwości budżetu gminy Barczewo, trudno
jest sfinansować potrzebne mieszkańcom przedsięwzięcia. Jedną z możliwości
Plan odnowy miejscowości Wójtowo na lata 2014 -2021

Strona 5

poprawy jakości życia mieszkańców oraz tworzenia nowych źródeł utrzymania może
być pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. W związku
z powyższym, członkowie Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” opracowali Plan
odnowy miejscowości Wójtowo na lata 2009-2016, który to plan w roku 2014
uaktualniono. Plan może przyczynić się, do podejmowania przez mieszkańców
wspólnych

działań

na

rzecz

swojej

miejscowości.

Plan

jest

dokumentem

strategicznym, stworzonym przez grupę inicjatywną oraz Radę Sołecką przy
współudziale mieszkańców. Określa najważniejsze działania, które mieszkańcy
uznali za istotne dla rozwoju swojej miejscowości. Działania, które w sposób istotny
przyczynią się do poprawy życia jego mieszkańców, a także pozwolą zrealizować
zamierzone cele. Uwzględnione w dokumencie działania mieszkańcy uznali za
realne, możliwe do zrealizowania, przy założeniu własnego wkładu pracy oraz
zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Barczewo. Przygotowanie niniejszego
dokumentu uświadomiło mieszkańcom ich rolę w tworzeniu pomysłów na własny
rozwój oraz poprawę warunków życia swoich oraz innych mieszkańców wsi. Plan
został wypracowany w wyniku dyskusji na zebraniach wiejskich, zebraniach
stowarzyszenia, po konsultacji Sołtysa i Rady Sołeckiej z mieszkańcami analizy
danych uzyskanych z przeprowadzonych ankiet.
Plan ma być dokumentem mogącym m.in. stanowić załącznik do wniosku
o przyznanie pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Plan odnowy dotyczy
kilku najbliższych lat. W okresie tym podejmowane będą określone działania
uwzględniające

cele

i

priorytety

rozwojowe

–

działania

inwestycyjne

i modernizacyjne, a także inne o charakterze szkoleniowym lub rekreacyjno –
wypoczynkowym.
Przygotowanie się do realizacji określonego działania, poprzedzone zostanie
opracowaniem szczegółowej dokumentacji uwzględniającej opis i uzasadnienie
realizacji zadania, zakres rzeczowy, określenie kosztów i terminów realizacji.
Tak przygotowane i skonkretyzowane zadania, będą przyjmowane przez zebrania
wiejskie i stanowić będą kolejne załączniki do planu.
Opracowany Plan odnowy miejscowości Wójtowo na lata 2014-2021 wraz
z opisem

poszczególnych

zadań,

stanowić

będzie

załącznik

składanego

o dofinansowanie wniosku zarówno w ramach PROW jak i innych programów
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organizowanych przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub inne
instytucje.
III.

Charakterystyka miejscowości

Położenie:
Sołectwo Wójtowo to jedno z 32 sołectw gminy Barczewo, liczące 1183
mieszkańców.

Wójtowo

położone

jest

na

nizinie

pagórkowatej

pomiędzy

miejscowościami Nikielkowo, Klebark Mały i Kaplityny, najbliższe jezioro znajduje się
za Kaplitynami w miejscowości Bogdany. Podstawowe dane:
Powierzchnia: 959 ha
Liczba ludności: stan na dzień 31.12.2013 r. wg Ewidencji Ludności - 1183 osoby.
Ważniejsze drogi:
Sołectwo dzieli droga krajowa DK 16, która zgodnie z planami Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma być włączona do obwodnicy Olsztyna.
W Wójtowie znajdują się po trzy przystanki w każdym z kierunków linii komunikacji
zbiorowej. Linie obsługiwane są przez prywatnych przewoźników. Częstotliwość
kursowania wynosi około 20-30 minut.
Instytucje:
Na terenie sołectwa Wójtowo nie ma szkoły, ani innej instytucji świeckiej
mogącej realizować stosowne zadania. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
uczęszczają do szkół w Łęgajnach, w Barczewie i w Olsztynie, natomiast młodzież
w wieku gimnazjalnym do Gimnazjum w Barczewie lub w Olsztynie. Likwidacja
w roku 1997 szkoły doprowadziła do pozbycia się miejsca mogącego pełnić funkcję
placówki oświatowej takiego jak świetlica wiejska. Na terenie sołectwa nie ma
przychodni zdrowia, ani innego punktu, w którym mieszkańcy mogliby skorzystać
z porady lekarskiej. Jedynym ośrodkiem skupiającym mieszkańców jest w tej chwili
kościół parafialny pod wezwaniem N. M. P. Królowej Męczenników w Wójtowie.
Dzięki uprzejmości proboszcza ks. Krzysztofa Bumbula w pomieszczeniach parafii
mają miejsca spotkania m. in. członków stowarzyszenia i inne.
Działalność kulturalna i sportowa:
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W Wójtowie nie istnieje żadna placówka kulturalna. Rolę tę w oparciu o bazę
lokalową Parafii i Hotelu prowadzi ksiądz proboszcz, Stowarzyszenie Wspólne
Wójtowo wraz z sołectwem, a także osoby indywidualne (chór parafialny, mikołajki,
rozgrywki piłki siatkowej o puchar sołtysa, cykliczne spotkania tematyczne, spotkania
edukacyjno-plastyczne dla dzieci).
Do początków 2008r. funkcję świetlicy pełniła była kaplica znajdująca się na
terenie parafii N. M. P. Królowej Męczenników w Wójtowie, gdzie odbywały się tam
zajęcia świetlicowe, zebrania wiejskie, spotkania mieszkańców. W Wójtowie nie ma
boiska do gry w piłkę nożną.
Z inicjatywy Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo powstał szlak pieszorowerowy o nazwie „Warmińska Niteczka” a także miejsce rekreacji i zabaw
ruchowych współfinansowany przez PZU.
Położenie i środowisko przyrodnicze:
Wieś Wójtowo położona na terenie Pojezierza Olsztyńskiego, w południowozachodniej części gminy, 7 km na południowy-zachód od Barczewa. Powierzchnia
gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w sołectwie Wójtowo wynosi
ok. 580 ha. Gmina Barczewo, a zatem również sołectwo Wójtowo, objęte jest
ekologicznym systemem obszarów chronionych.
Gospodarka:
Na terenie naszej miejscowości działa kilka podmiotów gospodarczych
prowadzących działalność wytwórczą – przemysł lekki (obróbka metali, drzewny).
Znajduje się tu również sklep ogólnospożywczy, zakłady mechaniki pojazdowej, hotel
z restauracją, centrum ogrodnicze a także przedsiębiorstwo badawczo wdrożeniowe.
Większość mieszkańców zajmuje się działalnością pozarolniczą. Codziennie
dojeżdżają do pracy głównie do Olsztyna lub Barczewa.
Historia:
18 sierpnia 1359 roku we Fromborku został wystawiony przywilej lokacyjny na
założenie Wójtowa na 45 włókach szlacheckich na prawie chełmińskim. W dniu
22 stycznia 1514 roku wieś otrzymała nowy przywilej lokacyjny.
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Wójtowo jako wieś znane było niegdyś pod niemiecką nazwą Fittigsdorf.
Miejscowość zawsze była katolicka, nie ma żadnych śladów innych wyznań, nawet
konfesji ewangelickiej, która w XVI i XVII wieku zawładnęła Mazurami i w mniejszym
stopniu Warmią w granicach, której leży Wójtowo. Warmia dzięki Stanisławowi
Hozjuszowi żyjącemu w XVI wieku została wierna kościołowi katolickiemu.
Wieś Wójtowo zawsze należała administracyjnie do Parafii Klebark Wielki, pod
wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, tam też jest stary cmentarz.
Wójtowo szczególnie doświadczone było pod koniec II Wojny Światowej,
w styczniu 1945 roku, gdy Rosjanie napadali na miejscową ludność. Wtedy zginął na
plebanii w Klebarku Wielkim ks. Proboszcz Paweł Chmielewski, a w Wójtowie
Cecylia Grabosch, która została ujęta w procesie beatyfikacyjnym męczenników II
wojny światowej. W Wójtowie jest też kilka innych grobów Warmiaków, których zabili
Rosjanie, ulokowane są na dwóch prywatnych posesjach (około 20 grobów).
Na 408 mieszkańców życie straciło 60 osób. Wielu mieszkańców deportowano za
Ural. Po roku 1945 Wójtowo było wsią sołecką, następnie gromadzką, ze szkołą
podstawową, którą zlikwidowano 31 sierpnia 1997 roku.
IV.

Analiza zasobów

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych
sołectwa, które mogą być wykorzystane dla rozwoju miejscowości, w działaniach na
rzecz jej odnowy i modernizacji.
Analiza zasobów miejscowości

Rodzaj zasobu

Brak

Małe

Średnie

Duże

znacze

znacze

znacze

nie

nie

nie

Środowisko kulturowe
+

1. walory architektury wiejskiej i osobliwości
kulturowe
2. walory zagospodarowania przestrzennego
3. zabytki
4. zespoły artystyczne
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Dziedzictwo historyczne i
religijne
1. miejsca, osoby i przedmioty kultu

+

2. święta, odpusty
3. tradycje, obrzędy, gwara

+
+

4. legendy, podania i fakty historyczne

+

5. ważne postacie historyczne

+

6. specyficzne nazwy

+

Środowisko przyrodnicze

+

1. walory krajobrazu
2. walory świata roślinnego

+
+

3. walory świata zwierzęcego

+

4. walory klimatyczne

+

5. gleby

+

6. wody powierzchniowe
7. surowce mineralne

+

Obiekty i tereny
1. działki pod zabudowę mieszkaniową
2. działki pod domy letniskowe

+

+

+

+

3. działki pod zakłady usługowe i przemysłowe
4. pustostany mieszkaniowe, magazynowe i
poprzemysłowe

+

5. tradycyjne obiekty gospodarskie wsi
(spichlerze, kuźnie, młyny)
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6. place i miejsca publicznych spotkań,

+

7. miejsca spotkań i rekreacji, boiska
Gospodarka
1. specyficzne produkty (hodowle, uprawy
polowe)

+

2. znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe
3. możliwe do wykorzystania odpady

+
+

poprodukcyjne
Położenie, turystyka
1. korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże

+

miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja
turystyczna)
+

2. ruch tranzytowy
+

3. przyjezdni stali i sezonowi
Infrastruktura społeczna, ludzie
1. placówki opieki społecznej

+

2. szkoły

+

3. remizy, dom kultury

+

4. świetlice

+

5. Ochrona przeciwpożarowa

+

6. Organizacje pozarządowe:
- Stowarzyszenia

+

- Rada sołecka

+

7. Darczyńcy i sponsorzy

+
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V.

Diagnoza możliwości rozwojowych Wójtowa

Podczas zebrań wiejskich poświęconych dyskusji nad Planem, mieszkańcy
określili swoje mocne i słabe strony, zdefiniowali słabości i zagrożenia.
 Wójtowo posiada wiele atutów (mocne strony), które stwarzają szanse na rozwój
sołectwa. Dzięki mocnym stronom, takim jak: bardzo korzystne położenie, wysokie
walory przyrodniczo-krajobrazowe, aktywne społeczeństwo, gęsta sieć dróg, we
wsi może nastąpić: rozwój agroturystyki i turystyki, tendencja do mieszkania na
wsi,

rozwój

instytucji

kulturalno-oświatowych,

skuteczniejsze

pozyskiwanie

i efektywne wykorzystanie funduszy unijnych, dobra współpraca z władzami
samorządowymi i samorządami wiejskimi, a to z kolei przyczyni się do wzrostu
gospodarczego gminy. Zwrócić uwagę należy, że tereny Wójtowa postrzegane są
na rynku nieruchomości, jako szczególnie atrakcyjne z uwagi na położenie wsi
a atrakcyjność nieruchomości jest porównywalna z działkami na terenie miasta
Olsztyn. Podkreślić również należy na bardzo duży potencjał, jaki wynika z dużej
liczby młodych mieszkańców wsi, dobrze wykształconych lub nadal się
kształcących. Konieczne jest wprowadzenie wielu inicjatyw mających na celu
aktywizacje i integrację mieszkańców by w pełni wykorzystać kapitał ludzki
mieszkańców Wójtowa.
 Niestety występujące słabe strony powodują zagrożenia w realizacji wszystkich
zamierzeń, dlatego władze samorządowe oraz mieszkańcy powinni robić
wszystko, w celu eliminacji zagrożeń takich jak: częściowy brak kanalizacji, zły
stan dróg, brak chodników, niewystarczające oświetlenie,

brak obiektów

sportowych, brak obiektów oświatowo-kulturalnych, niewystarczająca ilość terenów
inwestycyjnych w pełni wyposażonych w infrastrukturę.
Mieszkańcy sołectwa Wójtowo wypowiedzieli się podczas spotkań wiejskich oraz
w ankietach, „co należy zrobić” w ich miejscowości. Przedsięwzięcia planowane
w sołectwie Wójtowo możemy podzielić na dwie główne grupy. Pierwsza związana
jest z poprawą infrastruktury technicznej, natomiast druga ze stworzeniem bazy
turystyczno-kulturowo-rekreacyjnej.
Potrzeby wymienione w pierwszej grupie wynikają z rozwoju cywilizacyjnego,
poza tym przyczynią się do ochrony unikatowego środowiska naturalnego oraz
rozwoju sołectwa i gminy. Należą do nich:
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dokończenie wodociągowania i kanalizowania Wójtowa,



wykonanie i modernizacja oświetlenia (przedsięwzięcie, dzięki któremu
poprawie ulegnie stan bezpieczeństwa i estetyki na drogach),



utwardzenie i budowa dróg,



budowa chodników (budowa chodników wpłynie na poziom bezpieczeństwa),

Do drugiej grupy możemy zaliczyć zadania, dzięki którym Wójtowo stanie się
atrakcyjnym miejscem, a przez to wzrośnie jego ranga. Do działań tej grupy
zaliczamy:


działania na rzecz poprawy estetyki wsi – stworzenie skwerów, parków
i zagospodarowanych placów zieleni służących mieszkańcom,



utrzymanie i wzmocnienie tożsamości wsi oraz wartości życia wiejskiego:
- budowa lub adaptacja dowolnego istniejącego budynku jako świetlicy
i utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności Lokalnej,
- tworzenie klimatu do rozwoju organizacji pozarządowych,
-

wspieranie

różnorodnych

form

życia

kulturalnego

(tworzenie

kół

zainteresowań),
- rozwój zaplecza sportowego – budowa boisk; działanie to będzie wymagało
sporządzenia dokumentacji technicznych; zwiększy aktywność sportową
mieszkańców; pozwoli organizować imprezy o charakterze masowym,


wykorzystanie walorów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dla
potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji:
- opracowanie, wspólnie z gminą, ofert promujących miejscowość,
- uaktualnianie banku danych osób świadczących usługi np. agroturystyki
- rozwój bazy turystycznej,
- organizacja imprez o charakterze cyklicznym, promujących region,
- podejmowanie działań na rzecz uzyskania środków do utrzymania,
konserwacji i odrestaurowania obiektów zabytkowych,



restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa:
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-

prowadzenie

działalności

informacyjnej

i

szkoleniowej

informującej

o możliwościach działalności w gospodarstwach,
- działanie na rzecz ograniczenia bezrobocia – propagowanie różnych form
samozatrudnienia,
- działanie na rzecz rozwoju alternatywnych miejsc pracy na obszarach
wiejskich poprzez promowanie agroturystyki,
- rozpoznanie możliwości utworzenia nowych miejsc pracy na obszarach
rolniczych o szczególnej atrakcyjności turystycznej,
 poprawa warunków życia społeczeństwa lokalnego:
- współpraca z gminą w celu podjęcia działań przygotowujących tereny pod
budownictwo jednorodzinne,
- prowadzenie działań mających na celu pozyskanie środków finansowych
i rzeczowych ze źródeł zewnętrznych.
VI. Analiza SWOT
DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH SOŁECTWA
Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z czynników umożliwiających
podjęcie prawidłowej decyzji na podstawie posiadanych informacji. Umożliwia
usystematyzowanie danych dotyczących projektu i podpowiada kierunki rozwiązań.
Przeprowadzenie jej jest niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji.
SILNE STRONY – ATUTY ROZWOJU WSI
 bardzo korzystne położenie
 duża dostępność komunikacyjna
 wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe


gęsta sieć dróg



aktywne społeczeństwo



funkcjonowanie komunikacji miejskiej



bliskość siedziby gminy



bliskość siedziby województwa Warmińsko-Mazurskiego



istniejący plan zagospodarowania przestrzennego i prowadzone prace
nad jego aktualizacją
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bardzo duży przyrost liczby mieszkańców



tereny inwestycyjne



planowany pobliski węzeł obwodnicy Olsztyna

SŁABE STRONY – CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE ROZWÓJ WSI
 braki w zakresie kanalizacji
 zły stan dróg
 brak chodników i niewystarczające oświetlenie
 bark obiektów sportowych,
 brak obiektów oświatowo-kulturalnych
 brak nieruchomości należących do gminy
 nieuregulowane stosunki wodne – konieczność przeprowadzeni prac
melioracyjnych

SZANSE - MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SOŁECTWA WYNIKAJĄCE Z JEGO
LOKALIZACJI
 pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie funduszy unijnych
 tendencja do mieszkania na wsi
 rozwój instytucji kulturalno-oświatowych
 dobra współpraca z władzami samorządowymi
 dobra współpraca między samorządami wiejskimi
 wzrost gospodarczy gminy
ZAGROŻENIA – CZYNNIKI NIESPRZYJAJĄCE, WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI
WSI
 pogorszenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i drogowego
 ekonomiczne rozwarstwianie się społeczeństwa
 brak możliwości zagospodarowania wolnego czasu dla młodzieży
 zagrożenie wzrostem przestępczości
 zagrożenie zanieczyszczenia odpadami
NASZA WIZJA
Dlaczego chcemy rozwoju wsi?
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Wójtowo, ze względu na swoje korzystne położenie oraz walory krajobrazowe
i kulturowe, a także aktywnie działających mieszkańców jest wsią, która w niedalekiej
przyszłości będzie prawdopodobnie drugą, co do wielkości po Barczewie
miejscowością w gminie. Niestety rozwój kulturowy nie idzie w parze z rozwojem
budownictwa jednorodzinnego i osiedlaniem się mieszkańców. Brak miejsc,
w których

mogłaby

dokonywać

się

integracja

społeczności

lokalnej,

brak

infrastruktury sportowej może doprowadzić do wzrostu niebezpiecznych zjawisk jak
przestępczość wśród znudzonej młodzieży. Rozwój miejscowości może zostać
osiągnięty poprzez poprawę standardu życia mieszkańców oraz wykorzystanie
posiadanych walorów kulturowych i krajobrazowych.
Jak się zorganizujemy?
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” wraz z Radą Sołecką – obejmujące osoby
w różnym wieku, z różnym wykształceniem, zarówno stali i rdzenni mieszkańcy jak
i nowi, którzy budują lub zbudują tu swoje domy i którzy za chwilę zwiążą swoje życie
z nami i naszą miejscowością - w ramach istniejących struktur dokonają podziału
zadań w ramach podejmowanych zadań starając się zaangażować możliwie
największą liczbę osób. Planowane jest wykorzystanie platform informacyjnych takich
jak funkcjonująca strona internetowa stowarzyszenia, forum internetowe, tablice
ogłoszeń.
Nasza wizja – jakie ma być nasze życie?
Wójtowo będzie:


wsią nowoczesną, bezpieczną i wygodną – z kanalizacją, dobrymi drogami,
chodnikami, oświetlonymi ulicami, z dobrymi telekomunikacyjnymi łączami
(dostęp do szybkiego Internetu),



zadbany, porządny, czysty, z estetycznymi domami, pięknymi ogrodami,
dobrze

zagospodarowaną

przestrzenią

publiczną,

w

tym

skwerów

i stworzonych terenów rekreacyjno sportowych – centrach naszego życia
społecznego,


dawało szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla dzieci i młodzieży (plac
zabaw dla dzieci, boisko dla młodzieży, miejsce wypoczynku dla całej wsi),



wsią zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością (zadbamy
o wysoką świadomość ekologiczną, o nasze wykształcenie – kursy, szkolenia,
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będziemy jak dotąd organizować wspólne spotkania jubileuszowe, zabawy
i festyny),


wsią dbającą o bezpieczeństwo i rozwój dzieci i młodzieży, integrującą
wszystkich nowo przybyłych, w taki sposób, aby każdy mieszkaniec czuł się
ważnym członkiem naszej społeczności, utożsamiał się z nią i miał jak
najlepsze warunki rozwoju,



wsią

dbającą

o

zachowanie

walorów

przyrodniczych

i

kulturowych,

zachowującą kameralną przyjazną skalę urbanistyczną, eksponującą swoje
zabytki i otaczający naturalny krajobraz.
W celu realizacji naszej wizji konieczne będzie także zaangażowanie i współdziałanie
władz samorządowych Gminy Barczewo, zwłaszcza w działaniach wymagających
znacznego

wkładu

finansowego.

Wójtowo

dzięki

działaniom

własnym,

wspomaganym przez Gminę oraz fundusze zewnętrzne może stać się atrakcyjnym
miejscem zamieszkania, ale także miejscem wycieczek i przystankiem na
turystycznych trasach.
VII.

Świetlica i boisko

Plan Odnowy Miejscowości Wójtowa przewiduje realizację między innymi
szeregu działań ze sfer życia rekreacyjno-sportowego oraz kulturalnego. Zadania te
podzielono i przypisano trzem płaszczyznom działań umiejscawiając je w trzech
oddzielnych ale stanowiących uporządkowaną całość miejscach spełniających
realizację potrzeb mieszkańców, a także zapewniających racjonalne i efektywne
wykorzystanie tych miejsc z podziałem na cele ich wykorzystania.
Płaszczyzna I - Funkcjonujący już plac zabaw dla dzieci. Umiejscowiony jest
w centrum miejscowości przy ul. Modrzewiowej. Jest w pełni wyposażony
i ogrodzony.
Jest to miejsce zabaw dzieci w wieku przedszkolnym (piaskownica, zabawki
sprawnościowe odpowiednie dla tego wieku) a dla młodzieży i dorosłych w zakresie
gier zespołowych (siatkówka, koszykówka oraz indywidualnych- tenis ziemny
i stołowy). Rodzicom opiekującym się dziećmi, a także zmęczonym dzieciom
umożliwia przebywanie pod umiejscowioną tam wiatą.
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Plac zabaw

Płaszczyzna II (planowane) - Boisko sportowe z towarzyszącą infrastrukturą. Teren
będący własnością Gminy Barczewo umiejscowiony jest również przy
ul. Modrzewiowej w Wójtowie.
Miejsce te przejęłoby w głównej mierze zadania rekreacyjno- sportowe w zakresie
gier zespołowych tj. piłki nożnej, siatkówki plażowej oraz innych gier zespołowych
młodzieży oraz osób starszych.
Płaszczyzna III (planowane) - Świetlica wiejska. Teren pod budowę mieści się
również przy ul. Modrzewiowej pomiędzy istniejącym placem zabaw, a planowanym
boiskiem stanowi jednak w chwili obecnej własność prywatną. Rozpoczęto działania
zmierzające do pozyskania terenu przez Gminę. Zakres wykorzystania świetlicy
w miejscowości nie posiadającej żadnego innego pomieszczenia jest nieograniczony.
Jednak umiejscowienie jej pomiędzy boiskiem a placem zabaw wzdłuż jednej głównej
ulicy powoduje nie tylko spięcie całości zadań jedną wspólną płaszczyznę,
ale również pozwoli na zazębianie się całości realizowanych zadań w oparciu
o te obiekty, a co najważniejsze pozwoli na zachowanie ładu urbanistyczny tego
rodzaju infrastruktury naszej miejscowości.
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BOISKO SPORTOWE
W Wójtowie nie ma obecnie boiska sportowego umożliwiającego grę w piłkę
nożną.

Planowane

przedsięwzięcie

polegające

na

budowie

boiska

wraz

z infrastrukturą jest uzupełnieniem istniejącego placu zabaw. Boisko będzie dostępne
dla wszystkich mieszkańców Wójtowa i gminy w szczególności dzieci, młodzieży
do gier zespołowych. Poprawi to atrakcyjność miejscowości, warunki uprawiania
sportów

zespołowych,

wzrost

poziomu

kultury

fizycznej

i

rekreacji

wśród

mieszkańców, a także umożliwi działalność profilaktyczną i przeciwdziałanie
zagrożeniom społecznym przez zagospodarowanie czasu wolnego.
Przeprowadzone w trakcie codziennych kontaktów, w trakcie imprez wiejskich
(np. rozgrywki w piłkę siatkową o puchar sołtysa, dzień dziecka) konsultacje
z mieszkańcami oraz wykonane ankiety pozwoliły na uznanie tej inwestycji jako
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niezbędnej. Na 64 wypełnione ankiety, 98,5 % ankietowanych widzi pilna potrzebę
budowy boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ankietowani mieszkańcy widzą
potrzebę utworzenia kompleksu boisk wraz z miejscem odpoczynku składając
jednocześnie chęć wykonywania społecznie pracy w ramach działań budowy boiska.
Teren przeznaczony pod boisko jest własnością gminy i znajduje się również przy
ul. Modrzewiowej.

Powierzchnia ~40 arów umożliwia w pełni wykonanie

posiadającego odpowiednie wymiary boiska o nawierzchni trawiastej, a także
usytuowanie ławek i niezbędnego zaplecza. Kolejnym etapem będzie wykonanie
boiska do piłki plażowej a także miejsca rekreacji i spotkań. Sołectwo posiada dwie
atestowane bramki.
Działania te stworzą także warunki do rozbudowy kalendarza imprez ponad lokalnych
o charakterze sportowym.
Etapy budowy boiska:
- wykonanie płyty boiska – 2014 r.
- ogrodzenie boiska – 2015 r.
- wykonanie ławek – 2015 r.
- wykonanie boiska do siatkówki plażowej – 2015/2016 r.
- wykonanie wiaty „grzybka” – 2015/2016 r.
- budowa sanitariatu- 2016/2017 r.
Finansowanie:
- wkład własny sołectwa- fundusz sołecki, praca społeczna,
- dofinansowanie z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- programy instytucji samorządowych i rządowych na rozwój sportu i poprawę stanu
zdrowia społeczeństwa
- sponsorzy,
- inne ukazujące się w czasie realizacji zadania.
Miejsce te umożliwi:
- przeprowadzenie rozgrywek pomiędzy mieszkańcami sołectwa i sołectwami,
- zorganizowanie drużyny piłkarskiej,
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- codzienne miejsce rekreacji młodzieży i dorosłych,
- miejsce wspólnego spędzania wolnego czasu przez rodziny.
Utrzymanie boiska:
- fundusz sołecki,
- praca społeczna mieszkańców.
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ŚWIETLICA WIEJSKA W WÓJTOWIE
Celem zadania jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców wsi
oraz integracja mieszkańców poprzez zapewnienie miejsca wspólnych spotkań,
organizacji zajęć dla dzieci, imprez kulturalnych, artystycznych, świątecznych i innych
wydarzeń. Wybudowana świetlica zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne oraz
Przeprowadzone w trakcie codziennych kontaktów, w trakcie imprez wiejskich
(np. rozgrywki w piłkę siatkową o puchar sołtysa, dzień dziecka) konsultacje
z mieszkańcami oraz wykonane ankiety pozwoliły na uznanie tej inwestycji, jako
niezbędnej. Na 65 wypełnione ankiety, 100 % ankietowanych widzi pilna potrzebę
powstania świetlicy. Ankietowani mieszkańcy wyrażają chęć wykonywania społecznie
pracy w ramach działań budowy świetlicy. Z otrzymanych ankiet wynika, iż świetlica
winna posiadać, co najmniej salę konferencyjna, kuchnię, salę do gier, bawialnie dla
dzieci.
Świetlica ma pełnić rolę miejsca spotkań, integracji mieszkańców oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży a także osób dojrzałych. Celem jest budowa miejsca
przyjaznego mieszkańcom oraz miejsca gdzie mogą się spotkać, bawić, edukować
oraz integrować.
Obecnie Wójtowo nie posiada miejsca, gdzie istniałaby możliwość spotkania
nawet niewielkiej grupy osób. Jedynym pomieszczeniem jest salka parafialna
użyczana przez Proboszcza Parafii Wójtowo. Salka ta może pomieścić max 20-25
osób.
Teren pod planowaną budowę świetlicy to obszar ~ 35 arów. Jest to własność
prywatna. Rozpoczęto działania zmierzające do wykupu tej działki lub jej zamiany na
inny grunt gminny atrakcyjny dla obecnych właścicieli. Obecnie znajdują się tam
szczątkowe zabudowania po zakładzie. Plan zagospodarowania przestrzennego nie
zabrania planowanej inwestycji. Teren ten graniczy z działką ( będącą własnością
gminy) na której mieści się zbiorniki wodny przewidzianym do zagospodarowania
jako staw oraz miejsce wypoczynku i relaksu dla osób spacerujących po
miejscowości.
Etapy:
- uzyskanie terenu - 2014 r.
- wykonanie projektu - 2015 r.
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- budowa – 2015/2016 r.
- zagospodarowanie terenu - 2017 r.
Finansowanie:
- wkład własny sołectwa- fundusz sołecki, praca społeczna,
- dofinansowanie z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- budżet gminy
- programy instytucji samorządowych i rządowych
- sponsorzy,
- inne ukazujące się w czasie realizacji zadania.
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Świetlica

Zbiornik
wodny
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Wygląd świetlicy winien komponować się z zabudową miejscowości. Budynek
parterowy z użytkowym poddaszem. Powierzchnia zabudowy (~300 m²) winna
umożliwiać szereg równolegle realizowanych zadań.

Minimalne wymagania

funkcjonalno- użytkowe uwzględniające funkcjonalność dla osób niepełnosprawnych
i starszych. Na poziomie podstawowym winna znajdować się duża sala wraz
z sanitariatami. Na poddaszu użytkowym winny znajdować się pozostałe sale
umożliwiające jednoczesne bezkolizyjne prowadzenie działalności.
Podstawowe założenia użytkowe:
- wiatrołap
- hol
- sala duża
- szatnia
- kuchnia
- wc damskie
- wc męskie
- 2-3 sale mniejsze
- pomieszczenie techniczne
- magazyn
- pomieszczenie gospodarczo- porządkowe
- inne uzupełniające
Przykładowy wygląd świetlicy:

Źródło: http://www.turosnkoscielna.pl/index.php/przetargi/powyzej-14000-euro/621-budowa-swietlicy-wiejskiej-w-barszczowce

Szacunkowa wartość inwestycji (według zrealizowanego już projektu)
około 900.000,00 zł.
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Efekty:
- miejsce zebrań sołeckie.
- możliwość prowadzenia zajęć w ramach zakresu działania Centrum Kultury
i Promocji Gminy Barczewo,
- spotkania grup społeczności lokalnej np. koła gospodyń, stowarzyszenia,
organizacji działających na terenie wsi,
- organizacja imprez okolicznościowych,
- zajęcia sportowe w okresie zimowym ( tenis stołowy),
- punkt krótkookresowej opieki nad dziećmi,
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji,
- świetlica środowiskowa (dla osób w podeszłym wieku),
- miejsce prowadzenia szkoleń wspierających i uzupełniających wiedzę (w tym nauka
języków obcych, korepetycje dla dzieci mniej uzdolnionych).
- wspieranie rodzin funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
- udzielanie pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach,
-zapewnienie optymalnych warunków rozwoju fizycznego, psychicznego
i poznawczego,
-możliwość przechowywania i wypożyczania sprzętu sportowego.
- zapewnienie krótkotrwałej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń
losowych np. pożar.
Formy pracy:
- zajęcia wychowawcze, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy interakcyjne.
- zajęcia w grupach zainteresowań,
- zajęcia relaksacyjne,
- itp.
Zarządzanie takim obiektem wymagało będzie bieżącego pozyskiwania
środków finansowych jak i wkładu pracy. Jedną z wielu możliwości jest np. założenie
stowarzyszenia zajmującego się zarządzeniem obiektem, które przejęło by również
zadania związane z utrzymaniem boiska i placu zabaw. Głównym przypisanym
stowarzyszeniu zadaniu była by organizacja i koordynacja działań wynikających
z przeznaczenia tych obiektów. Świetląca o takim standardzie będzie wspaniałym
miejscem spotkań rodzinnych związanych z różnymi okazjami, miejsce szkoleń dla
różnych grup zawodowych, miejsce umożliwiające odpoczynku i wzmocnienia się
w czasie drogi. Działania te pozwoliłyby na pozyskiwanie środków finansowych
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niezbędnych do pokrycia kosztów stałych a także pozyskania środków na bieżące
naprawy i remonty.
Połączenie trzech płaszczyzn (boisko, plac zabaw, świetlica) stworzy
uporządkowaną całość działań lokalnej społeczności poprzez swoją odrębność
w działaniach, będących poprzez połączenie jednością. To realizacja tych działań
pozwoli na zaspokojenie potrzeb wszelkiego rodzaju (sportowych, rekreacyjnych,
społecznych, wymiany doświadczeń, zrzeszania się itd.), dla każdej grupy wiekowej,
niezależnie czy będą to dzieci, kobiety, czy mężczyźni. To te obiekty pozwolą
otworzyć się lokalnej społeczności na potrzeby innych lokalnych społeczności, grup
społecznych i zawodowych.

VIII.

Większa integracja mieszkańców, młodzieży

Co chcemy?
W związku z tym ze większość mieszkańców jest ludnością napływowa i mieszkańcy
się wzajemnie nie znają, a ponieważ wspólnota w tak małej miejscowości jaką jest
Wójtowo jest niezwykle ważna w kontekście rozwoju, integracji i promocji wsi,
wspólna rodzinna zabawa z pewnością przyczyni się do osiągnięcia takiego celu.
Bliższe poznanie się może sprawić, że będą chcieli wspólnie spędzać wolny czas,
działać na rzecz naszej miejscowości, a także zaktywizuje ich do pomocy
sąsiedzkiej.
Bardzo nam zależy na zaangażowaniu młodzieży w Zycie Sołectwa.
Chcielibyśmy, aby mieszkańcy poczuli się u siebie i dbali o dobro wspólne,
sprzątanie, koszenie trawy, małe renowacje, pomoc sąsiedzką.
- integracja różnych grup wiekowych lokalnej społeczności sołectwa Wójtowo,
- zapoznanie sąsiadów bliższych i dalszych ,
- wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne uczestniczenie rodziców i dzieci w
konkursach,
- integracja Sołectwa Wójtowo z Sołectwami ościennymi,
- zwiększenie zainteresowania aktywnym spędzeniem czasu wolnego na świeżym
powietrzu,
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- kultywowanie tradycji potraw regionalnych,
- propagowanie pomocy sąsiedzkiej na zasadzie wspólnego rozwiązywania
problemów
Jak dany cel osiągnąć?
Na terenie wsi Wójtowo sporadycznie organizowane są imprezy, w trakcie których
w sposób zorganizowany proponowane jest czynne spędzanie wolnego czasu, wśród
licznych gier, zabaw i konkurencji sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zorganizowanie takiej imprezy ze wszystkimi oferowanymi na niej atrakcjami, z całą
pewnością przyczyni się do integracji lokalnej społeczności zwłaszcza, że na terenie
wsi przybywają wciąż nowi mieszkańcy, którzy nie rozpoznają się wzajemnie poświęcając się głównie sprawom zawodowym i rodzinnym.
Podczas festynu zorganizowane zostaną liczne atrakcje, które zachęcą mieszkańców
wsi Wójtowo oraz inne osoby przybyłe na festyn do czynnego uczestnictwa
i spędzenia wolnego czasu w miłej i wesołej atmosferze. Będzie to z pewnością
impreza rodzinna, gdyż atrakcje będą przygotowane zarówno dla dzieci jak i ich
rodziców.
Jak i kiedy ew. dany cel sfinansować?
Dotacje z różnych źródeł:
- Gmina Barczewo w ramach programu współpracy z organizacjami działającymi na
terenie Gminy np.: ORGANIZACJA INTEGRACYJNYCH IMPREZ SPORTOWYCH,
REKREACYJNYCH LUB SZKOLENIOWYCH O ZASIEGU LOKALNYM I PONAD
LOKALNYM PROMUJĄCYM GMINĘ BARCZEWO I JEJ WALORY TURYSTYCZNE
- z Powiatu Olsztyńskiego
- z Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Barczewie
- od sponsorów przyjaciół Wójtowa
Jak cel był/będzie konsultowany z mieszkańcami?
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W trakcie festynów przeprowadzono ankiety w których mieszkańcy wyrażali chęć
uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach.
Jak cel/projekt będzie utrzymywany lub jakie będą pomysły na aktywizację
mieszkańców (przy celach związanych z infrastrukturą)
- mecze piłki nożnej na boisku
- pikniki rodzinne na boisku
- potyczki sąsiedzkie w ramach nowopowstającej Trasy zdrowia PZU
- rajdy rowerowe po Szlaku „Warmińska Niteczka”
- zabawa w podchody Rodzinne
- Turniej Siatkówki o Puchar Sołtysa Wójtowa
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
IX. Poprawa estetyki i ochrona środowiska Wójtowa

Zadanie 1
Cel

Poprawa estetyki i ochrona środowiska Wójtowa

Nazwa zadania

Zlikwidowanie przydrożnych, zarośniętych terenów

Zakres i
przedmiot
zadania

Zadanie obejmuje:
a) wezwanie właścicieli gruntów za pośrednictwem straży
miejskiej do usunięcia zarośli i chwastów.
b)

Terminowe wykaszanie rowów i poboczy.

Termin realizacji

2014-2020

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację

Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Koszt

20 000,00 zł

Źródła
finansowania

Wolontariat, środki własne Gminy Barczewo
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Zadanie 2
Nazwa zadania
Zakres
przedmiot
zadania

Poprawa estetyki przystanków autobusowych
i Zadanie obejmuje:
a) modernizacje i poprawę estetyki wokół przystanków poprzez:
- postawienie koszy na śmieci,
- posianie wokół przystanku trawy,
- naprawa przystanków autobusowych,
- postawienie doniczek z kwiatami,
- nasadzenia.

Termin realizacji

2014-2020

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację

Urząd Miasta i Gminy Barczewo, sołectwo Wójtowo

Koszt

40 000,00 zł

Źródła
finansowania

Fundusz sołecki, środki własne Gminy Barczewo, wolontariat,
środki unijne, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zadanie 3

Nazwa zadania

Zakres
przedmiot
zadania

Budowa chodników oraz poprawa stanu technicznego już
istniejących
i Zadanie obejmuje:
a) naprawę kostki brukowej na istniejących chodnikach,
b) budowę nowych chodników.

Termin realizacji

2014-2020

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację

Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Koszt

250 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne Gminy Barczewo, środki unijne, wolontariat,
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zadanie 4
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Nazwa zadania
Zakres
przedmiot
zadania

Poprawa estetyki miejscowości Wójtowo
i Zadanie obejmuje:
a) przycięcie krzewów i posadzenie nowych,
b) zakup kory, ziemi i środków odchwaszczających,
c) zakup krzewów i roślin ozdobnych.

Termin realizacji

2014-2020

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację

Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Koszt

30 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne Gminy Barczewo, fundusz sołecki, wolontariat,
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zadanie 5

Nazwa zadania
Zakres
przedmiot
zadania

Poprawa estetyki zabudowań i posesji
i Zadanie obejmuje:
a) skierowanie apelu do mieszkańców wsi Wójtowo o utrzymanie
wokół swoich posesji porządku i czystości,
b) bieżąca modernizacja budynków użyteczności publicznej.

Termin realizacji

2014-2020

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację

Sołectwo Wójtowo, Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Koszt

30 000,00 zł

Źródła
finansowania

Wolontariat, środki unijne, środki własne Gminy Barczewo

Zadanie 6
Nazwa zadania
Zakres
przedmiot
zadania

Poprawa stanu technicznego rowów i przepustów
i Zadanie obejmuje:
a) udrożnienie przepustów i dopilnowanie aby nie odprowadzano
do nich ścieków oraz śmieci,
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c) zakup tabliczek i ich montaż,
b) postawienie przy rowach tabliczek zakazujących wyrzucania
odpadów.
Termin realizacji

2014-2020

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację

Urząd Miasta i Gminy Barczewo, Sołectwo Wójtowo

Koszt

200 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne Gminy Barczewo, fundusz sołecki, środki unijne
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zadanie 7

Nazwa zadania
Zakres
przedmiot
zadania

Utrzymanie czystości i porządku
i Zadanie obejmuje:
a) przeprowadzenie akcji promocyjnej, popierającej estetykę wsi,
b) zakup 10 tablic ogłoszeniowych i ich montaż,
c) wykonanie zdjęć zadbanych miejscowości i upublicznienie ich
poprzez prezentacje na tablicach ogłoszeń.

Termin realizacji

2014-2020

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację

Sołectwo Wójtowo, Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Koszt

40 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne Gminy Barczewo, fundusz sołecki, środki unijne,
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zadanie 8

Nazwa zadania
Zakres
przedmiot
zadania

Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu wokół niego
i Zadanie obejmuje:
a) oczyszczenie, pogłębienie i nadanie kształtu,
b) zasadzenie zieleni (rośliny ozdobne, krzewy), postawienie
ławek,
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c) zarybienie stawu i stworzenie miejsca do wędkowania.
Termin realizacji

2014-2020

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację

Urząd Miasta i Gminy Barczewo

Koszt

150 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne Gminy Barczewo, środki unijne, wolontariat,
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Zadanie 9

Nazwa zadania

Zakres
przedmiot
zadania

Eksponowanie i ochrona obiektów zabytkowych oraz miejsc
ważnych dla Wójtowa
i Zadanie obejmuje:
a) zabezpieczenie i utrzymanie zabytków oraz jego otoczenia w
jak najlepszym stanie technicznym,
b) korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe
zachowanie jego wartości,
c) popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz
ich znaczeniu historycznym i kulturowym.

Termin realizacji

2014-2020

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację

Urząd Miasta i Gminy Barczewo, Sołectwo Wójtowo

Koszt

50 000,00

Źródła
finansowania

Środki unijne, wolontariat, środki własne Gminy Barczewo,
fundusz
sołecki,
Samorząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego
Zadanie 10

Nazwa zadania

Zakres
przedmiot
zadania

Propagowanie idei niepalenia w piecach i unikanie posiadania na
posesji szkodliwych odpadów
i Zadanie obejmuje:
a) przeprowadzenie akcji informacyjnej poprzez ulotki, materiały
informacyjne, tablicę ogłoszeń,
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b) dofinansowanie do przeróbki istniejących pieców.
Termin realizacji

2014-2020

Instytucja
odpowiedzialna
za realizację

Urząd Miasta i Gminy Barczewo, sołectwo Wójtowo

Koszt

300 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki unijne, wolontariat, środki własne Gminy Barczewo,
fundusz
sołecki,
Samorząd
Województwa
WarmińskoMazurskiego

Cel: Poprawa estetyki i ochrona środowiska Wójtowa odnosi się do wszystkich
zadań szczegółowych (od 1-10) planowanych do realizacji, w celu osiągnięcia
założonego rezultatu jakim jest poprawa estetyki i ochrona środowiska Wójtowa
X.

PROGRAM BEZPIECZNA WIEŚ
Wójtowo położona jest w odległości ok. 7 km od Olsztyna. Główną ulicą jest

dawna droga nr 16 obecnie ulica Modrzewiowa. Ponieważ do 2017 roku ma powstać
obwodnica Olsztyna może się okazać, że ruch w obrębie ulicy Modrzewiowej
znacznie wzrośnie (obecnie poruszają się po niej właściwie tylko mieszkańcy
Wójtowa) a to ze względu na planowaną budowę dwóch węzłów (ślimaków)
łączących obwodnicę z Olsztynem ulicą Lubelską z jednej strony oraz z drugiej
dalszą drogą na wschód Polski (Barczewo, Biskupiec, Mrągowo - wynika to z planów
budowy obwodnicy).Głównymi zagrożeniami są kradzieże z włamaniem do
budynków, kradzieże samochodów, wypadki drogowe.
Ponieważ przewidujemy zwiększony ruch ulicą Modrzewiową obecny stan ww.
ulicy nie gwarantuje bezpiecznego poruszania się pieszych po tej drodze.
Chodniki, które znajdują się w kilku miejscach nie są między sobą połączone
i niestety są w nieciekawym stanie technicznym. Brakuje również chodnika
prowadzącego do placu zabaw a także brak jest dojścia (chodnika) do planowanego
boiska sportowego, które ma powstać przy ul. Modrzewiowej.
We wsi nie ma ani jednego oznakowanego przejścia dla pieszych.
Miejscowość nie jest także należycie oświetlona na ul. Modrzewiowej są braki
w oświetleniu na pozostałych ulicach oświetlenia nie ma prawie wcale.
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Dlatego aby bezpiecznie poruszać się po wsi należy położyć chodniki tam
gdzie ich brakuje, wyremontować istniejące oraz wybudować oświetlenie.
Należy również określić, które drogi (ulice) mają mieć pierwszeństwo przejazdu
i należycie je oznakować.
Wieś przez obwodnicę Wójtowa (obecna droga nr 16) jest podzielona na dwa
osiedla. Ulica Modrzewiowa po jednej stronie jak i Klonowa (znajdująca się po drugiej
stronie drogi krajowej nr 16) stanowiąca dojazd do Osiedla Leśnego mają bardzo
niebezpieczny wjazd i wyjazd na "16". Na każdym z wjazdów (wyjazdów) do wsi
doszło już do wielu niebezpiecznych wypadków nawet śmiertelnych. Dlatego też do
momentu wybudowania "ślimaków" obwodnicy Olsztyna należy zapewnić bezpieczny
ruch na tych dwóch skrzyżowaniach. Mieszkańcy optują za ustawieniem świateł
z pętlami (czujnikami ruchu) takich jak na skrzyżowaniu drogi 16 z wjazdem do
Klebarka Małego albo chociaż wyznaczenie pasów "prawoskrętu" z Wójtowa na
"16" w kierunku Olsztyna i z "16" na Osiedle Leśne co już znacząco
poprawiłoby sytuację.
Na środku ulicy Kwiatowej prowadzącej do kościoła (jedna z główniejszych ulic
w Wójtowie) usytuowanych jest kilka słupów wysokiego napięcia co powoduje w
najlepszym razie jazdę slalomem. Stanowi to miejsce niebezpieczne ze względu na
ruch samochodów ale też i pieszych. Zadaniem dla poprawienia bezpieczeństwa
jest usunięcie z ulicy Kwiatowej wspomnianych słupów energetycznych,
wyrównanie i uporządkowanie jezdni.
Kolejna sprawa to pozostawiane na terenie wsi najczęściej w okresie letnim
bezpańskie zwierzęta. Wójtowo nie posiada własnego schroniska dla psów i kotów
jak również nie znajduje się tutaj żadna jednostka straży miejskiej czy policji.
Nawiązanie współpracy bądź utworzenie na naszym terenie jednostki, która
zajmowałaby się tym tematem również podwyższyłoby poziom bezpieczeństwa.
W ostatnim okresie w naszej wsi doszło do kilku pożarów ze względu na bliską
odległość od Olsztyna w naszej wsi nie przewiduje się utworzenia ochotniczej staży
pożarnej. Dlatego aby podwyższyć poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ppoż.
chcemy zwiększyć świadomość mieszkańców oraz ich wiedzę i umiejętności
w temacie ochrony przeciwpożarowej poprzez cykl szkoleń i pokazów straży
pożarnej oraz akcji kominiarskich (np. hurtowe usługi kominiarskie).
Jak w każdej miejscowości tak i w Wójtowie są miejsca gdzie lubi przebywać
młodzież, ale niestety "Wójtowska młodzież" nie ma w chwili obecnej żadnego
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miejsca do spędzania "czasu wolnego" i szeroko rozumianej "zabawy”. Najczęściej
wybierane przez młodych ludzi miejsca nie są zbyt bezpieczne, położone na uboczu
i nieoświetlone. W ciągu ostatnich lat występowały we wsi również takie zdarzenia
jak włamania, kradzieże i interwencje policji. Zadaniem w tym temacie jest
ustalenie miejsc niebezpiecznych i objęcie ich nadzorem, zwrócenie się do
policji

o

zwiększenie

ilości

patroli,

a

także

utworzenie

monitoringu

sąsiedzkiego. Oczywiście nie zapominając o zwiększaniu świadomości
młodzieży.
W centrum wsi przy ulicy Modrzewiowej w okolicy przystanku autobusowego
znajduje się zbiornik wodny. Jest on w chwili obecnej zamulony, zarośnięty trzcinami
oraz nieogrodzony co stanowi bardzo niebezpieczne miejsce. Mamy w planach
zagospodarowanie tego zbiornika na potrzeby rekreacyjne, utworzenie miejsca
wypoczynku, spotkań i zabaw dla mieszkańców. Ale na chwilę obecną należy go
w pierwszej kolejności zabezpieczyć i ogrodzić aby nikomu nic się nie
przytrafiło.
We wsi Wójtowo nie ma świetlicy, straży miejskiej, jednostki policji, punktu
aptecznego, gabinetu pielęgniarskiego czyli jakiegokolwiek miejsca w którym można
byłoby udzielić pierwszej pomocy ani osoby, do której można byłoby zwrócić się
o pomoc. Zadaniem, które podwyższy bezpieczeństwo zamieszkiwania we wsi
będzie

utworzenie

punktu

udzielania

pierwszej

pomocy

oraz

punktu

aptecznego.
Wszystkie wyżej wymienione zadania w celu podwyższenia bezpieczeństwa
wsi były konsultowane z mieszkańcami w różny sposób: na zebraniach wiejskich,
festynach (w formie ustnej i pisemnej).
Nie wszystkie przedsięwzięcia wymagają nakładów finansowych. Niektóre
można osiągnąć przez aktywizację społeczeństwa, wspomniane wcześniej szkolenia
pogadanki, spotkania, pokazy i inne.
Do wykonania pozostałych zadań potrzebne są środki finansowe, które
zamierzamy uzyskać z różnych źródeł: konkursy, granty, finanse gminne i inne.
XI.

PZU Trasa Zdrowia (zrealizowany)

"PZU Trasa Zdrowia" w Wójtowie to mini kompleks rekreacyjno-sportowy, którego
centralnym elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste
instalacje treningowe ścieżka. PZU Trasa Zdrowia w Wójtowie rozpoczyna się na
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parkingu przy Hotelu Restauracji Hier-Man i biegnie przez malowniczy kompleks
leśny Nadleśnictwa Olsztyn, aż do placu zabaw w Kaplitynach, gdzie zawraca
i ponownie prowadzi przez lasy Nadleśnictwa Olsztyn aż do boiska na Osiedlu
Leśnym w Wójtowie i drogą gminną wraca do początkowego parkingu, zamykając
pętlę. Aktualnie PZU Trasa Zdrowia w Wójtowie została ukończona i trwają prace
nad realizacją Planu Animacji.
Urządzenia na trasie:
1. Równoważnia zygzak
2. Drabinka pozioma
3. Pachołki slalom
4. Drążki
5. Płotki równoległe
6. Poręcze
7. Ławeczka
8. Płotki pochyłe
9. Równoważnia prosta
Dodatkowo zamontowany został kierunkowskaz duży wielofunkcyjny oraz 2 znaki
kierunkowe.
Finansowanie PZU Trasy Zdrowia w Wójtowie:
– realizacja techniczna trasy: 10 000 zł - Gmina Barczewo, 35 000 zł - Fundacja
PZU,
- Plan Animacji (operatorem planu jest Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”) – 5 000
zł – Fundacja PZU
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ZAŁACZNIKI DOPLANU:
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„ Wspólny szlak”
Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór” realizuje projekt, który
ma rozpocząć wytyczenie szlaków sportowo – rekreacyjnych: „Wójtowo – Nikielkowo – Myki” oraz
„Wójtowo- Bogdany- Silice”.
Chcemy, żeby ta przestrzeń służyła mieszkańcom Wójtowa i okolic, dlatego prosimy Państwa
o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, która pozwoli poznać Państwa pomysły, uwag
i spostrzeżenia odnośnie planowanego przedsięwzięcia.
Państwa głos jest bardzo ważny, ponieważ ten „kawałek” Wójtowa, to nasza wspólna przestrzeń.
Dziękujemy!
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

1. Czy zdarza się Pani/Panu korzystać ze ścieżek leśnych w okolicy Wójtowa?





tak, często
tak, od czasu do czasu
tak, ale bardzo rzadko
nie zdarza mi się (przejdź do pyt. 3)

2. W jaki sposób najczęściej korzysta Pani/Pan ze ścieżek leśnych w okolicy Wójtowa?





chodzę na spacery
biegam
jeżdżę rowerem
wyprowadzam psa
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inne,
jakie?
…………………………………………………………………………………………
………………………………….

3. Dlaczego nie korzysta Pani/Pan ze ścieżek leśnych w okolicy Wójtowa?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………

4. Czy Pani/Pana zdaniem wytyczenie szlaku sportowo – rekreacyjnego: „Wójtowo –
Nikielkowo – Myki” oraz „Wójtowo- Bogdany- Silice” na ścieżkach leśnych to
dobry pomysł?






tak
raczej tak
trudno powiedzieć
raczej nie
nie

5. Do jakich aktywności Pani/Pana zdaniem szlak sportowo – rekreacyjny: „Wójtowo –
Nikielkowo – Myki” oraz „Wójtowo- Bogdany- Silice” powinien być przeznaczony?
Można wybrać więcej niż 1 odpowiedź.










spacerowanie
bieganie
jazda na rowerze
jazda na nartach biegowych
jazda na rolkach i deskorolkach
piknikowanie/grillowanie
miejsce zabaw dla dzieci
żadne z powyższych
inne,
jakie?
…………………………………………………………………………………………
………………………………….

6. O jaką infrastrukturę powinien być wyposażony szlak sportowo – rekreacyjny:
„Wójtowo – Nikielkowo – Myki” oraz „Wójtowo- Bogdany- Silice”? Można
wybrać więcej niż 1 odpowiedź.


miejsca do siedzenia
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kosze na śmieci
oświetlenie
oznakowanie
nawierzchnia na ścieżkach
oznakowane ścieżki przyrodniczo – edukacyjne
miejsca na piknik/grill
miejsca zabaw dla dzieci
żadne z powyższych
inne,
jakie?
…………………………………………………………………………………………
………………………………….

7. Czy Pani/Pana zdaniem planowany szlak sportowo – rekreacyjny: „Wójtowo –
Nikielkowo – Myki” oraz „Wójtowo- Bogdany- Silice” powinien być wzbogacony
o wydarzenia kulturalno – artystyczne bądź podobne?




tak,
jakie?
…………………………………………………………………………………………
……………………………..
nie,
dlaczego?
…………………………………………………………………………………………
……………………….

8. Czy ma Pani/Pan inny pomysł, żeby szybko i tanio zagospodarować przestrzeń
ścieżek leśnych w okolicy Wójtowa?




tak,
jaki?
…………………………………………………………………………………………
……………………………….
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
nie

9. Czy chciałaby/by Pani/Pan zaangażować się czynnie w projekt, który ma rozpocząć
wytyczenie szlaku sportowo – rekreacyjnego „Wójtowo – Nikielkowo – Myki” oraz
„Wójtowo- Bogdany- Silice”.




tak
nie
jeszcze nie wiem
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Jeżeli chce Pani/Pan jako pierwsza/y poznać wyniki badania i zostać poinformowana/y o spotkaniu
podsumowującym prosimy o zostawienie swojego adresu mailowego bądź telefonu kontaktowego
- skontaktujemy się.
e – mail:
telefon:
METRYCZKA:
Płeć:




kobieta
mężczyzna

Status społeczno – ekonomiczny:







uczeń/student
prowadzi gospodarstwo domowe
pracujący
emeryt/rencista
bezrobotny

Wiek:








15 – 20 lat
21 – 30 lat
31 – 40 lat
41 – 50 lat
51 – 60 lat
powyżej 60 lat
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