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Styczeń
Po raz VI mieszkańcy Wójtowa uczestniczyli w  24 graniu 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak co roku  Wójtowianie nie zawiedli i uzbieraliśmy razem  
4.654,03 zł.



Luty
Uczestniczyliśmy  w zebraniu wiejskim

oraz otrzymaliśmy Honorowy Dyplom w dziedzinie 
Promocji Miasta i Gminy Barczewo



Marzec 
• Szczególne podziękowania dla naszych Super 

Wolontariuszy, którzy poświęcili swój czas dla innych, stali 
w sklepie i namawiali na zakupy: Joanna Laskowska-
Załoga, Maria Sidor, Małgorzata Bohdzian, Małgorzata 
Peczyńska, Michał Lorkowski, Wiktoria Dmuchowska, 
Mateusz Nosażewski, Kuba Stankiewicz, Beata Jakubiak. 
Jesteście Wspaniali



Kwiecień

• Nasza miejscowość została zgłoszona do konkursu „Czysta i 
piękna zagroda – estetyczna wieś”.

• 21 kwietnia 2016 r., Wojewódzka Komisja Konkursu „Czysta i 
piękna zagroda – estetyczna wieś” dokonała 1 lustracji naszej 
miejscowości. Zgodnie z regulaminem lustracja odbyła się w 
obecności przedstawicieli gminy i rady sołeckiej oraz  członków 
stowarzyszenia.

• W ramach współpracy grupy Odnowy Wsi z Wójtowa z 
Katedrą Architektury Krajobrazu przy Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyły  się zajęcia z 
ruralistyki na terenie Wójtowa.

• W ramach zajęć w dniu 27 kwietnia 2016 r. studenci wykonali 
prace analityczno-projektowe naszej miejscowości, a 
członkowie Stowarzyszenia  przygotowali  pyszny poczęstunek



Akcja Sprzątanie Świata



Maj

• 9 maja 2016 r. o godz. 18.30 Odbyło się 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
Stowarzyszenia, w sali przy ulicy Liliowej 1

• 31 maja 2016 r. o godz. 19.00  odbyło się 
Zebranie Wiejskie na placu zabaw 



Maj
• Z okazji nadchodzącego dnia dziecka 7 maja w Wójtowie odbyły się IV 

„Potyczki Sąsiedzkie”- zawody sportowe mieszkańców gminy Barczewo 
zorganizowane na PZU Trasie Zdrowia „Wójtowianka”.

• Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo, Sołtys oraz Rada Sołecka Wójtowa, 
Sołectwo Kaplityny zapewnili też inne atrakcje tj. animacje z firmy Sniper, 
masaże, warkoczyki dla dzieci oraz zabawy Cosinus Olsztyn, stoisko do 
mierzenia ciśnienia, a także można było kupić książkę z autografem 
autorki Heleny Piotrowskiej. Atrakcją był także  Punkt gastronomiczny na 
wysokim poziomie z dostępem do ogniska..



Maj
• W ramach Programu „Odnowa Wsi Warmii, Mazur i 

Powiśla”, odwiedzili nas mieszkańcy wsi Wojciechy, gm. 
Bartoszyce, którzy przyjechali by podzielić się z nami 
swoimi doświadczeniami i założeniami w działaniu na 
rzecz rozwoju wsi, oczywiście z wzajemnością. Spotkanie  
było bardzo owocne we wrażenia, zawiązały się nowe 
przyjaźnie



Powitanie  na placu zabaw

Na trasie Kaplityny

Gościniec Bogdany

Niespodzianka RowerowaRowerowa niespodzianka

Kaplityny
Bogdany



Maj
Przez trzy dni reprezentacja Stowarzyszenia brała aktywny udział w 
warsztatach i wykładach przygotowanych po raz VX dla Organizacji 
działających na terenach wiejskich przez Fundację pomagania Wsi.

Wszystko to czego się tam nauczyliśmy spożytkujemy na rzecz 
rozwoju naszego sołectwa— Asia, Jola, Małgosia, Beata, Adam.



Czerwiec
Senior Fit w Wójtowie

W niedzielę 19 czerwca zawiązała się grupa, pragnąca aktywnie 
spędzać czas. Pierwsze zajęcia odbyły się pod czujnym okiem pani 

Moniki.
Uczestniczkom tak się spodobały zajęcia, że  ustaliły, iż będą się 

spotykać cyklicznie. 
W ciągu roku obywały się także  wspólne spacery z kijkami oraz 

aktywne ćwiczenia na PZU Trasie Zdrowia „Wójtowianka”



Lipiec
• Akcja PRZYSTANEK 

Wójtowo

• Zaczęliśmy porządkować 
nasze przystanki. sadzić 
krzaczki, upiększać naszą 
miejscowość, tworzyć 
rabatki i sadzić inne kwiatki.



Lipiec
• Na wniosek Sołtysa w piątek, 31 lipca 2015 r. w 

Wójtowie przy ul. Kwiatowej spotkali się 
przedstawiciele Komisji Bezpieczeństwa Starostwa 
Powiatowego w Olsztynie, przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Barczewie Członkowie rady Sołeckiej 
oraz Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”



Lipiec
W ramach współpracy sąsiedzkiej Wójtowa z 
Nikielkowem, odbyła się druga edycja festynu

„NoC na Miedzy”. Z naszej strony organizatorem był 
Dariusz Wasilewski.



Sierpień
• 22 sierpnia 2015 roku  na placu 

zabaw w Wójtowie odbył się 
Turniej Siatkówki o przechodni 
puchar Sołtysa Wójtowa.





Sierpień
22 sierpnia kontynuowaliśmy akcje 

upiększania wsi



PRZED

PO









Wrzesień
• Dożynki gminne w Łęgajnach, stragan Wójtowa 



Reprezentacja SWW na dożynkach



Od czerwca do paŹdziernika
Członkinie naszego stowarzyszenia uczestniczyły 
w projekcie: „Kobieca Moc Liderska” 
finansowanym w ramach programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, oraz przeprowadziły trzy 
spotkania Aktywny Senior w tym jedno w Wójtowie 



Aktywne społeczności Warmii i 
Mazur

• Od sierpnia 2015 roku braliśmy udział w projekcie 
Aktywne społeczności Warmii i Mazur 
współfinansowanym ze środków Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, w ramach którego nasza 
koleżanka Jola Pieczonka uczestniczyła w 5 
zjazdach szkoleniowych, uczestniczyliśmy w 
szkoleniach  oraz zorganizowaliśmy 3 akcje na 
terenie sołectwa dwie bez kosztowe „Wiosenne 
Potyczki Sąsiedzkie”, Turniej Siatkówki, i 
dofinansowany Jesienny Rajd szlakiem 
Warmińskiej niteczki.





W ramach akcji „Potyczki Sąsiedzkie” na PZU Trasie zdrowia oraz akcji 
FAS-u Aktywne społeczności Warmii i Mazur 1 października 2016 r. 

odbył się Rajd rowerowy dla mieszkańców Wójtowa, przy wspaniałej 
pogodzie i przyjaznej atmosferze.



Październik
• W sobotę 8 października 2016 r. odbył się czyn 

„Wójtowo na kwiatowo” na skarpie, 
przygotowywaliśmy sołectwo do zakończenia projektu 

• Za nasz wysiłek otrzymaliśmy Dyplom oraz nagrodę ze 
Związku Gmin Warmii i Mazur oraz List Gratulacyjny 
od Burmistrza Barczewa 



Listopad
• W dniach 5-6 listopada 2016 r. w Wójtowie 

przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące 
propozycji do Planu mobilności Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025.

Najważniejsze w opinii mieszkańców wnioski to:

• Utworzenie regularnej linii autobusowej Olsztyn –
Wójtowo -Barczewo

• Utworzenie wzdłuż nowobudowanej drogi 
ekspresowej (obwodnica Olsztyna „16”) ścieżek 
pieszo-rowerowych i ich oświetlenie.

• Montaż ekranów dźwiękochłonnych oraz wiele 
innych pomysłów



Listopad
• III Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi

• Wójtowską Grupę Odnowy Wsi 
reprezentowały 3 osoby w trakcie forum 
otrzymaliśmy na ręce Sołtysa dyplom.

http://www.stowarzyszenie.wojtowo.pl/iii-wojewodzkie-forum-odnowy-wsi/


Grudzień
• W związku z naszym udziałem  w ramach 

akcji „Masz głos Masz Wybór” odbyły się 
konsultacje pod parasolkami na Boisku 
Leśnym. Omówiono pomysł utworzenia Eco 
Placu zabaw, podzielono się uwagami z 
przybyłymi mieszkańcami.



Grudzień

• Prezenty dla naszych darczyńców



GrudzieŃ

• Dzięki Gościnności Państwa Wasilewskich 
w grudniu odbyło się nasze drugie 
stowarzyszeniowe spotkanie świąteczne. 


