
 

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE 

Z REALIZACJI ZADANIA WSPÓLNA PRZESTRZEN 

W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR 

 

1. Nazwa organizacji:    Sołectwo Sułkowice 

2. Dane teleadresowe organizacji:  Sułkowice, 32 – 095 Iwanowice 

3. Koordynator zadania:   Justyna Mularczyk 

tel. 501-587-256, 502-014-556 

Justi_M3@interia.pl, kszwaj1@wp.pl, 

promocja@iwanowice.pl 

4. Zespół realizujący zadanie. 

Zespół liczy ponad 30 osób – lista jest cały czas otwarta bo chętnych przybywa. 

Podzieliliśmy się funkcjami. Mamy grupę odpowiedzialną za realizację spotkań, za 

prowadzenie rozmów, za wykonywanie prac, za prowadzenie sprawozdań 

i umieszczanie danych na stronach internetowych itp. 

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

Wybór: Gmina Iwanowice,  Sołectwo Sułkowice, Województwo Małopolskie 

6. Nazwa własna zadania:  Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy stawie – 

odnowienie i zagospodarowanie źródełka oraz popularyzacja związanej z nim legendy 

7. Wybór przestrzeni. 

Wyboru przestrzeni dokonano na zebraniu wiejskim, na którym było ponad 

70 mieszkańców (Sołectwo Sułkowice liczy niewiele ponad 100 domów) – mieszkańcy 

licznie przybyli, aby wspólnie podzielić fundusz wiejski i przeznaczyć środki. Padały 

różne propozycje, ale podczas głosowania jednogłośnie ustalono, że część środków 

przeznaczymy na zagospodarowanie przestrzeni przy stawie. Szczególnie starsi 

mieszkańcy prosili o uporządkowanie terenu i przywrócenie mu dawnej 

funkcjonalności: aby można było pospacerować, posłuchać rechotania żab i śpiewu 

ptaków, usiąść i odpocząć. Miejsce przy stawie i cały staw były bardzo zaniedbane – 

zarośnięte krzakami, zaśmiecone a czasem nawet straszne (brak oświetlenia). Stąd 

pomysł, aby uporządkować to miejsce, stworzyć przestrzeń przyjazną dla mieszkańców 



 

Sołectwa: dla dzieci, młodzieży, seniorów itp. Ze stawem i źródłami, które tam są 

związana jest legenda i też aspekt religijny wpłynął na decyzję mieszkańców. 

8. Struktura przestrzeni. 

Wybrane miejsce do zagospodarowania, czyli nasz staw jest na terenie gminnym – 

właścicielem jest gmina. Staw jest ujęty na mapach dostępnych w Gminie. 

9. Opis przestrzeni. 

Obecnie jesteśmy już po pierwszych pracach porządkowych przy stawie – jest to 

przedstawione na załączonych zdjęciach. Natomiast w pobliżu jest sklep z ogródkiem, 

nieopodal budynek po szkole, która została zlikwidowana – co do tego budynku mamy 

plany zagospodarowania w przyszłości. Obok stawu mamy remizę strażacką, kościół, 

rzeczkę i przystanek. Można powiedzieć, że nasza przestrzeń znajduje się w centrum wsi 

Sułkowice. 

10. Współpraca z władzami samorządowymi. 

Uważamy, że jest ona na jak najwyższym poziomie. Mieliśmy już kilka spotkań 

oficjalnych z udziałem mieszkańców i wójta, radnego Sułkowic i sołtysa. Ponadto 

kilkakrotnie radny i sołtys przedstawiali wójtowi i Radzie Gminy propozycję 

zagospodarowania przestrzeni. Spotkania zawsze odbywały się w miłej i przyjaznej 

atmosferze, wójt i Rada deklarowali pomoc, wójt wyznaczył pracownika z Gminy do 

współpracy z sołectwem, który nas wspiera i pomaga. Osoby zaangażowane w nasze 

zadanie to: wójt, radni, sołtys, przedstawiciele Gminy, Ochotnicza Straż Pożarna 

i mieszkańcy Sołectwa. 

11. Diagnoza przestrzeni – badania przestrzeni, badania społeczne. 

Badanie przestrzeni przeprowadzono na podstawie badań ankietowych. Kilka osób 

odpowiedzialnych za realizację zadania rozdawało losowo wybranym mieszkańcom 

Sułkowic ankiety z prośbą o ich wypełnienie. Mieszkańcy określali co im się podoba/nie 

podoba w przestrzeni, sposoby zagospodarowania, ich pomysły. Ankiety będą dogłębnie 

analizowane, szczegółowe wyniki przedstawione na kolejnym zebraniu. 

Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych wlepek, prób zliczania, 

obserwacji itp.? 

Rozdano ok. 80 ankiet mieszkańcom, jednakże cały czas osoby wyznaczone do realizacji 

zadania prowadzą rozmowy z mieszkańcami dot. planów zagospodarowania przestrzeni 



 

w miejscach, gdzie jest ich najwięcej tj. przy kościele, przy sklepie, remizie OSP, podczas 

spotkań strażackich, na przystankach autobusowych. Widzimy bardzo duże 

zaangażowanie mieszkańców w realizację tego zadania, można powiedzieć, że wieś tym 

„żyje”. 

W jaki sposób przeprowadzano badania. 

Badania przeprowadzono na ulicy, w sklepie, w remizie OSP, w trakcie prac 

porządkowych w Sołectwie, po mszy św. – kiedy było dużo mieszkańców. Badania 

ankietowe przeprowadzono wśród kobiet i mężczyzn i wśród różnych grup wiekowych. 

Praktycznie wszędzie, gdzie się pojawiali mieszkańcy, tam dostawali ankietę, bo 

zaangażowanych do tego działania było kilka osób. Wyniki po dogłębnej analizie 

podamy do wiadomości publicznej. 

12. Otwarte spotkanie, dyskusja z mieszkańcami oraz władzą lokalną. 

Mieliśmy kilka spotkań, ostatnie 24.06.2012r. z mieszkańcami, wójtem, pracownikiem 

Urzędu Gminy, radnym, sołtysem i strażakami z Sołectwa.  Sołtys przywitał 

zaproszonych gości, przedstawił porządek spotkania, a następnie radny omówił 

szczegóły akcji Wpólna Przestrzeń. Mieszkańcy byli bardzo zainteresowani akcją, 

porządkowaniem stawu i terenu przy nim. Ludzie deklarowali swoją pomoc – wójt 

również. Pojawił się pierwszy sponsor przedsięwzięcia. Spotkanie zakończyło się 

wspólnym zdjęciem osób , które pragną wspierać nas w realizowaniu zadania. 

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniu? Czy było więcej kobiet, czy 

mężczyzn? W jakim wieku byli uczestnicy? 

W spotkaniu uczestniczyło 38 osób: 18 kobiet, 19 mężczyzn, 1 dziecko – wiek 

uczestników 3 lata – 81 lat. 

13. Promocja działań. 

O wszystkich działaniach mieszkańcy Sołectwa i Gminy są na bieżąco informowani: 

− 1 artykuł w lokalnej prasie Głos Iwanowic, (drugi w przygotowaniu – do wydania 

lipcowego), 

− 1 artykuł w gazecie regionalnej Dziennik Polski, 

− na bieżąco wpisy  i zdjęcia na portalu akcji Masz głos Masz wybór, 

− informacje na facebooku, 

− informacje na tablicach ogłoszeń w Gminie Iwanowice, 



 

− informacje i plakaty na sklepie, 

− marketing szeptany. 

14. Czy w ramach realizacji zadania nawiązali Państwo współpracę z innymi 

organizacjami pozarządowymi, instytucjami np. dom kultury, świetlica, grupami 

nieformalnymi, sponsorami? 

Obecnie całe Sołectwo jest zaangażowane w naszą działalność, pojawiły się osoby, które 

deklarują wsparcie finansowe prac przy porządkowaniu i zagospodarowaniu stawu. 

W zadanie zaangażowaliśmy Ochotniczą Straż Pożarną, miejscowego proboszcza – lista 

jest nadal otwarta i mam nadzieje , że się wydłuży. 

15. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór? 

Myślę, że największym sukcesem jest zaangażowanie tak dużej liczby mieszkańców 

w realizację zadania – pobudzenie społecznej aktywności i odpowiedzialności za 

miejsce, w którym mieszkam, Ponadto: pozyskanie przychylności wójta, radnych, 

sołtysa; pozyskanie osób gotowych finansowo wesprzeć konieczne prace; stworzenie 

grupy aktywnych osób z pomysłami, chcią i zapałem do pracy – osób, którym zależy na 

rozwoju Sołectwa Sułkowice. 

16. Dodatkowe informacje. 

Organizowaliśmy akcję sprzątania wsi, z udziałem radnego, sołtysa, OSP i mieszkańców. 

Obecnie organizujemy stół z potrawami regionalnymi na regionalny II Festiwalu Godki 

Krakowskiej, który odbędzie się na terenie naszej Gminy. Aktywnie uczestniczymy we 

wszystkich uroczystościach strażackich z udziałem władz samorządowych. 


