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SPRAWOZDANIE KO ŃCOWE 

z realizacji zadania „Zróbmy To Razem!”   
W ramach akcji Masz Głos Masz Wybór 2013  
 

Termin przesłania sprawozdania mija w dniu 15.12.2013 r. 

1. Nazwa organizacji: 

  Sołectwo Sułkowice 

 

2. Dane teleadresowe organizacji: 

Sułkowice, 32 – 095 Iwanowice 

 

3. Koordynator zadania: 

Imię i nazwisko: Justyna Mularczyk 

Numer telefonu: 501587256 

Adres email:  justimczyk@gmail.com 
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4. Zespół realizujący zadanie.   Ile osób liczył zespół? Czy podzielono się 

funkcjami: np. wybrano osobę odpowiedzialną za promocję,  inną za organizację  spotkań 

i ich prowadzenie, kontakty z przedstawicielami urzędu gminy/organów decyzyjnych. 

Zespół liczył od 25-100 osób w zależności od rodzaju zadania. 

Lista jest cały czas otwarta, bo chętnych przybywa wraz z kolejnymi inicjatywami. 

 

5. Gmina, miejscowość, powiat oraz województwo objęte działaniami  

akcji Masz Głos, Masz Wybór: 

 

Sołectwo Sułkowice, Gmina Iwanowice, Powiat Krakowski, Województwo 

Małopolskie 

 

6. Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli stworzyliście nazwę swojego 

działania -  proszę o wpisanie) 

Zabiegane Sułkowice 

 

7. Wybór  i uzasadnienie problemu.  Czym postanowiliście się zająć i 

dlaczego? Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób dokonano wyboru problemu do 

rozwiązania np. podczas zebrania/spotkania mieszkańców? Co skłoniło was do zajęcia się 

tą sprawą?   

Na początku przystąpienia do zadania Zróbmy to razem w ramach Akcji Masz Głos. Masz 

Wybór (wiosna 2013r.) razem z grupą mieszkanek Sułkowic stwierdziłyśmy, że chcemy razem 

aktywnie spędzać czas, razem biegać, spacerować, jeździć na rowerze itp. W tym okresie 

kończyliśmy zadanie z poprzedniej edycji Akcji (Wspólna przestrzeń), gdzie 
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zagospodarowaliśmy jar z cudownym źródełkiem ŚW. Kingi i właśnie podczas spotkań i 

ostatnich pracach przy źródełku rozmawialiśmy – jak możemy aktywnie spędzać czas i co 

możemy zrobić razem. Dlatego też od wiosny regularnie mieszkanki Sułkowic biegały (średnio 

1-2 razy w tygodniu), spacerowałyśmy z kijkami. Na zebraniach wiejskich, które  były 

zorganizowane co najmniej 3 zawsze informowałam zgromadzonych mieszkańców o udziału 

w nowym zadaniu i o tym aby się do nas przyłączyli. 

Razem z sołtysem Katarzyną Szwajcowską sporządziłyśmy ankietę w której zapytałyśmy 

mieszkańców jak chcą aktywnie spędzać czas i ludzie się w niej wypowiadali – o właśnie biegi, 

jazda na rowerze, wycieczki dominowały. I od tego momentu pojawił się nowy pomysł na 

organizowanie wycieczek, tym razem już o szerszym zasięgu bo nie tylko sołectwo Sułkowice 

w nich uczestniczyło, ale także mieszkańcy całej Gminy Iwanowice, a nawet zdarzyły się 

przypadki ich znajomych spoza terenu Gminy Iwanowice/. Pierwsza wycieczka odbyła się do 

Doliny Pięciu Stawów Polskich i liczyła 46 uczestników w różnych grupach wiekowych, 

kobiety, mężczyźni i młodzież. Najmłodszy uczestnik miał 8 lat. Potem były kolejne wycieczki i 

nadal je organizujemy. Najbliższaw planie to Białka Tatrzańska i Terma Bania.  

 

8. Współpraca z władzami samorządowymi.  Czy władze samorządowe 

aktywnie uczestniczyły w realizacji zadania? Czy na początku realizacji zadania 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, 

podmioty decyzyjne uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, włączyli się w pracę 

nad rozwiązaniem problemu? Czy do współpracy udało się zaangażować radnych np. 

gminy, osiedla lub sołtysa/sołtyskę. Jak oceniacie atmosferę współpracy?  

Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują 

o nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis. 
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Przed przystąpieniem do zadania Zróbmy to razem  wójt Gminy Iwanowice został  

poinformowany przeze mnie osobiście podczas sesji w gminie i wyraził przychylność 

inicjatywie.. Równocześnie wyznaczył pracownika z Urzędu Gminy do pomocy i wsparcia . 

Wójt uczestniczył w każdym zebraniu wiejskim jakie miało miejsce w Sołectwie i był na 

bieżąco informowany o postępie w zadaniu. Nasz wójt Zbigniew Grzyb stawia na rozwój 

gminy i miejscowości dlatego też mieliśmy jego przychylność w realizacji zadania, sam 

obiecał, że weźmie udział w wycieczkach. Bieganie , jazda na rowerze czy spacer z kijkami 

przyciągnęły tylko mieszkańców sołectwa ale jak naszą działalność rozszerzyliśmy na teren 

całej Gminy – czyli wycieczki to dołączyli się także radni , pracownicy urzędu gminy i ich 

rodziny i znajomi. Na każdej wycieczce zawsze był przedstawiciel Gminy (m.in. kultury, 

pozyskiwania środków unijnych, podatków), lokalnych organizacji i stowarzyszeń (m.in. 

OSP)itp. Mocno zaangażowana jest w te wszystkie działania również sołtys Sułkowic 

Katarzyna Szwajcowska. 

Wycieczki organizowałam wspólnie z radnym Rady Gminy z sąsiedniej miejscowości Narama 

– Mariuszem Baran, mieliśmy zaprzyjaźnionego przewoźnika , który bardzo chętnie i 

cierpliwie z nami jeździł. Wszystkich, którzy jeździli na wycieczki nazwaliśmy MIŁOŚNIKAMI 

AKTYWNEGO WYPOCZYNKU. Czyli razem wszyscy aktywnie wypoczywaliśmy w weekendy, 

integrując się, poznając wzajemnie , pomagając i wspierając – bo szlak do doliny Pięciu 

stawów nie był łatwy!!! – 1670 m.n.p.m. oraz kolejne Sokolica w Pieninach i Łysica w Górach 

Świętokrzyskich. Na wycieczkach panowała niesamowita atmosfera – prawie rodzinna, 

wszyscy mówiliśmy sobie po imieniu, tak jak wspomniałam wcześniej niekiedy maluchom 

trzeba było pomóc. W autokarach ludzie śpiewali, wspólnie się częstowali tym co mieli i 

okazywali sobie życzliwość. Dla organizatorów były to niesamowite przeżycia kiedy ludzie 

nam dziękowali za wycieczkę i wspólne spędzenie czasu. ☺ 
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9. Diagnoza problemu – zbieranie danych zastanych (dokumenty, opracowania), 

badania. Z jakich dokumentów korzystaliście przy opracowaniu diagnozy? Jeżeli 

wykonywano badania to proszę o informację, jakich narzędzi badawczych używano np. 

sondaż, ankieta, tablica z wlepkami, inne (jakie) itp.? Ilu mieszkańców uczestniczyło w 

badaniu, w jakim wieku? Liczba przeprowadzonych sondaży, ankiet, przyklejonych 

wlepek, prób zliczania, obserwacji itp.? 

Jeżeli powstał raport z badań/ zestawienie wyników proszę o przesłanie wersji 

elektronicznej  jako załącznik na adres: k.slebioda@pzr.org.pl. 

 

Diagnoza zadania rodziła się sukcesywnie  ponieważ najpierw w wyniku rozmów z 

mieszkańcami, strażakami i sołtysem mieliśmy biegać i spacerować, potem doszedł pomysł z 

wycieczkami a teraz sołectwo Sułkowice  -  to jest aktualna sprawa z 9.12.2013r. Zainicjowało 

kolejną inicjatywę w ramach zadania: uruchomienia w szkole podstawowej, która już od 15 lat 

nie jest szkołą bo została zamknięta ze względu na oszczędności gminy i małą ilość uczniów, 

siłowni, fitness klubu i kącik dla seniora. To wszystko w ramach zadania Zróbmy to razem. Na 

początku przystąpienia do zadania rozdałyśmy z sołtysem ok. 40 ankiet, gdzie ludzie w 

większości opowiadali się za bieganiem, spacerem i wycieczkami. Tak więc ankiety, wspólne 

rozmowy przy pracach porządkowych w sołectwie, rozmowy na zebraniach wiejskich a potem 

wspólna integracja na wycieczkach rodziły różne pomysły  - każdy zgłaszał propozycje gdzie 

zorganizować następną wycieczkę, ludzie poddawali różne pomysły i baaardzo aktywnie  

chcieli pomóc. W badaniu uczestniczyło średnio 25-100 osób. Najmłodsi pytani mieli 7-8 lat, 

najstarsi to 82! Ludzie w różnych grupach wiekowych z różnym poziomem wykształcenia i 

aktywności zawodowej. Wszyscy chętni. 

 

Narzędzia. W jaki sposób przeprowadzano badania: sondowanie/ankietowanie na ulicach, 

mieszkaniach, w trakcie lokalnych wydarzeń, skrzynki z ankietami, mapy, tablice 

umieszczone w przestrzeni publicznej np. sklepach, przychodniach, szkołach? 
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1. Rozdałyśmy ankiety 

2. podczas prac porządkowych, na wycieczkach i biegach pytano, rozmawiano, 

konsultowano 

3. rozmowy po mszy św. pod kościołem w grupkach 

4. rozmowy na zebraniach wiejskich 

5. facebook, rozmowy indywidualne podczas spotkań koleżeńskich 

 

10.  Współpraca z mieszkańcami. Proszę przedstawić w punktach oraz  opisać, 

jakie działania podjęliście, aby rozwiązać problem. Jak wyglądała współpraca z 

mieszańcami? Czy pracowaliście w ramach Grupy Roboczej? Jeśli nie, to jaka formę 

pracy przyjęliście? Czy w trakcie pracy powstał  dokument w postaci raportu, uzgodnień, 

koncepcji zmian itp. Czy wynik pracy został przekazany organom decyzyjnym (urzędowi, 

władzy samorządowej, dyrekcji jednostki decyzyjnej )? 

Uwaga: jest to bardzo ważna część sprawozdania. Informacje tu zawarte zadecydują o 

nominacji do nagrody Super Samorząd. Proszę o dokładny opis. 

Aby rozwiązać problem – czyli brak aktywności ruchowej mieszkańców podjęliśmy 

następujące działania: 

1.rozmowy z mieszkańcami podczas prac porządkowych w sołectwie – przy źródełku, 

podczas oficjalnych zebrań wiejskich, rozmowy w gminie po sesji z innymi radnymi oraz 

własny zapał i chęć do zrobienia czegoś dla innych. 

2. organizowanie biegów po okolicznych ścieżkach i lesie , zachęcanie innych do ruchu przez 

facebooka, zdzwanianie się , informacje dla gminy o podjętych działaniach. 

3. regularne biegi, spacery z nordic walking, jazda na rowerze. 

4.Rozpoczęcie organizowania wycieczek z Miłośnikami Aktywnego Wypoczynku, jesienne 

wycieczki po górach, zimowe wycieczki na narty , snowboard i do term. 

5.Inicjatywa uruchomienia w budynku dawnej szkoły siłowni z fitness klubem i kącikiem 
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seniora – przegłosowano na zebraniu wiejskim, jednogłośnie, ze to jest potrzebne dla 

naszego sołectwa. 

Współpraca: 

Współpraca odbywała się na najwyższym poziomie przy zaangażowaniu ogromnej ilości 

ludzi  25-100  jak wspomniałam wcześniej najmłodszy 7 lat – najstarszy 82. Kobiety 

mężczyźni, młodzież dzieci, seniorzy, strażacy , radni, sołtys, pracownicy Urzędu Gminy, 

sponsorzy itp.  Dochodziło do wymiany zdań, pomysłów, każdy miał wiele do powiedzenia i 

chciał przedstawić swoje propozycje. Super współpraca z bardzo kontaktowymi ludzmi, 

którym zależało na integracji i wyjściu z domowej nudy i rutyny! Współpraca z Gminą 

również układała się b. dobrze, wszyscy z ciekawością śledzili nasze postępy w działaniu – 

nicjatywy mieszkańców Sułkowic są już szeroko znane lokalnie m.in. za sprawą udziału w 

Akcji Masz Głos. Masz Wybór w 2012r.. Skutkowało to tym, że ludzie sami do nas 

przychodzili z pomysłami. 

Grupa robocza to było ścisłe grono osób, które się zmieniały w zależności od zadania:  

I. I tak co do biegów , spacerów i nording walking to była ścisła grupa kobiet, które ustalały, 

gdzie kiedy i o której się spotykają dla aktywnie spędzania czasu. Przeprowadzałyśmy 

ankiety i stąd wiedziałyśmy co chcemy robić. 

II. Co do wycieczek organizowanych w ramach Miłośników Aktywnego Wypoczynku to już 

współpraca była pomiędzy radnymi gminy Justyną i Mariuszem oraz kierowcą, który nas 

wiózł i inni biorący pośrednio udział w przygotowaniach -  NP. ubezpieczyciel 

III. W przypadku inicjatywy w dawnej szkole w ramach zadania zróbmy to razem to była 

największa grupa współpracujących : radna , sołtys, strażacy , młodzież, byli nauczyciele 

szkoły, pracownicy Urzędu Gminy sponsorzy itp. W tym przypadku kilkakrotnie spotkaliśmy 

się na zebraniu wiejskim i już bezpośrednio w szkole, zaplanowaliśmy co chcemy, jak to ma 

być ustawione, dla kogo, tak aby spełniało oczekiwania chłopaków i dziewczyn, którzy będą 

ćwiczyć, zaplanowaliśmy salę z lustrami dla pań do fitnessu, mały kącik dla dzieci i kącik dla 

seniorów z zapleczem socjalnym aby mogli sobie siąść, odpocząć i coś wypić. W planowaniu 

uczestniczyły osoby w różnym wieku różnej płci, i bardzo zróżnicowane pod względem 

wykształcenia i zainteresowań. Stąd taka różnorodność aby zaspokoić większość 
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użytkowników. 

W trakcie prac powstał plan zagospodarowania w wersji roboczej  oraz kosztorys 

przedsięwzięcia. Na podstawie tej dokumentacji zleconej przez Urząd Gminy, pracownik ds. 

pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji Urzędu Gminy przygotował i złożył 

firmowany przez wójta Gminy  wniosek o dofinansowanie tej inicjatywy ze środków 

zewnętrznych (tzw. małe projekty PROW 2007 – 2013). 

Teraz czekamy na decyzję odnośnie przyznania środków i prace rozpoczynamy wiosną 2014r. 

Równocześnie organizujemy wycieczki na białe    szaleństwo  przed nami wycieczka do Białki 

Tatrzańskiej i do Term oraz   kolejne wyzwanie zorganizować wycieczkę dla 15 radnych z 

całej gminy wraz z wójtem, sekretarzem i radnym powiatowym.  

Wyniki naszej działalności są wszędzie widoczne, mieszkańcy i Rada Gminy na bieżąco 

informowani a teraz czekamy na dodatkowe środki z Małego Projektu i dalej ruszamy do 

działań. 

Ilu mieszkańców  uczestniczyło w spotkaniach? Czy było więcej kobiet, czy mężczyzn? W 

jakim wieku byli uczestnicy? W przypadku powołania Grupy Roboczej (ile osób liczyła 

grupa, w jakim wieku, ile było kobiet, mężczyzn, czy członkami GR były dzieci, młodzież? 

Czy udało się włączyć do pracy przedstawicieli wszystkich grup potencjalnie 

zainteresowanych rozwiązaniem problemu? Jeśli nie, to jakie mogą być tego przyczyny? 

W spotkaniach najczęściej uczestniczyło więcej kobiet niż mężczyzn, chociaż niekiedy było po 

równo. Ponieważ główne spotkania organizowaliśmy po mszy św. to przychodzili ludzie całymi 

rodzinami, z dziećmi. Grupa robocza się zmieniała w zależności od zadań. Do ścisłej grupy 

należeli radna, sołtys i kilku strażaków, młodzież i dzieci. Wszystkie grupy mieszkańców udało 

się włączyć do zadania, w tym sponsorów i księdza, który w dniu zebrania ogłasza to w 

kościele.  

 

Jak oceniają oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? Proszę o 

podkreślenie poniższych stwierdzeń. 
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1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam 

zainteresowanie, 5- bardzo duże zaangażowanie. 

11. Rezultaty. Z poniższej listy proszę zaznaczyć przez podkreślenie rezultaty, które udało 

się Państwo osiągnąć w związku z realizacja zadania „Zróbmy To Razem”. Proszę także o 

krótki opis 2-3 zdania wypracowanego rezultatu np. ile środków, na  jakie działania itp.  

• Dokument w postaci np.: uzgodnień, raportu, koncepcji wprowadzania zmian 

przygotowany wspólnie z mieszkańcami i  władzą lokalną, 

Przedstawiono do władz Gminy zapotrzebowanie na wyposażenie naszej siłowni i fitnesu 

z klubem seniora, - uzgodniono to na zebraniu wiejskim co będzie na wyposażeniu a 

pracownicy UG sporządzili kosztorys, który dołączymy do składanego projektu 

• wnioski do budżetu gminy/miasta o zabezpieczenie środków na realizację całości lub 

części zaplanowanych działań;  

• wnioski do budżetu obywatelskiego, 

• potwierdzone zabezpieczenie środków na realizację części działań np. z funduszu 

sołeckiego, budżetu gminy, budżetu instytucji; 

mamy możliwość w ramach naszego funduszu wiejskiego przenieść środki z innego 

zadania na tą właśnie inicjatywę jako wkład własny do złożonego wniosku o 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych (tzw. małe projekty PROW 2007 – 2013). 

• umowa z gminą na realizację przyszłych działań; 

• podsumowanie zrealizowanych działań w formie raportu/sprawozdania/prezentacji do 

urzędu gminy oraz dla mieszkańców, 

Oficjalnie za sesji rady gminy poinformowała wszystkich radnych i obecnych gości o 

zadaniu Zróbmy to razem, w ramach którego Miłośnicy Aktywnego Wypoczynku 

aktywnie spędzają czas. Przewodniczący i inni radni przyj ęli t ę informacj ę z radością i 

poprosili o zorganizowanie wspólnego wyjazdu integracyjnego dla radnych z  wójtem w 

góry na narty . Planowana wycieczka odbędzie się w marcu 2014r. 
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• inne (jakie?) 

12. Promocja działań.  W jaki sposób informowaliście Państwo o swoich działaniach 

lokalną społeczność (prasa, TV, Internet – strona internetowa, portale społecznościowe, 

wydarzenia promocyjne, plakaty, ulotki, marketing szeptany, inne (jakie)? Czy udało 

nawiązać się trwałą współpracę z mediami np. w formie patronatu? 

Proszę wskazać miejsca publikacji informacji o Państwa działaniach. W treści można 

wkleić link lub przesłać materiały na adres k.slebioda@pzr.org.pl  

1. strona internetowa gminy Iwanowice 

2. facebook Gminy Iwanowice 

3. facebook Justyna Mularczyk 

4. facebook Mariusz Baran,  

5. facebook Zbigniew Grzyb  - Wójt Gminy 

6. masz głos masz wybór – strona internetowa 

7. gazeta lokalna Głos Iwanowic wydanie  grudniowe podsumowujące wszystkie wycieczki 

8. marketing szeptany 

9. żyjemy w małej społeczności stąd dobre i niecodzienne informacje roznosiły się bardzo 

szybko – bo jeszcze nigdy radni z gminy nie organizowali wycieczek! 

 

13. Współpraca. Czy w ramach realizacji zadania 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 polegała współpraca?  
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Nawiązaliśmy współpracę  z lokalnymi sponsorami, którzy sponsorowali już nasze poprzednie 

zadanie i teraz też wyrazili chęci, jeśli zostaną nam przyznane środki w ramach Małego 

Projektu. Współpraca stała z sołtysem, radnymi gminy, strażakami pracownikami Gminy . 

 

14. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w trakcie realizacji zadania. 

Największe osiągnięcie to uśmiech na twarzach osób !!!!!!, biorących udział w wycieczkach, 

aktywnie spędzających czas, osób, które nam pomagały i na które zawsze możemy liczyć.  

Wielkim osiągnięciem jest usłyszeć od wysiadających z autobusu miłe słowo i – ‘’ czekamy na 

dalsze propozycje’’  - to niesamowite przeżycia, które powodują, że chce się dalej działać, bo 

ta praca przynosi efekty i zadowolenie wśród ludzi, daje siłę do kolejnych wyzwań. 

A także wspólne poznanie się , odkrycie ludzkich potrzeb i integracja gminna. 

  

15.  Co waszym zdaniem było  najtrudniejsze w realizacji zdania? Dlaczego? 

Najtrudniejsze to było pogodzenie nowego zadania z zakończeniem starego z wspólnej 

przestrzeni. Ponieważ rozpoczynając nowe zadanie byliśmy już na ukończeniu poprzedniego. 

W lipcu br. mieliśmy uroczyste otwarcie Jaru z cudownym Źródełkiem św. Kingi, na którym 

nie zabrakło władz samorządowych z Gminy i Gmin sąsiadujących, Telewizja TVP I Radio 

Kraków, pomimo przeciwności losu – bo telewizja pojechała do innych Sułkowic w gminie 

Myślenice tj. ok. 30 km. od Krakowa ale w druga stronę  - to i tak udało się wszystko 

zrealizować w czasie. Była także uroczysta msza św. z udziałem orkiestr, strażaków i kapeli 

ludowej Maszkowiacy. To właśnie podczas tej uroczystości poinformowaliśmy oficjalnie w 

przemówieniu o naszej aktywności i udziale w kolejnym zadaniu służącym propagowaniu 

zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej. Udało się pogodzić te zadania dzięki 

zaangażowaniu i pomocy potężnej rzeszy ludzi nie tylko z sołectwa ale i okolic. 
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16. Załączniki. Jeżeli do sprawozdania chcą dołączyć Państwo dodatkowe materiały 

dotyczące realizacji projektu: fotografie, kopie dokumentów, wyniki pracy proszę o 

przesłanie plików w wersji elektronicznej (spakowane np. w programie WinRar)  na adres 

k.slebioda@pzr.org.pl 

 

17.  Dodatkowe informacje:  

• (czy zorganizowaliście Święto Samorządu Lokalnego?). Jeżeli tak,  proszę o opis, jakie 

działania podjęliście, jakie wydarzenia udało się Wam zorganizować? 

Nie organizowaliśmy. 

• czy realizowaliście jesienne zadanie:  Inicjatywa uchwałodawcza Jeżeli tak, proszę o 

skrócony opis wyników? 

Nie organizowaliśmy 

 


