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WYRÓŻNIENIA AKCJI MASZ GŁOS 2017/2018 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Janowie Lubelskim / Janów Lubelski (lubelskie) 

Za stałą i systematyczną troskę o to, by biblioteka nie była martwą instytucją, ale miejscem spotkań 
międzypokoleniowych. Również za pokazywanie różnych twarzy patriotyzmu i zaangażowania w życie 
lokalnych społeczności. 

Społeczna Grupa ds. Rewitalizacji / Zielona Góra (lubuskie) 

Za nieprzerwane zaangażowanie w sprawy rewitalizacji w Zielonej Górze, w tym przede wszystkim za 
doprowadzenie do powstania w mieście Komitetu Rewitalizacji oraz włączenie mieszkańców i 
mieszkanek w proces rewitalizacji. Również za organizację spacerów badawczych, zachęcanie 
urzędników oraz mieszkańców i mieszkanek do udziału w nich. 

Fundacja LYADA / Zielona Góra (lubuskie) 

Za działania na rzecz poszerzania świadomości na temat procedury inicjatywy lokalnej w Zielonej 
Górze i jej realnego funkcjonowania oraz doprowadzenie do utworzenia w Urzędzie Miasta 
stanowiska związanego wyłącznie z inicjatywą lokalną. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wieś i My” / Bełchatów (łódzkie) 

Za organizację „Mobilnych Kawiarenek Obywatelskich”, czyli inicjowanie dyskusji na temat lokalnych 
problemów, oraz za budowanie zaufania i wzajemnej współpracy pomiędzy mieszkańcami i 
mieszkankami. 

Sąsiedzkie Łukaszówki / Zakopane (małopolskie) 

Za rozbudzanie sąsiedzkiej życzliwości i postaw obywatelskich w swoim najbliższym otoczeniu – 
organizację spotkań sąsiedzkich i diagnozę lokalną potrzeb osiedla. 

Wspólnota Mieszkaniowa Białowieska 17 / Warszawa (mazowieckie) 

Za mobilizację lokalnego środowiska do wystąpienia ze wspólnym wnioskiem o inicjatywę lokalną w 
celu przekształcenia nieużytkowanej przestrzeni między blokami w przyjazną przestrzeń wspólną, w 
której miałyby się znaleźć m.in. ogród społecznościowy, strefa edukacyjno-przyrodnicza oraz 
przestrzeń dla opiekunów i opiekunek psów. 

Klub Seniora Pawłowiczki / Pawłowiczki (opolskie) 

Za aktywizowanie seniorów i seniorek w gminie oraz doprowadzenie do przyjęcia przez radę gminy 
uchwały wprowadzającej w Pawłowiczkach inicjatywę lokalną. 



 

 

Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, maszglos@batory.org.pl 

 
 

 

 

Stowarzyszenie Nasze Osiedle Ścigały / Katowice (śląskie) 

Za kompleksowe działania służące poprawie losu seniorów zamieszkujących starą dzielnicę 
robotniczą i opracowywanie diagnozy dzielnicy pod kątem tej grupy społecznej. 

Piekarska Grupa Inicjatyw / Piekary Śląskie (śląskie) 

Za działania na rzecz poprawy procedury budżetu obywatelskiego, poszerzenia wiedzy na jego temat 
i zainteresowania nim jak największej grupy mieszkańców i mieszkanek. Jednocześnie za działania 
mające na celu zapewnienie większej dostępności radnych. 

Dolina Kacanki / Staszów (świętokrzyskie) 

Za pracę – w tym m.in. rozmowy z władzami oraz mieszkańcami i mieszkankami – na rzecz podjęcia 
uchwały o inicjatywie lokalnej, a także za przeprowadzenie kampanii informacyjnej na ten temat.  

Dobrze dla dobrego / Gmina Godkowo (warmińsko-mazurskie) 

Za zorganizowanie akcji upiększania i zazielenienia miejscowości, podczas której najpierw 
przeprowadzono konsultacyjne spotkania planistyczne, a później wspólnie realizowano projekt. W 
wyniku tych działań nie tylko poprawiła się estetyka przestrzeni, ale także udało się przezwyciężyć 
wewnętrzne konflikty i spory w miejscowości. 

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie / Stawiguda (warmińsko-mazurskie) 

Za zorganizowanie akcji poprawy estetyki przestrzeni przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, która 
przerodziła się w święto całej społeczności, angażujące dzieci (do projektu rabatek), seniorów i 
seniorki (do sadzenia), władze (do dostarczenia materiałów) oraz Ochotniczą Straż Pożarną (do 
organizacji ogniska na koniec akcji). 

Młodzież ze Śremu / Śrem (wielkopolskie) 

Za przeprowadzenie diagnozy potrzeb lokalnej młodzieży oraz działania w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miasta Śrem. Jednocześnie za inne przedsięwzięcia pomagające we włączaniu 
społecznym osób z niepełnosprawnościami (np. promocja języka migowego). 

Młodzież z Murowanej Gośliny / Murowana Goślina (wielkopolskie) 

Za zainicjowanie Młodzieżowej Rady Gminy Murowana Goślina i dialog z władzami na każdym etapie 
jej tworzenia. Również za stałe zaangażowanie w życie gminy oraz organizację pomocy dla osób 
poszkodowanych w wybuchu gazociągu. 
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Stowarzyszenie Żyj Lepiej / Radowo Małe (zachodniopomorskie) 

Za doprowadzenie do podjęcia przez Radę Gminy Radowo Małe uchwały o utworzeniu przystanku 
autobusowego w miejscowości Wołkowo oraz za dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb dzieci 
uczęszczających do szkoły. Również za organizację spotkań z mieszkańcami i mieszkankami na temat 
przysługujących im praw. 

 

Zespół Aktywności Społecznej / Jelenia Góra (dolnośląskie) 

Sołectwo Radomyśl / Gmina Grzmiąca (zachodniopomorskie) 

Postomińskie Stowarzyszenie "Razem lepiej" / Postomino (zachodniopomorskie) 

Za długoletnią i aktywną działalność w ramach akcji Masz Głos. 

 

 

 

Masz Głos to ogólnopolska akcja w ramach której mieszkańcy i mieszkanki we współpracy z 

władzami samorządowymi działają na rzecz najbliższego otoczenia. Od 2002 roku udział w akcji 

wzięło ponad 2000 grup, organizacji i instytucji z prawie 1000 gmin w całej Polsce. Akcję organizują 

Fundacja im. Stefana Batorego wraz z Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności 

Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber i Stowarzyszeniem POLITES. Więcej 

informacji na temat akcji na stronie www.maszglos.pl. 
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