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Nagrody Super Samorząd 2016 wręczone. Dwóch laureatów z województwa łódzkiego!
W poniedziałek 30.05 w Zamku Królewskim w Warszawie zagościły emocje nie ustępujące tym,
które towarzyszyły niegdysiejszym balom czy obradom sejmu. Podczas uroczystej gali rozdano
nagrody Super Samorząd, przyznawane grupom, organizacjom i instytucjom, które skutecznie
ulepszają swoje otoczenie.
Gości gali przywitał premier Jerzy Buzek, podkreślając sukcesy polskiego samorządu terytorialnego
oraz przypominając, jak duże znaczenie powinni w nim odgrywać mieszkańcy i mieszkanki. „Nie ma
demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy, by obywatele poczuli, że coś od nich zależy,
że mają wpływ na rzeczywistość. Demokracja to jest system dla ludzi, dla obywateli, dla tych, którzy
tworzą wspólnotę, a nie dla polityków i ludzi żądnych władzy. To Wy jesteście jej kwintesencją i
przyszłością” – mówił premier do uczestników Gali.
O tym, że mieszkańcy i mieszkanki mogą decydować o swoim otoczeniu na co dzień, a nie tylko co
cztery lata, świadczą sukcesy uczestników akcji Masz Głos, Masz Wybór prowadzonej przez Fundację
Batorego. W edycji 2015/2016 udział wzięło ponad 500 uczestników z 306 gmin. Podczas uroczystości
na Zamku Królewskim najskuteczniejsi z nich otrzymali przyznawaną po raz piąty nagrodę Super
Samorząd, której nazwa przypomina, że samorząd to nie tylko władze lokalne, lecz wspólnota
wszystkich mieszkańców. W gronie siedmiorga laureatów nagrody znalazło się dwóch uczestników z
województwa łódzkiego. Pierwszą z nagród przyznano stowarzyszeniu EZG i władzom
samorządowym Zgierza. Jury nagrody szczególnie doceniło zaangażowanie mieszkańców we
wprowadzenie, wypromowanie i w społeczną ewaluację budżetu obywatelskiego (więcej tutaj).
Drugą nagrodę zdobyła grupa nieformalna Aktywny Natolin i władze samorządowe gminy
Nowosolna, za wprowadzenie uchwały o inicjatywie lokalnej z uwzględnieniem uwag mieszkańców
i mieszkanek (więcej tutaj).
Wśród pozostałych nagrodzonych znaleźli się:


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Jakuba Wojciechowskiego oraz władze samorządowe
gminy Barcin (woj. kujawsko-pomorskie) - za wprowadzenie budżetu obywatelskiego w
sposób maksymalnie partycypacyjny i za sukces frekwencyjny (więcej tutaj);








Miasto Obywatelskie Lubartów i władze samorządowe Lubartowa (woj. lubelskie) za
zainicjowanie dialogu mieszkańców i władz (więcej tutaj);
Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja z Kazimierzy Wielkiej i
władze samorządowe gminy i miasta Kazimierza Wielka (woj. świętokrzyskie) za ulepszanie
biblioteki zgodnie z pomysłami wszystkich zainteresowanych (więcej tutaj);
Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej ze Żmigrodu i władze
samorządowe Żmigrodu (woj. dolnośląskie) za wciągnięcie seniorów i młodzieży do
współdecydowania o kulturze (więcej tutaj);
Stowarzyszenie Rozwoju Inspiracje, grupa Słupia dla Słupszczan i władze samorządowe
Słupska (woj. pomorskie) za ulepszanie miejskiej przestrzeni i zwrot miasta ku rzece (więcej
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tutaj).
Obok nagród w akcji przyznano także 18 wyróżnień (pełna lista znajduje sie tutaj).
Choć tegoroczna edycja akcji dobiegła końca, jej uczestnicy nie spoczną na laurach. Zaledwie 3 dni
temu obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego, który uczestnicy akcji celebrują przez cały rok.
Już teraz wiele grup planuje własne Święta Samorządu, podczas których będą promować wiedzę o
samorządności i zachęcać mieszkańców i mieszkanki do jej praktykowania. Jak co roku wielu
uczestników przy okazji lokalnych festynów i dożynek zorganizuje konkursy, quizy i gry dotyczące
samorządu terytorialnego, a radnych zaprosi na specjalne „terenowe” dyżury.
Nabór do kolejnej edycji akcji ruszy już we wrześniu 2016 roku. Aktualności na www.maszglos.pl.
Opis laureatów
Lista Wyróżnionych

Partnerzy edycji 2015/2016: Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Pracownia
Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.
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