
Święto Samorządu Lokalnego 

W tym roku przypada 22 rocznica pierwszych wyborów samorządowych w Polsce. Oto 

nasza propozycja jak uczcić ją wraz z mieszkańcami i władzami samorządowymi:  

PRZED: 

1. Do współpracy zaproś radnych. WAŻNE: Pamiętaj aby zaprosić radnych z różnych 

ugrupowań. Zaproponuj by z okazji Święta Samorządu Lokalnego spotkali się z 

mieszkańcami i rozdali im zaproszenia na dyżury. Wzór zaproszenia znajdziesz na 

stronie www.maszglos.pl Radni mogą również zapraszać na sesje rady czy spotkania 

różnych komisji.  

2. Wybierz datę i miejsce, w którym odbędzie się Święto. Jeśli w twojej miejscowości 

planowane jest jakieś inne duże wydarzenie, zastanów się nad połączeniem ich ze 

sobą. Najważniejsze aby na Święto przyszli mieszkańcy, a więc zorganizuj je w 

uczęszczanym miejscu. 

3. Warto nawiązać współpracę z lokalnymi mediami, aby nagłośniły Święto. 

4. Przygotuj tabliczkę, z którą będą mogli sfotografować się mieszkańcy. Proponujemy 

napis „Borzęcin (tutaj wpisz nazwę swojej miejscowości) – moje miejsce”. Stwórz 

galerię fotografii mieszkańców i postaraj się umieścić je stronach internetowych np. 

urzędu gminy, domu kultury, biblioteki i lokalnych mediów. WAŻNE: Przygotuj 

karteczki ze zgodą na wykorzystywanie zdjęć. Każdy fotografowany mieszkaniec 

musi ją podpisać abyś mógł bezpiecznie umieszczać zdjęcia na portalach 

internetowych. Wzór takiej zgody znajdziesz na www.maszglos.pl 

5. Rozdaj radnym naklejki z napisem „Jestem radnym”/”Jestem radną” niech każdy z 

nich przyklei ją do swojej koszulki. 

WAŻNE: Uprzedź radnych, że przewidujesz naklejanie napisów na ubrania. Dobrze 

by było gdyby ubrali się w gładkie, bawełniane koszulki, na których dobrze będzie 

widać napis. 

 

W TRAKCIE: 

Oto scenariusz przebiegu wydarzenia: do miejsca, w którym odbywa się Święto 

podchodzi mieszkaniec/mieszkanka: 

http://www.maszglos.pl/


1. Podchodzi do niego/niej radny/radna i mówi: „Dzień dobry! Nazywam się Jan 

Kowalski/Jania Kowalska i jestem radnym/radną! Zapraszam na mój dyżur!” lub coś 

podobnego i wręcza zaproszenie. 

2. Radny/radna wręcza mieszkańcowi/mieszkance Kartę Praw Mieszkańca 

3. Radny/radna lub organizator/organizatorka Święta proponuje 

mieszkańcowi/mieszkance zdjęcie z tabliczką. MIESZKANIEC/MIESZKANKA 

PODPISUJE ZGODĘ i pozuje do zdjęcia. 

4. Całe wydarzenie powinno potrwać 2 – 3 godziny 

5. Warto zorganizować dodatkowe atrakcje. Proponujemy grę planszową „Honorowy 

mieszkaniec”. Wzór gry, który należy dopasować do lokalnych warunków można 

odnaleźć na www.maszglos.pl 

 

PO: 

1. Po wydarzeniu zamieść zdjęcia w lokalnych mediach, na portalach społecznościowych, 

na stronie urzędu gminy. Oczywiście dodaj zdjęcia do swojej galerii na stronie 

www.maszglso.pl!  

2. Postaraj się udzielić wywiadu w mediach, w którym podziękujesz mieszkańcom i radnym 

za udział.  

3. Święto Samorządu Lokalnego może stać się corocznym zwyczajem w twojej gminie! 

  

 

http://www.maszglos.pl/
http://www.maszglso.pl/

