
                
 

SPRAWOZANIE CZĄSTKOWE  
Akcji Masz Głos, Masz Wybór 2012  

Zadania Dostępni Radni i Dostępne Sesje Rady 
 
 

1. Nazwa organizacji:  
 

Jaworskie Forum Obywatelskie (grupa nieformalna) jest ideą skupiającą przedstawicieli 
różnych grup – mieszkańców, stowarzyszeń, radnych Jawora, posła na Sejm Dzieci i 
Młodzieży. Jest to otwarty projekt, który powstał dla realizacji celów akcji „Masz głos 
masz wybór”. Do tej pory spotykaliśmy się przy okazji różnych inicjatyw, wydarzeń w 
przestrzeni naszego miasta. Zawsze mamy wiele do powiedzenia i jeszcze więcej energii 
do działania. Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy dobry klimat wokół naszego 
miasta. 
 

2. Data przesłania sprawozdania cząstkowego: 30.06.2012 r. 
 

3. Telefon kontaktowy: 668 807 008 
 

4. Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, tel. mail): Emilian Bera, 668 807 008, emil-bera@wp.pl 
 

5. Gmina i miejscowość objęta działaniami akcji Masz Głos, Masz Wybór:  
 
Gmina Jawor – Rada Miejska w Jaworze 
 

6. Partnerstwo i współpraca z innymi podmiotami(instytucje, grupy – prosimy o podanie, jeśli 
takie partnerstwo istnieje) :  
 
radni Rady Miejskiej Jawora, Jaworskie Towarzystwo Sportowe, Stowarzyszenie Kobiet 
Aktywnych „Przed Siebie”, Fundacja Piłka CV, poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży, lokalne media  
m.in. TV Jawor, Tygodnik Lokalny Nowa Gazeta Jaworska. Mamy nadzieję, że również Urząd 
Gminy Jawor. 
 

7. Działania podjęte w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór – prosimy o podanie wszystkich 
działań, które podjęli Państwo, po przystąpieniu do akcji  : 

a) Promocja udziału Jaworskiego Forum Obywatelskiego w akcji Masz Głos Masz Wybór; 
b) 26 maja 2012 r.  – grupa radnych rozdaje „Karty Praw Mieszkańca”; 
c) Przeniesione na wrzesień: Organizacja „Święta Samorządu Lokalnego” – „Drzwi Otwartych 

Rady”. Specjalnie na potrzeby spotkania radnych z młodzieżą, przygotowane zostały gry i 
zabawy nt. samorządu terytorialnego, potyczki intelektualne oraz prezentacja historii 
jaworskiego samorządu. Każdy z uczestników miał zapoznać się z funkcjonowaniem Biura 
Obsługi Radnych, zabytkową Salą Rajców, Salą Komisji tematycznych Rady. Frekwencja 
zapewniona przez nauczycieli, lecz z powodu „trudności” z udostępnieniem Sali Rajców 
wydarzenie nie odbyło się. Przygotowanie do tego wydarzenia zajęło ponad miesiąc czasu. 
Na samym finiszu nie otrzymaliśmy Sali Rajców. 
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d) Spotkanie w szkole z uczniami w ramach lekcji WOS i Historii pt. „Lekcja o Samorządzie” w 
ramach: Młodzież ma głos! 

e) Uruchomienie Samorządowej TV: 

Pierwszy odcinek: 

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uBE0F9xV9QE 

Radio Plus o Samorządowej TV: 

 http://www.legnica.fm/index.php/fakty/10248-samorzadowa-tv-
ruszyla?fb_action_ids=329660173789379&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregatio
n&fb_aggregation_id=288381481237582  

8. Ilość osób zaangażowanych w realizację zadania( uczestnicy, samorządowcy, itd.):  

W realizację dotychczasowych zadań zaangażowało się około 30 osób. Każdy z uczestników ma 
do spełnienia jakiś fragment Masz Głosa, który składa się na całość zadania. Uzyskany dzięki 
takiej współpracy efekt synergii przynosi konkretne pozytywne efekty. Konkretyzując są to 
radni oraz stowarzyszenia. 

9. Udział władz samorządowych – prosimy o wskazanie osób, które wspierały Wasze działania i 
były w nie zaangażowane:  

W realizację zadań zaangażowali się radni Rady Miejskiej Jawora, ponieważ to od ich 
zaangażowania będzie zależało, czy oni sami, a także czy sesje będą „dostępne” dla 
mieszkańców Jawora. Przewodniczący Rady Miejskiej Jawora poparł organizację inicjatywy 
„Święta Samorządu Lokalnego”. Nie można pominąć zaangażowania lokalnych mediów w 
promocję akcji MGMW w naszej gminie. Akcje wpiera poseł do Parlamentu Europejskiego Piotr 
Borys. Polscy parlamentarzyści Senator RP Józef Pinior oraz poseł RP Robert Kropiwnicki. 

10. W przypadku, organizowanych przez Państwa spotkań z mieszkańcami, prosimy o podanie 
daty spotkania, tematu spotkania,  kto był organizatorem, ilu było mieszkańców…  

26 maja w sobotę grupa radnych rozdawała przechodniom „Kartę Praw Mieszkańca”. Ze 
względu na małą ilość kart, akcja będzie wznowiona po wakacjach we wrześniu. Organizatorem 
było Jaworskie Forum Obywatelskie. W ramach „Lekcji o Samorządzie” uczestnik akcji 
przedstawił uczniom akcję MGMW. W lekcjach uczestniczyły trzy klasy. 

11. Święto Samorządu Terytorialnego – proszę podać, czy realizowali Państwo to działanie. Jeśli 
tak, to na jakich zasadach, ile osób było zaangażowanych, jakie materiały zostały 
wykorzystane, etc.:  

Jaworskie Forum Obywatelskie zgłosiło swój udział w zadaniu: Święto Samorządu Lokalnego. 
Zaplanowaliśmy zadanie na 26-27 maja. Jednakże z przyczyn niezależnych, technicznych akcja 
w tym dniu nie mogła się odbyć. Zaplanowano wobec tego „Drzwi Otwarte” Rady Miejskiej 
Jawora na 21 czerwca. Niestety również nie udało się zrealizować zadania, choć organizatorzy 
byli przygotowani. Zadanie będzie realizowane we wrześniu. 
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12. Co uważają Państwo za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji zadania w 
ramach Akcji Masz Głos, Masz Wybór?  

Największym osiągnięciem było zrealizowanie pierwszego odcinka Samorządowej TV, która 
cieszy się zainteresowaniem ze strony mieszkańców, radnych oraz lokalnych mediów. W 
ramach pierwszego odcinka  udział wzięli niemal wszyscy przedstawiciele środowisk rady. 
Niemal dlatego, iż radna (przedstawicielka brakującego środowiska) wcześniej opuściła sesję 
Rady. Jak zapowiedziała po obejrzeniu odcinka Samorządowej TV - weźmie udział w następnym 
odcinku. Udało się przekonać oraz zdobyć zaufanie radnych, przecież różnych środowisk do 
udziału w społecznej TV, jak również do tego, aby uczestnik MGMW przeprowadził relacje. 

Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 

(1- brak zaangażowania, 2- niskie zainteresowanie, 3- trudno powiedzieć, 4- dostrzegam zainteresowanie, 5- bardzo 
duże zaangażowanie ) 

1                     2                        3                      4                          5 

 
Oceniliśmy na 4 dlatego, ponieważ mamy świadomość potrzeby dalszego informowania o naszej 
akcji, zapraszania do udziału w akcji. 

 

13.  Uwagi, dodatkowe informacje: 

Nie mamy dodatkowych uwag. 

 
 
 
 
 
 

 

 


