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Nominacje do nagrody Super Samorząd 2016 

Młodzież zajęła pusty budynek! Przedszkolaki głosują! Władze same chcą być sprawdzane! Czy to 

rewolucja? Tak - na poziomie lokalnym. Przez cały rok uczestnicy i uczestniczki akcji Masz Głos, 

Masz Wybór działali na rzecz swojego otoczenia. Niektórzy z nich już cieszą się z wprowadzonych 

zmian. Ale kto będzie świętował 30 maja podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w 

Warszawie? Kto otrzyma nagrodę Super Samorząd 2016? Poznajcie tegorocznych nominowanych – 

wśród nich Kazimierza Wielka z województwa świętokrzyskiego! 

„Publiczna” - to słowo w nazwie biblioteki w 

Kazimierzy Wielkiej uznać trzeba za 

najważniejsze, jej pracownice i pracownicy 

postanowili bowiem uczynić ją rzeczywiście 

dostępną i atrakcyjną dla wszystkich. Zwrócili 

uwagę zwłaszcza na dwie najmniej dotąd aktywne 

grupy czytelników – młodzież i seniorów. Do 

wspólnej pracy zespół biblioteki zaangażował 

mieszkańców i nawiązał dobre relacje z 

burmistrzem, radnymi i starostą. Mieszkańcy zgłosili swoje potrzeby i pomysły m.in. za pomocą 

ankiety i karteczek przyczepianych do tablicy, ustawionej np. w gimnazjum. Podczas warsztatów 

przyszłościowych pracownicy wraz z przedstawicielami władz lokalnych i mieszkańcami  (30 osób w 

różnym wieku i z różnych grup społecznych) wskazali najbardziej palące problemy do poprawy oraz 

zaproponowali pomysły ich rozwiązania – na przykład wypromowanie biblioteki za pomocą plakatów. 

Oto niektóre sukcesy działającej w województwie świętokrzyskim Miejsko-Gminnej i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja i władz samorządowych gminy i miasta Kazimierza Wielka, 

uczestniczących w tegorocznej edycji akcji Masz Głos, Masz Wybór. 

Akcja Masz Głos, Masz Wybór prowadzona jest przez Fundację Batorego od 2002 roku. W każdej 

edycji osoby, grupy i organizacje z całej Polski starają się ulepszać otoczenie, w którym żyją. W tym 

roku w akcji udział wzięło ponad 350 grup. Uczestnicy pracowali nad wprowadzeniem budżetów 

obywatelskich, przekonywali władze do przyjęcia uchwał o inicjatywie lokalnej i je realizowali, 

usprawniali kontakt radnych z mieszkańcami i mieszkankami, ulepszali instytucje oraz dbali o 

przestrzeń publiczną. Kilkukrotnie spotkali się na spotkaniach regionalnych, aby wziąć udział w 

szkoleniach i wzajemnie się poznać. Wsparciem dla uczestników akcji byli specjalistki i specjaliści ze 

współpracujących z akcją organizacji: Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju oraz 

Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.  

Wielu uczestnikom akcji udało się wprowadzić pozytywne zmiany w swoich gminach i 

miejscowościach. Z tego grona, jak co roku, jury nagrody wybierze te grupy i gminy, w których 
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założone cele udało się osiągnąć przy najbliższej, modelowej współpracy mieszkańców i władz 

samorządowych. Otrzymają one nagrodę Super Samorząd, której nazwa przypomina , że samorząd to 

nie tylko władze lokalne, lecz wspólnota wszystkich mieszkańców. 

Opisy dokonań nominowanych grup wraz z pełną listą nominacji prezentujemy poniżej. Zwycięzców 

poznamy 30 maja podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim. Przeczytajcie załączone poniżej opisy 

dokonań nominowanych i zdecydujcie, komu Wy będziecie kibicować! 

Lista i opisy wszystkich nominowanych 

Kontakt: 

Zofia Nawrocka 

Fundacja im. Stefana Batorego 

program Masz Głos, Masz Wybór 

znawrocka@batory.org.pl  

tel. 22 536 02 62 
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