
 
 

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

 
 

 
 

PODSUMOWANIE CZĄSTKOWE 
działań w ramach akcji Masz Głos 2016 

 
CZĘŚĆ I - INFORMACJE O UCZESTNIKU AKCJI 

1. Nazwa organizacji lub grupy nieformalnej 
Koszęcin i jego sprawy, Katarzyna Mańko 
 

2. Data przesłania podsumowania cząstkowego 
28.12.2016 

 
3. Gmina, miejscowość, województwo objęta działaniami akcji Masz Głos 

Gmina i wieś Koszęcin, powiat lubliniecki (województwo śląskie) 
 

4. Kto (oprócz koordynatora) brał udział w realizacji zadania? Ile to było osób? 
 
 
CZĘŚĆ II - CZĘŚĆ MERYTORYCZNA 
 

1. Prosimy krótko opisać, jaki mieliście pomysł na działanie, przystępując do akcji 
Masz Głos?  

Projekt zakładał podjęcie tematyki ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  (monitoring 
obowiązujących przepisów, przygotowanie propozycji dokumentów obowiązkowych, 
których gmina nadal nie posiada realizowane przy użyciu narzędzi dostępnych 
mieszkańcom - petycja, inicjatywa uchwałodawcza, wniosek o informacje publiczną, 
organizacja szkolenia obejmujące również zagadnienia prawne ochrony zabytków) oraz 
konsultacje bieżących dokumentów prawa lokalnego i udział w bieżących wydarzeniach 
społecznych i informowanie o nich.  

 
2. Jakie działania udało się dotąd zrealizować? Prosimy krótko opisać ze 

szczególnym uwzględnieniem zaangażowania mieszkańców w te działania (np. 
ankiety, sondaże, spotkania, warsztaty). 
 

Samorządy wszystkich gmina powiatu lublinieckiego oraz starosta zostali zaproszeni do 
udziału w szkoleniu dotyczącym zarządzania dziedzictwem lokalnym w gminach. Pomimo, 
że szkolenie jest bezpłatne zdecydował się jedynie wójt gminy Koszęcin, władze 
pozostałych gmin nawet nie odpowiedziały.  
Do wiadomości wszystkich mieszkańców gminy zostały opublikowane zaproszenia na 
szkolenia z różnych dziedzin partycypacji jakie odbyły się w listopadzie i grudniu oraz 
informacje z nich.  
Na bieżąco publikowane są materiały informacyjne dotyczące życia społecznego (m.in. 
zgłoszenia do rad powołanych przy wójcie) .  
Opublikowany został komentarz do konsultacji programu współpracy z ngo na rok 2017 
oraz informacje i komentarz do konsultacji zmian w statucie gminy Koszęcin oraz 
zgłoszona została do gminy opinia do zmian statutu gminy (negatywna/zignorowana).  
Informacje o akcji i zaproszenie do współpracy zostało wysłane do szkół 
ponadgimnazjalnych, w których uczy się młodzież gminy Koszęcin oraz do wójta gminy 
Koszęcin.  
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3. Jeżeli były takie działania, których nie udało się Wam zrealizować, prosimy je 
wymienić i krótko opisać, co było tego przyczyną? 
 

Nie ma jeszcze działań, których nie udało się zrealizować. Czas akcji jeszcze nie upłynął, 
jeśli coś nie wyszło by w planowanej formie może jeszcze przyjąć inną formę. 
Natomiast ponieśliśmy porażkę w działaniu, które planowo podjęliśmy. Rada odrzuciła 
nasze argumenty i jednogłośnie wykreśliła ze statutu gminy punkty dotyczące rejestracji 
wideo i udostępniania (przez radę) nagrań audio z sesji i posiedzeń rady gminy.  

 
 

4. Prosimy krótko opisać Wasze relacje z lokalną władzą. Czy udział w akcji 
wpłynął w jakiś sposób na te relacje?  
 

Relacje świadomych mieszkańców z władzą można łagodnie nazwać jako trudne. Władze 
skutecznie unikają wszelkiego demokratycznego, samorządnego udziału mieszkańców 
naszej wsi w procesach decyzyjnych i informacyjnych (wieś gminna 4,5 tys mieszkańców  
bez statusu sołectwa czy osiedla, bez własnej rady, funduszu, zebrania wiejskiego itd.). 
Wójt został zaproszony do współpracy, ale nie znamy jeszcze jego odpowiedzi. Zarówno 
proces konsultacji programu współpracy z ngo, jak i zmian w statucie gminy, jak i 
traktowanie naszych opinii (i opinii prawników) odbieramy (łagodnie mówiąc) jako 
ewidentną niechęć do współpracy, a wręcz jako próby odsuwania od niej i zniechęcania 
do niej tam, gdzie jest to jeszcze możliwe, a także jako wyraz lekceważenia. Jest to jednak 
bez związku z udziałem w akcji. O tym czy i jak udział w akcji wpłynął na te relacje można 
będzie powiedzieć po jej zakończeniu.   
 
 

5. Jak oceniacie zaangażowanie przedstawicieli władz samorządowych w 
działania związane z akcją? Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi (1-
brak zaangażowania, 2-niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam 
zainteresowanie, 5-bardzo duże zaangażowanie)  
 
 

Prosimy postawić krzyżyk pod wybraną odpowiedzią. 

1 2 3 4 5 

 x    

 
 

Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

W skali powiatu wszystkie samorządy zignorowały możliwość skorzystania z bezpłatnego 
bardzo profesjonalnego szkolenia na własnym terenie. To gigantyczny minus. Nie wiemy 
jeszcze czy szkoły będą zainteresowane lub czy zainteresują akcją swoich uczniów – 
mieszkańców gminy Koszęcin.  Nie jest jeszcze znana odpowiedź wójta, a radnych 
jeszcze bezpośrednio nie próbowaliśmy angażować. Żeby więc nie popadać w pesymizm 
to w zasadzie odpowiedź brzmi „trudno na razie powiedzieć”.  
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6. Prosimy napisać, czy z kimś współpracowaliście w trakcie realizacji zadania?  
Jeżeli tak, to kto to był (np. lokalni aktywiści, organizacje pozarządowe, 
instytucje publiczne, eksperci) i na czym ta współpraca polegała?  

Organizatorami szkoleń zrealizowanych lub planowanych są między innymi:  
MaszPrawoWiedzieć.pl, Fundacja EkoRozwoju (Wrocław), Narodowy Instytut Dziedzictwa 
(Warszawa), Fundacja Wspomagania Wsi (Warszawa), Watchdog Polska. Jesteśmy z nimi w 
stałym kontakcie i możemy liczyć na pomoc ich ekspertów w rozwiązywaniu różnych problemów.   
Prawnik organizacji parasolowej Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides (Katowice) 
przygotował opinię do projektu zmian statutu gminy.  
Zaproszone zostały szkoły ponadgimnazjalne (Lubliniec), do których uczęszcza młodzież naszej 
gminy.  
Bieżąca sytuacja (zmiana statutu) sprowokowała odnowienie kontaktu pomiędzy świadomymi 
mieszkańcami oburzonymi wprowadzanymi praktykami.   

 
7. Jak oceniacie zaangażowanie mieszkańców w działania związane z akcją? 

Proszę postawić krzyżyk przy wybranej odpowiedzi  (1-brak zaangażowania, 2-

niskie zainteresowanie, 3-trudno powiedzieć, 4-dostrzegam zainteresowanie, 5-bardzo duże 
zaangażowanie)  

 

1 2 3 4 5 

  x   

 
Prosimy podać krótkie uzasadnienie odpowiedzi: 

Żadne z działań nie było dotychczas skierowane bezpośrednio do mieszkańców, nie oczekiwałam 
dotychczas ich aktywnego udziału. Właściwe działania zaplanowane są od stycznia 2017.  

 
7. Co uważacie za swoje największe osiągnięcie w dotychczasowej realizacji 

zadania w ramach akcji Masz Głos? 
 

Nie spodziewamy się spektakularnych sukcesów. Ani w całej akcji ani tym bardziej w tym /krótkim/ 
okresie.  
Informacje nt budżetu obywatelskiego, planowania przestrzennego czy obywatelskiej inicjatywy 
uchwałodawczej przeczytało dotychczas 70-90 osób, to jest tyle ile bywa zainteresowanych 
informacjami o lokalnych imprezach masowych. Biorąc pod uwagę, że na spotkania konsultacje 
dokumentów strategicznych przychodzi około 20 osób /z całej gminy/ to jest to ilość zupełnie 
zadowalająca  
Codziennie udowadniam, że bezrobotny bez środków do życia to nie osoba, która traci nagle 
dotychczasowe umiejętności, doświadczenie, wiedzę, zdolność myślenia i działania, ani osoba, 
która musi zająć się sprzedawaniem w mięsnym i niczym innym. Generał zawsze pozostanie 
generałem, księżna pozostaje księżną, a społecznik pozostaje społecznikiem nawet jeśli korzysta 
pomocy społecznej. I niezależnie od okoliczności - zawsze ma głos.  

 

8. Prosimy krótko opisać, jakie działania planujecie jeszcze zrealizować w ramach akcji?  

Dopiero się rozkręcamy ;). Dyżury obywatelskie, spacery obywatelskie, spotkania obywatelskie, 
monitoring prawa lokalnego - wszystko przed nami. Z główna myślą o zabytkach, ale czas pokaże 
czy sprawy bieżące nie zjedzą planu  

9.  Inne informacje, które chcielibyście dołączyć do sprawozdania. 
Tu jesteśmy: http://koszecin.blogspot.com/p/masz-gos.html 

 


