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Warszawa, 22 maja 2017 r. 

 

Dzieci pouczające burmistrza czy radni dyżurujący przy stole do ping-ponga?  

Kto otrzyma tegoroczną Nagrodę Super Samorząd? 

 

W wielkim świecie – badanie mechanizmów DNA, maszyny molekularne, odkrycie energooszczędnego 

światła. W Polsce – odkrywanie historii wsi, budowa świetlicy, petycja do gminy i narysowany przez dzieci 

kalendarz. Lokalne sukcesy od Nagród Nobla pozornie dzieli przepaść, a jednak mogą być równie ważne. 

Fundacja Batorego przedstawia nominacje do Nagrody Super Samorząd 2017. Rozstrzygnięcie już  

5 czerwca. 

 

Dzieci z Siechnic sfotografowały swoją miejscowość i zarekomendowały burmistrzowi, jak poprawić w niej to  

i owo – a burmistrz posłuchał i przekazał 100 tys. złotych na wyremontowanie placu zabaw. Z kolei najstarsi 

mieszkańcy i mieszkanki gminy Dolice opowiedzieli historie lokalnych zabytków, dzięki czemu stały się one 

atrakcją turystyczną. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji z Chełmka zorganizował akcję porządkowania 

terenu okolicznych bunkrów i wysypisko śmieci zmieniło się w atrakcyjny teren dla spacerowiczów  

i miłośników historii. Mieszkańcy i mieszkanki Niewodnicy zaczęli sami decydować o tym, co dzieje się  

w świetlicy wiejskiej – zorganizowali turniej ping-ponga i przekonali radnych do pełnienia tam dyżurów.  

To tylko niektóre z sukcesów akcji Masz Głos, których autorzy i autorki w tym roku mogą liczyć na Nagrodę 

Super Samorząd.  

 

Nominowanych jest 14 organizacji z 12 województw. Kto otrzyma nagrodę dowiemy się 5 czerwca podczas 

uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli Rzecznik Praw 

Obywatelskich Adam Bodnar oraz prezes Fundacji Batorego Aleksander Smolar. 

 

Udział w akcji, w edycji 2016/2017, wzięło łącznie 350 grup z całej Polski. Uczestniczyły w niej zarówno 

dzieci, jak i seniorzy oraz seniorki, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe i instytucje takie jak szkoły czy 

biblioteki. Przez cały rok uczestnicy i uczestniczki akcji zajmowali się ulepszaniem przestrzeni publicznej, 

dostosowywaniem działania lokalnych instytucji do potrzeb społeczności, przekonywaniem władz oraz 

mieszkańców i mieszkanek do większej otwartości na współpracę i wprowadzaniem metod wspólnego 

podejmowania decyzji. Nagroda Super Samorząd przyznawana jest od 2011 roku tym grupom uczestniczącym w 

akcji Masz Głos, które wprowadziły najbardziej znaczące zmiany w swoim otoczeniu, współpracując przy tym 

modelowo z władzami samorządowymi i z całą społecznością. 

 

Działania realizowane w ramach akcji obejmowały mały wycinek najbliższej okolicy np. mieszkańcy  

i mieszkanki osiedla Leśnego w Wójtowie przekonali władze do przekazania im w użytkowanie pobliskiego 

boiska, lub rozciągały się na całą gminę – jak w Korfantowie, gdzie wywalczono wprowadzenie w statucie 

gminy zapisu o inicjatywie uchwałodawczej mieszkańców. Niektóre efekty akcji są namacalne  

i natychmiastowe, jak postawione w Santocku ławki upamiętniające ciekawe postaci ze wsi, inne – spisane  

na papierze i rozłożone na lata, np. wypracowana przez całą społeczność Kuniowa strategia działań we wsi  

na lata 2017–2025. 

 

„Akcja Masz Głos angażuje w szczególności te grupy, które stereotypowo nie są uważane za aktywne. Większość 

naszych uczestników i uczestniczek działała z dala od wielkich miast, a wśród nominowanych do Nagrody Super 

Samorząd 2017 dominują organizacje z terenów wiejskich” – podkreśla Joanna Załuska, dyrektorka programu 

Masz Głos, Masz Wybór Fundacji im. Stefana Batorego.  
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Organizatorem akcji jest Fundacja im. Stefana Batorego wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Aktywności 

Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Homo Faber oraz 

Stowarzyszeniem POLITES. 

 

NOMINOWANI 

dolnośląskie 

 Fundacja Go’n’Act i władze samorządowe gminy Siechnice 

kujawsko-pomorskie 

 Młodzieżowa Rada Gminy Lisewo i władze samorządowe gminy Lisewo 

lubelskie 

 Sołtys i rada sołecka wsi Tłuściec oraz władze samorządowe gminy Międzyrzec Podlaski 

lubuskie 

 Sołectwo Santocko i władze samorządowe gminy Kłodawa 

małopolskie 

 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku i władze samorządowe miasta Chełmek 

mazowieckie 

 Stowarzyszenie Europa i My oraz władze samorządowe gminy Nasielsk 

opolskie 

 Fundacja Artem Silesiam Promovere i władze samorządowe gminy Kluczbork 

 Fundacja „Przyszłość i Rozwój” na rzecz Gminy Korfantów i władze samorządowe gminy Korfantów 

podlaskie 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy i władze samorządowe gminy Turośń Kościelna 

podkarpackie 

 Zespół Szkół Publicznych nr 1 i władze samorządowe miasta Ustrzyki Dolne 

warmińsko-mazurskie 

 Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” i władze samorządowe gminy Barczewo 

wielkopolskie 

 Stowarzyszenie Zamek i radni gminy Suchy Las 

zachodniopomorskie 

 Stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie” i władze samorządowe gminy Dolice 

 Sołectwo Radomyśl i władze samorządowe gminy Grzmiąca  

 

Lista nominowanych z opisami 

 

Kontakt: Anna Łukawska-Adamczyk 

e-mail: alukawska@batory.org.pl 

telefon: 500 608 731 

 

 

Masz Głos to ogólnopolska akcja w ramach której mieszkańcy i mieszkanki we współpracy z władzami samorządowymi 

działają na rzecz najbliższego otoczenia. Od 2002 roku udział w akcji wzięło ponad 2000 grup, organizacji i instytucji  

z prawie 1000 gmin w całej Polsce. Więcej informacji na temat akcji na stronie www.maszglos.pl. 

 

http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2017/05/nominowani_nagroda_super_samorzad.pdf
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