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FINALIŚCI NAGRODY SUPER SAMORZĄD 2017 

 

Gdy to, co niegdyś dzieliło, zaczyna łączyć / Gmina Chełmek (małopolskie) 

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

Społeczność oraz władze Chełmka uporządkowały teren powojennych bunkrów i przygotowały ich 

ekspozycję, udowadniając, że to, co kojarzy się z konfliktem i podziałami, może być okazją do 

współpracy.  

Pozostałymi po II wojnie światowej poniemieckimi bunkrami 

zainteresowały się osoby związane z Miejskim Ośrodkiem 

Kultury, Sportu i Rekreacji. Zorganizowano akcję badania ich 

historii i przygotowania ekspozycji plenerowej. Mieszkanki  

i mieszkańcy przynosili stare fotografie i mapy terenu oraz 

porządkowali las. Media lokalne na bieżąco informowały  

o postępach prac, nadleśnictwo za złotówkę wydzierżawiło teren 

na ekspozycję, pomagały też okoliczne muzea i koła PTTK. Akcją 

zainteresowali się miłośnicy historii z całej Polski i z zagranicy, w tym polsko-brytyjska grupa 

historyków badająca okolice obozu Auschwitz. Prace nie udałyby się bez udziału władz lokalnych – 

burmistrz pomagał w dialogu z nadleśnictwem, a Urząd Miasta sfinansował wywóz śmieci z terenu 

przyszłej ekspozycji. Symboliczne otwarcie ekspozycji nastąpi na przełomie maja i czerwca, jednak 

już teraz bunkry stały się atrakcją turystyczną. – Naszym największym osiągnięciem podczas realizacji 

zadania było zainteresowanie znacznej grupy mieszkańców wspólnym działaniem. Efekt zespołowej 

pracy był dla wielu osób ponownym odkryciem czegoś dobrze znanego, ale kompletnie 

niedocenianego – opowiada Waldemar Rudyk, jeden z organizatorów akcji. 

Lokalny koordynator: Waldemar Rudyk / Kontakt: 601 661 771  

 

Ocieplenie samorządowego klimatu / Gmina Korfantów (opolskie) 

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

W Korfantowie mieszkańcy i mieszkanki wywalczyli sobie prawo inicjatywy uchwałodawczej,  

a władze otworzyły się na współpracę.  

Fundacja „Przyszłość i Rozwój” z Korfantowa już  

od kilku lat zabiega o polepszanie relacji między 

lokalnymi władzami a społecznością. W tym roku 

fundacja złożyła do burmistrza i rady miejskiej petycję 

dotyczącą inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. 

Powodzenie zbiórki podpisów pod petycją pokazało, że 

inicjatywy mogą stać się w gminie popularnym 

narzędziem. Pomysł zmian w statucie poparł burmistrz 

gminy, a radnych przekonano dzięki zaprezentowaniu pomysłu na sesji rady i w indywidualnych 
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rozmowach. W efekcie w statucie gminy znalazł się zapis umożliwiający składanie projektów uchwał 

stu uprawnionym do głosowania mieszkańcom i mieszkankom. Fundacja przybliżyła się także  

do osiągnięcia kolejnego celu: przekonała władze do stworzenia jednolitego rejestru umów 

cywilnoprawnych, który następnie będzie można upublicznić na stronie gminy. Ryszard Nowak, 

prezes Fundacji, podkreśla, że w gminie zaszła ogromna zmiana w relacjach władz i społeczności. – 

Wydaje się, że udało się pokonać wzajemną nieufność. Widoczne jest w chwili obecnej zacieranie się 

podziałów na „my – oni”, zaczynamy myśleć razem kategorią „my”. Wszystko to świadczy o nowym 

otwarciu w gminie Korfantów i po ludzku cieszy! – mówi Ryszard Nowak. 

Lokalny koordynator: Ryszard Nowak / Kontakt: 782 098 555 

 

Obywatelski ping-pong z radnymi / Gmina Turośń Kościelna (podlaskie)  

Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy i władze samorządowe gminy Turośń Kościelna 

Dzięki mieszkańcom i mieszkankom Niewodnicy świetlica w ich miejscowości zaczęła tętnić życiem. 

Swoje dyżury uruchomili tu też miejscowi radni. 

Animowaniem niewodnickiej świetlicy zajmuje się 

głównie Stowarzyszenie Przyjaciół Niewodnicy, jednak 

wpływ na działania organizowane w świetlicy ma cała 

wieś. Stowarzyszenie zapytało mieszkańców i 

mieszkanki o to, co ich zdaniem powinno dziać się w 

świetlicy. – Akcja ankietowa trwała ponad dwa 

miesiące. Wzięło w niej udział 115 mieszkańców 

Niewodnicy. Do dziś w prowadzonych dyskusjach 

odwołujemy się do tego raportu. To był strzał w dziesiątkę, nasz mocny argument konsultacji 

społecznych – mówi Zdzisław Narel ze Stowarzyszenia. W ciągu roku w świetlicy ruszyła Kawiarenka 

Obywatelska – miejsce spotkań i dyskusji, sąsiedzka biblioteczka, którą obsługują sami czytelnicy i 

czytelniczki, zorganizowano też turniej tenisa stołowego „Niewodnica Open 2017”. We 

współtworzenie świetlicy zaangażowały się rada sołecka, gminny ośrodek kultury, okoliczne 

organizacje, szkoły i przedszkola. Stowarzyszenie, które wcześniej namówiło radnych do spotykania 

się z mieszkańcami i mieszkankami na festynach, teraz przekonało ich do regularnych dyżurów w 

świetlicy. Równolegle z tymi działaniami Stowarzyszenie przeprowadziło kampanię profrekwencyjną 

przed wyborami uzupełniającymi do rady gminy -  frekwencja wyniosła aż 42% wobec średniej 

krajowej 23%! 

Lokalny koordynator: Zdzisław Narel / Kontakt: 533 160 687 

 

Wspólne boisko w lesie / Gmina Barczewo (warmińsko-mazurskie)  

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” i władze samorządowe gminy Barczewo 

Mieszkańcy i mieszkanki Wójtowa zwrócili się do władz lokalnych o przekazanie im w użytkowanie 

pobliskiego boiska leśnego oraz o zakup gruntu pod budowę wiejskiej świetlicy, dzięki czemu stali się 

prawdziwymi 
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gospodarzami swojej wsi.  

Pomysł pojawił się, gdy Stowarzyszenie „Wspólne 

Wójtowo” dowiedziało się z ankiet przeprowadzonych w 

sołectwie, że mieszkańcy i mieszkanki, szczególnie 

osiedla Leśnego, potrzebują miejsca wspólnej rekreacji. 

Dotychczas osoby zamieszkujące osiedle mogły 

korzystać tylko z położonego po drugiej stronie wsi placu 

zabaw, do którego trzeba było przejść drogą krajową nr 

16. Stowarzyszenie i sołectwo nawiązały współpracę z Lasami Państwowymi, lokalną parafią, 

Wydziałem Architektury i Krajobrazu UWM oraz z miejscowym biurem projektowym. Regularnie 

spotykały się też z lokalnymi władzami, w tym radą sołecką, radnymi i burmistrzem. W efekcie 

mieszkańcy i mieszkanki otrzymali w użytkowanie położone po sąsiedzku boisko leśne, a władze 

kupiły działkę pod budowę świetlicy i zabezpieczyły finanse na sporządzenie projektu. Obecnie trwa 

dopracowywanie planów urządzenia boiska, a wkrótce zostanie złożony wniosek na sfinansowanie 

budowy świetlicy do Lokalnej Grupy Działania Południowa Warmia. – Nasi mieszkańcy w trakcie 

zebrania bardzo chętnie przeznaczyli kwotę z funduszu sołeckiego na ten cel. Wiedzą, iż takie miejsce 

integracji społecznej jest niezwykle potrzebne – opowiada Beata Jakubiak ze Stowarzyszenia 

„Wspólne Wójtowo”. Władze Barczewa udowodniły otwartość na inicjatywy mieszkańców, pomagają 

im w realizacji planów i chętnie z nimi współpracują. Przykładem może być utworzenie stanowiska 

koordynatora gminnego ds. pozyskiwania funduszy, który pomaga mieszkańcom szukać 

dofinansowania ich pomysłów.  

Lokalna koordynatorka: Beata Jakubiak / Kontakt: 602 486 476 

 

Wyższy poziom współpracy / Gmina Suchy Las (wielkopolskie) 

Stowarzyszenie Zamek i radni gminy Suchy Las 

W Biedrusku dzięki wysiłkom mieszkańców i mieszkanek, wspieranych przez radnych z ich 

miejscowości, rada gminy opracowała projekt uchwały o inicjatywie lokalnej.  

Potrzebę wprowadzenia uchwały dostrzegli członkowie  

i członkinie Stowarzyszenia Zamek, które już od zeszłego 

roku ożywia działalność miejscowego Domu Osiedlowego. 

Stowarzyszenie przeprowadziło diagnozę społeczną, pytając 

mieszkańców i mieszkanki o ich pomysły na działania w 

Domu. – Jednym z naszych celów jest zmiana metody 

zarządzania obiektem z niezwykle sformalizowanej  

i nieprzychylnej osobom organizującym spotkania do otwartej na inicjatywy – mówi Magdalena 

Przystałowska ze Stowarzyszenia. Podczas Kawiarenek Obywatelskich mieszkanki i mieszkańcy 

dowiedzieli się, że wprowadzenie w gminie uchwały o inicjatywie lokalnej ułatwiłoby im realizację 

działań wspólnie z władzami. Pomysł wprowadzenia uchwały zyskał poparcie miejscowych radnych,  

a dzięki dalszym staraniom Stowarzyszenia otrzymał pozytywną rekomendację całej (!) Komisji 

Społecznej Rady Gminy Suchy Las. W efekcie rada gminy opracowała projekt uchwały. Współpraca 
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społeczności i władz weszła na wyższy poziom, a Dom Osiedlowy w Biedrusku już niedługo szerzej 

otworzy drzwi na pomysły mieszkańców i mieszkanek. 

Lokalna koordynatorka: Magdalena Przystałowska / Kontakt: 668 031 091 

 

Mieszkańcy i wójt chronią zabytki / Gmina Dolice (zachodniopomorskie)  

Stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie” i władze samorządowe gminy Dolice 

W miejscowości Morzyca mieszkańcy i mieszkanki zbadali oraz upowszechnili historię lokalnych 

zabytków, a także przygotowali księgę historycznych zdjęć.  

Dodatkowo dzięki wsparciu wójta zostanie uporządkowana sytuacja 

prawna miejsc, na których znajdują się zabytki. Tomasz Lalik  

ze Stowarzyszenia „Uwierzyć w Siebie” podkreśla, że działanie  

na rzecz zabytków w poniemieckich wsiach nie jest łatwe. – 

Aktualnie występujące potrzeby, m.in. drogi, oświetlenie, odsunęły 

potrzebę historyczno-estetyczną na dalszy plan. – mówi pan 

Tomasz. – Brakuje też utożsamienia się z istniejącą na tych terenach 

historią, jako obcą, dotyczącą innego narodu, a w szczególności narodu przed wielu laty wrogiego. 

Pomimo to związana ze Stowarzyszeniem grupa mieszkańców i mieszkanek w ciągu roku ocaliła  

od zapomnienia czy zniszczenia część lokalnej historii: szesnastowieczne mury obronne i basztę. 

Inicjatorzy i inicjatorki akcji pozyskali dotyczące historii wsi dokumenty, zdjęcia i opracowania od 

osób indywidualnych, historyków, z muzeów, z organizacji polskich i niemieckich. Na tej podstawie 

przygotowali wystawę fotografii, opracowali publikacje (również po angielsku i niemiecku)  

i przeprowadzili warsztaty historyczne dla dzieci i starszych mieszkańców wsi. Inicjatywę poparł wójt 

gminy, który przekazał materiały na warsztaty z dziećmi i zadeklarował sfinansowanie tablicy 

informacyjnej oraz działania w kierunku odrestaurowania zabytków. W planach Stowarzyszenia jest 

dalsze dbanie o zabytki gminy, włączenie ich w atrakcje ścieżki turystycznej biegnącej przez gminę i 

wzmacnianie kontaktów z dawnymi niemieckimi mieszkańcami i mieszkankami. 

Lokalny koordynator: Tomasz Lalik / Kontakt: 509 193 649 

 

Witajcie w naszej bajce / Gmina Grzmiąca (zachodniopomorskie)  

Sołectwo Radomyśl i władze samorządowe gminy Grzmiąca 

W sołectwie Radomyśl sołtys wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami, w tym dziećmi, 

zagospodarowali niewykorzystany teren we wsi.  

Mieszkańcy i mieszanki Radomyśla, przy wsparciu sołtysa, już  

od kilku lat decydują o swoim otoczeniu m.in. korzystając  

z funduszu sołeckiego. W tym roku w uatrakcyjnienie swojego 

miejsca zamieszkania włączyły się także dzieci. Początkiem działań 

była diagnoza społeczna w formie konkursu plastycznego „Bajkowy 

Plac”. Dzieci narysowały, jak ich zdaniem powinno się 
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zagospodarować pusty teren we wsi. Podczas spotkań wiejskich mieszkańcy i mieszkanki zaplanowali 

dalsze kroki. Wspólnymi siłami wyrównali plac i wykarczowali krzaki. Dzięki udziałowi 

przedstawicieli wsi w sesji rady gminy oraz dzięki spotkaniom z przewodniczącym rady gminy, z byłą 

sołtyską wsi i z wójtem pomysł uzyskał poparcie władz lokalnych. Sprawą zainteresował się także 

redaktor regionalnej gazety i na bieżąco informował o postępach prac. Kolejnym krokiem będzie 

opracowanie profesjonalnego projektu zabudowy placu, który architekt przygotuje wspólnie ze 

społecznością. Co jest najważniejszym efektem tegorocznych działań? – Przekonanie władz gminy, że 

współpraca daje dużo satysfakcji i zadowolenia, że razem zrobimy bardzo dużo – odpowiada sołtys 

wsi Tadeusz Hapyn. Jak widać, dobra współpraca z władzami możliwa jest nie tylko w bajkach. 

Lokalny koordynator: Tadeusz Hapyn / Kontakt: 504 265159 

 
 
 
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. Akcję organizują Fundacja im. Stefana Batorego wraz 

z Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem 

Homo Faber i Stowarzyszeniem POLITES. Więcej informacji na temat akcji na stronie www.maszglos.pl. 
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