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, Ewa Frątczak 

archiwum Urzędu Gminy Kawęczyn oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 



 

 

Szanowni Państwo, 

 

 

jubileusz 25-lecia Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów to bardzo waŜne wydarzenie 
dla społeczności Gminy Kawęczyn, ale i równieŜ osobiście dla mnie. Koło to tworzyli przecieŜ i rozwijali 
pierwsi uczestnicy ruchu stowarzyszeniowego sołtysów w Polsce, z którymi miałem wówczas zaszczyt 
współpracować. 

Jeden z nich, pierwszy prezes Koła 
pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Społeczno
Stowarzyszenie to, dzięki swojej aktywności oraz licznym inicjatywom, między innymi za pośrednictwem 
własnych wydawnictw: „Gazety Sołeckiej” oraz „Poradnika Sołtysa i Radnego” 
w tym roku swoje 25-lecia – zainicjowało jednoczenie się oraz współpracę sołtysów w całej Polsce. MoŜna 
powiedzieć, Ŝe w ten sposób kawęczyńscy sołtysi współuczestniczyli w tworzeniu Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów. 

Sołtysi z Gminy Kawęczyn oraz pozostali członkowie Gmi
Sołtysów byli i są uczestnikami wielu przedsięwzięć naszych organizacji. Od 1993 roku biorą udział w 
Krajowych Pielgrzymkach Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu oraz w 
licznych towarzyszących im wydarzeniach. Uczestniczą w przedsięwzięciach edukacyjnych, szkoleniach i 
konkursach, a udział ten przekłada się na efekty w ich lokalnej działalności. Nie dziwią zatem regionalne 
oraz ogólnopolskie nagrody i wyróŜnienia uzyskane przez liderów 
wspólnoty sołeckie Gminy Kawęczyn. Im równieŜ składam serdeczne jubileuszowe podziękowania i 
gratulacje. 

 

 

lecia Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów to bardzo waŜne wydarzenie 
dla społeczności Gminy Kawęczyn, ale i równieŜ osobiście dla mnie. Koło to tworzyli przecieŜ i rozwijali 

rwsi uczestnicy ruchu stowarzyszeniowego sołtysów w Polsce, z którymi miałem wówczas zaszczyt 

Jeden z nich, pierwszy prezes Koła – Józef Gebler był w gronie przedstawicieli wsi, którzy tworzyli 
pierwsze w Polsce Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego. 
Stowarzyszenie to, dzięki swojej aktywności oraz licznym inicjatywom, między innymi za pośrednictwem 
własnych wydawnictw: „Gazety Sołeckiej” oraz „Poradnika Sołtysa i Radnego” 

zainicjowało jednoczenie się oraz współpracę sołtysów w całej Polsce. MoŜna 
powiedzieć, Ŝe w ten sposób kawęczyńscy sołtysi współuczestniczyli w tworzeniu Krajowego 

Sołtysi z Gminy Kawęczyn oraz pozostali członkowie Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sołtysów byli i są uczestnikami wielu przedsięwzięć naszych organizacji. Od 1993 roku biorą udział w 
Krajowych Pielgrzymkach Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu oraz w 

yszących im wydarzeniach. Uczestniczą w przedsięwzięciach edukacyjnych, szkoleniach i 
konkursach, a udział ten przekłada się na efekty w ich lokalnej działalności. Nie dziwią zatem regionalne 
oraz ogólnopolskie nagrody i wyróŜnienia uzyskane przez liderów kawęczyńskich społeczności, a takŜe 
wspólnoty sołeckie Gminy Kawęczyn. Im równieŜ składam serdeczne jubileuszowe podziękowania i 
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lecia Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów to bardzo waŜne wydarzenie 
dla społeczności Gminy Kawęczyn, ale i równieŜ osobiście dla mnie. Koło to tworzyli przecieŜ i rozwijali 

rwsi uczestnicy ruchu stowarzyszeniowego sołtysów w Polsce, z którymi miałem wówczas zaszczyt 

Józef Gebler był w gronie przedstawicieli wsi, którzy tworzyli 
uralne Sołtysów Województwa Konińskiego. 

Stowarzyszenie to, dzięki swojej aktywności oraz licznym inicjatywom, między innymi za pośrednictwem 
własnych wydawnictw: „Gazety Sołeckiej” oraz „Poradnika Sołtysa i Radnego” – równieŜ obchodzących 

zainicjowało jednoczenie się oraz współpracę sołtysów w całej Polsce. MoŜna 
powiedzieć, Ŝe w ten sposób kawęczyńscy sołtysi współuczestniczyli w tworzeniu Krajowego 

nnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia 
Sołtysów byli i są uczestnikami wielu przedsięwzięć naszych organizacji. Od 1993 roku biorą udział w 
Krajowych Pielgrzymkach Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu oraz w 

yszących im wydarzeniach. Uczestniczą w przedsięwzięciach edukacyjnych, szkoleniach i 
konkursach, a udział ten przekłada się na efekty w ich lokalnej działalności. Nie dziwią zatem regionalne 

kawęczyńskich społeczności, a takŜe 
wspólnoty sołeckie Gminy Kawęczyn. Im równieŜ składam serdeczne jubileuszowe podziękowania i 

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 



 

Szanowni Państwo, 

 

pragnę z wielką radością przekazać na Państwa ręce opracowanie monograficzne, które stanowi zapis 
ćwierćwiecza naszej lokalnej historii 
tworzą sołectwa, bowiem to w nich toczy się codzienne Ŝ cie. W tych niezwykle 
miejscowościach swój bieg rozpoczęło wiele istotnych inicjatyw, przedsięwzięć, wydarzeń, kształtujących 
naszą małą Ojczyznę. Na ich czele stoją sołtysi 
znaczące role w swoich miejscowościach. W czasach średniowiecznych sołtys zbierał czynsz, pełnił konną 
słuŜbę wojskową, z czasem stał się nadzorcą pańszczyźnianym i pomocnikiem właściciela wsi. Od zawsze 
jego pozycja społeczna była bardzo silna. Dziś, odnosząc się do definicji sł
organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy. W prostych jednak słowach, sołtys to człowiek, 
który dba o swoją miejscowość, w znacza odpowiedni kierunek jej rozwoju, dąŜ  do realizacji zadań i 
celów, wyznaczonych wspólnie z
fundamentem.  

Mając na uwadze powyŜsze, dziękuję zatem wszystkim, którzy przez 25 lat nie szczędzili energii, 
wyrzeczeń oraz trudu, by tworzyć i rozwijać Gminne Koło Wielkopolskiego Stowarzyszen
Kawęczynie. Muszę tu wspomnieć chociaŜby o osobach, pełniących funkcję prezesów: Józefie Geblerze, 
Tadeuszu Duszyńskim, Mariannie Jarachowskiej, Jacku Pawlaku i obecnym 
To Państwo wraz z sołtysami i po
moŜemy przeczytać w tej publikacji. Utorowaliście drogę wspaniałym ideom takim jak: zrzeszanie 
sołtysów, pielęgnowanie więzi społecznych, rozwijanie ludowych tradycji i obyczajów. Nie mo
wstydzić, przeciwnie -naleŜy głośno i otwarcie o tym mówić. Cieszy zatem, Ŝe istnieją ludzie, którzy z pasją 
i oddaniem utrwalają na kartach papieru to, co minione; to, co przez wielu zapomniane; to, co składa się 
na naszą przeszłość, której winniśmy szacunek oraz cześć. Nie moŜna równieŜ pominąć faktu, Ŝe 
Kawęczyńskie Koło Sołtysów jako pierwsze w Wielkopolsce oraz trzecie w Polsce posiada sztandar 
organizacyjny, który został poświęcony przez ekscelencję księdza biskupa Stanisława Gębickiego i
uroczyście przekazany podczas DoŜynek Powiatowo
dniu 2 września 2012 r. Z głębi serca dziękuję fundatorom oraz tym, którzy uczestniczyli w staraniach o 
sztandar, o symbol i znak Kawęczyńskiego Koła Sołtysów.

Pomysłodawcom, inicjatorom i autorom tej publikacji, wydanej z okazji Jubileuszu 25 lat istnienia 
Gminnego Koła WSS w Kawęcz
wdzięczność. Praca nad zebraniem dokumentacji, odtworzeniem oraz opisem
gorliwości, rzetelności oraz wytrwałości. Cel został osiągnięty, a my wszyscy moŜemy cieszyć się z tego, Ŝe 
w naszej gminie, po raz kolejny, ocalono od zapomnienia waŜny wycinek społecznej rzeczywistości.

śyczę wszystkim miłej lektury. Zapewniam jednocześnie, Ŝe opracowanie to ukaŜe Wam istotę tego jakŜe 
zacnego Jubileuszu, przypomni wspaniałe chwile, do których wraca się z radością i sentymentem. Kiedy 
spoglądam wstecz, kiedy myślę o kawęczyńskiej ziemi na przestrzeni tych 25 
myślach pojawiacie się Wy, drodzy sołtysi, gdyŜ jesteście solą tej ziemi, nieodłącznym elementem polskiej 
wsi.  

 

 

ą przekazać na Państwa ręce opracowanie monograficzne, które stanowi zapis 
ćwierćwiecza naszej lokalnej historii - dla nas mieszkańców - tak waŜnej, tak cenionej. Gminę Kawęczyn 
tworzą sołectwa, bowiem to w nich toczy się codzienne Ŝycie. W tych niezwykle 
miejscowościach swój bieg rozpoczęło wiele istotnych inicjatyw, przedsięwzięć, wydarzeń, kształtujących 
naszą małą Ojczyznę. Na ich czele stoją sołtysi - włodarze wsi, osoby, które od zarania dziejów pełnią 

iejscowościach. W czasach średniowiecznych sołtys zbierał czynsz, pełnił konną 
słuŜbę wojskową, z czasem stał się nadzorcą pańszczyźnianym i pomocnikiem właściciela wsi. Od zawsze 
jego pozycja społeczna była bardzo silna. Dziś, odnosząc się do definicji słownikowej, mówimy, Ŝe jest on 
organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy. W prostych jednak słowach, sołtys to człowiek, 
który dba o swoją miejscowość, wyznacza odpowiedni kierunek jej rozwoju, dąŜy do realizacji zadań i 
celów, wyznaczonych wspólnie z mieszkańcami. Sołtys jest sercem swojej wsi, jej ostoją oraz 

Mając na uwadze powyŜsze, dziękuję zatem wszystkim, którzy przez 25 lat nie szczędzili energii, 
wyrzeczeń oraz trudu, by tworzyć i rozwijać Gminne Koło Wielkopolskiego Stowarzyszen
Kawęczynie. Muszę tu wspomnieć chociaŜby o osobach, pełniących funkcję prezesów: Józefie Geblerze, 
Tadeuszu Duszyńskim, Mariannie Jarachowskiej, Jacku Pawlaku i obecnym 
o Państwo wraz z sołtysami i pozostałymi członkami Koła są autorami tak licznych sukcesów, o których 

moŜemy przeczytać w tej publikacji. Utorowaliście drogę wspaniałym ideom takim jak: zrzeszanie 
sołtysów, pielęgnowanie więzi społecznych, rozwijanie ludowych tradycji i obyczajów. Nie mo

naleŜy głośno i otwarcie o tym mówić. Cieszy zatem, Ŝe istnieją ludzie, którzy z pasją 
i oddaniem utrwalają na kartach papieru to, co minione; to, co przez wielu zapomniane; to, co składa się 

inniśmy szacunek oraz cześć. Nie moŜna równieŜ pominąć faktu, Ŝe 
Kawęczyńskie Koło Sołtysów jako pierwsze w Wielkopolsce oraz trzecie w Polsce posiada sztandar 
organizacyjny, który został poświęcony przez ekscelencję księdza biskupa Stanisława Gębickiego i
uroczyście przekazany podczas DoŜynek Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Tokarach Pierwszych w 
dniu 2 września 2012 r. Z głębi serca dziękuję fundatorom oraz tym, którzy uczestniczyli w staraniach o 
sztandar, o symbol i znak Kawęczyńskiego Koła Sołtysów. 

słodawcom, inicjatorom i autorom tej publikacji, wydanej z okazji Jubileuszu 25 lat istnienia 
Kawęczynie składam ogromne podziękowania, choć trudno słowami wyrazić 

wdzięczność. Praca nad zebraniem dokumentacji, odtworzeniem oraz opisem lokalnej historii, wymagała 
gorliwości, rzetelności oraz wytrwałości. Cel został osiągnięty, a my wszyscy moŜemy cieszyć się z tego, Ŝe 
w naszej gminie, po raz kolejny, ocalono od zapomnienia waŜny wycinek społecznej rzeczywistości.

lektury. Zapewniam jednocześnie, Ŝe opracowanie to ukaŜe Wam istotę tego jakŜe 
zacnego Jubileuszu, przypomni wspaniałe chwile, do których wraca się z radością i sentymentem. Kiedy 
spoglądam wstecz, kiedy myślę o kawęczyńskiej ziemi na przestrzeni tych 25 
myślach pojawiacie się Wy, drodzy sołtysi, gdyŜ jesteście solą tej ziemi, nieodłącznym elementem polskiej 

Jan Nowak  
 

                               Wójt Gminy Kawęczyn
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ą przekazać na Państwa ręce opracowanie monograficzne, które stanowi zapis 
tak waŜnej, tak cenionej. Gminę Kawęczyn 

tworzą sołectwa, bowiem to w nich toczy się codzienne Ŝ cie. W tych niezwykle pięknych i urokliwych 23 
miejscowościach swój bieg rozpoczęło wiele istotnych inicjatyw, przedsięwzięć, wydarzeń, kształtujących 

włodarze wsi, osoby, które od zarania dziejów pełnią 
iejscowościach. W czasach średniowiecznych sołtys zbierał czynsz, pełnił konną 

słuŜbę wojskową, z czasem stał się nadzorcą pańszczyźnianym i pomocnikiem właściciela wsi. Od zawsze 
ownikowej, mówimy, Ŝe jest on 

organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy. W prostych jednak słowach, sołtys to człowiek, 
który dba o swoją miejscowość, wyznacza odpowiedni kierunek jej rozwoju, dąŜy do realizacji zadań i 

mieszkańcami. Sołtys jest sercem swojej wsi, jej ostoją oraz 

Mając na uwadze powyŜsze, dziękuję zatem wszystkim, którzy przez 25 lat nie szczędzili energii, 
wyrzeczeń oraz trudu, by tworzyć i rozwijać Gminne Koło Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w 
Kawęczynie. Muszę tu wspomnieć chociaŜby o osobach, pełniących funkcję prezesów: Józefie Geblerze, 
Tadeuszu Duszyńskim, Mariannie Jarachowskiej, Jacku Pawlaku i obecnym Sylwestrze Kasprzaku.                    

zostałymi członkami Koła są autorami tak licznych sukcesów, o których 
moŜemy przeczytać w tej publikacji. Utorowaliście drogę wspaniałym ideom takim jak: zrzeszanie 
sołtysów, pielęgnowanie więzi społecznych, rozwijanie ludowych tradycji i obyczajów. Nie moŜna się tego 

naleŜy głośno i otwarcie o tym mówić. Cieszy zatem, Ŝe istnieją ludzie, którzy z pasją 
i oddaniem utrwalają na kartach papieru to, co minione; to, co przez wielu zapomniane; to, co składa się 

inniśmy szacunek oraz cześć. Nie moŜna równieŜ pominąć faktu, Ŝe 
Kawęczyńskie Koło Sołtysów jako pierwsze w Wielkopolsce oraz trzecie w Polsce posiada sztandar 
organizacyjny, który został poświęcony przez ekscelencję księdza biskupa Stanisława Gębickiego i 

Parafialnych w Tokarach Pierwszych w 
dniu 2 września 2012 r. Z głębi serca dziękuję fundatorom oraz tym, którzy uczestniczyli w staraniach o 

słodawcom, inicjatorom i autorom tej publikacji, wydanej z okazji Jubileuszu 25 lat istnienia 
składam ogromne podziękowania, choć trudno słowami wyrazić 

lokalnej historii, wymagała 
gorliwości, rzetelności oraz wytrwałości. Cel został osiągnięty, a my wszyscy moŜemy cieszyć się z tego, Ŝe 
w naszej gminie, po raz kolejny, ocalono od zapomnienia waŜny wycinek społecznej rzeczywistości. 

lektury. Zapewniam jednocześnie, Ŝe opracowanie to ukaŜe Wam istotę tego jakŜe 
zacnego Jubileuszu, przypomni wspaniałe chwile, do których wraca się z radością i sentymentem. Kiedy 
spoglądam wstecz, kiedy myślę o kawęczyńskiej ziemi na przestrzeni tych 25 lat, to zawsze w moich 
myślach pojawiacie się Wy, drodzy sołtysi, gdyŜ jesteście solą tej ziemi, nieodłącznym elementem polskiej 

Wójt Gminy Kawęczyn 
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Jak to się zaczęło … 
 
Sołectwo jest bardzo waŜnym ogniwem w funkcjonowaniu społeczności lokalnej. W Polsce jest ich 

obecnie ponad 40583. Działalność sołectwa jako wyodrębnionej jednostki gminy musi być spójna z 

działalnością gminy; z jednej strony winna wspomagać gminę w realizacji jej zadań, z drugiej - organizować 

samopomoc mieszkańców oraz wspólne prace na rzecz miejsca zamieszkania. Aby sołectwo działało 

sprawnie potrzebna jest osoba, która będzie sprawować pieczę nad jego działalnością. Taką osobą jest 

sołtys wybierany przez społeczność danej wsi.  Spełnia on 3 podstawowe funkcje: łącznika, organizatora i 

administratora. Sołtys jest łącznikiemmiędzy mieszkańcamia organami gminy, co oznacza, Ŝe z jednej 

strony powinien sygnalizować organom gminy potrzeby i problemy mieszkańców swojej wsi, a z drugiej 

przekazywać treści uchwał rady gminy, decyzji i zarządzeń burmistrza lub wójta  mieszkańcom swojego 

sołectwa. Po drugie  jest on organizatorem zebrań wiejskich, na których omawiane są wspólne sprawy 

dotyczące sołectwa. Mówiąc o sołtysie, nie moŜna ominąć rady sołeckiej, która jest „ciałem” doradczym 

sołtysa. Razem zbierają pomysły i wspomagają sołtysa w jego działalności.Wspólnie organizują prace 

mieszkańców uzgodnione na zebraniu wiejskim i starają się je koordynować. Wreszcie sołtys to 

administrator, który pilnuje, aby ustawy, rozporządzenia, zarządzenia i uchwały organów gminy, powiatu, 

województwa były znane w sołectwie oraz wykonywane, przestrzegane. 

Rok 1990 był rokiem przełomowym w historii Polski, zmienił się ustrój Państwa. Polacy musieli 

odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Po wyborach samorządowych 27 maja 1990 r. Senator ziemi 

konińskiej Ireneusz Niewiarowski uznał, iŜ w tworzeniu nowego państwa naleŜy pod uwagę wziąć głos 

obywateli, wysłuchać opinii przedstawicieli środowisk wiejskich. W tym celu powołał kolegium sołtysów. 

W związku  z tym, iŜ Senator Ireneusz Niewiarowskiwywodzi sięze środowiska Solidarności Wiejskiej,nie 

obce były mu problemy ówczesnej wsi. Bardzo chciał  spotykać się ze wszystkimi sołtysami, jednak ze 

względów logistycznych było to trudne do realizacji. W związku z czym poprosił wójtów i burmistrzów o 

wybór przedstawicieli sołtysów z terenu gminy, którzyuczestniczyli by w spotkaniach, przekazywali by 

sprawy pozostałym sołtysom.Podczas spotkań kolegium omawiano wiele istotnych kwestii. Starano się 

przede wszystkim zapoznać sołtysów z obowiązującym prawem administracyjnym i samorządowym, 

informowano o formach pomocy finansowej dla wsi i rolnictwa, wskazywano metody jak skutecznie 

działać dla dobra mieszkańców. Na pierwsze spotkanie zorganizowane13 listopada 1990 roku swoich 

przedstawicieli oddelegowały 34 samorządy z 48 z terenu woj. konińskiego.W kolejnych latach dołączali 

pozostali. Samorząd Gminy Kawęczyn zgłosił jako swojego przedstawiciela sołtysa sołectwa Marcinów -  

JózefaGeblera. Tematem pierwszego spotkania byłopowołanie stowarzyszenia. Inicjatywa ta spotkała się z 

ogromną aprobatą sołtysów. W wyniku czego na spotkaniu 3 września 1991 roku powołano do Ŝycia 

Komitet ZałoŜycielski Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego. 

Zadaniem Komitetu było opracowanie statutu stowarzyszenia i złoŜenie dokumentów w sądzie.28 

października 1991 roku zarejestrowano pierwsze w Polsce stowarzyszenie sołtysów pod 
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nazwą„Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego”.Kolejnym celem 

organizacji było jej przekształcenie ze stowarzyszenia o zasięgu wojewódzkim w ogólnokrajowe. Dość 

szybko powstawały stowarzyszenia w innych województwach. 14 maja 1994 roku zawiązał się Komitet 

ZałoŜycielski Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, którego zadaniem było  przygotowanie 

dokumentówrejestrowych. Dzień 23 grudnia 1994 roku stał się oficjalnym początkiem działalności 

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów - jest to data dokonania rejestracji stowarzyszenia w Sądzie 

Wojewódzkim w Koninie. 

 
 
 

Kalendarium Gminnego Koła Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie 

 
 Samorząd Gminy Kawęczyn naleŜy do  aktywnie działających w przestrzeni społeczno – 

kulturowej. Na tę aktywność pracuje całe lokalne społeczeństwo, jednak szczególnie wyróŜnia się Gminne 

Koło Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie. Zostało ono powołane na zebraniu 

sołtysów w dniu 19 grudnia 1991 r. Jego pierwszym Przewodniczącym został Józef Gebler – sołtys 

Marcinowa, do składu Zarządu wybrano takŜe Lecha Błaszczyka (Będziechów) i Zbigniewa Gidelskiego 

(Głuchów). Mimo,iŜ stowarzyszenie zawiązało się w roku 1991, faktyczną działalnośćrozpoczęło w roku 

1992.  Aktualnie Koło liczy 161 członków - są to obecni sołtysi, dawni sołtysi, członkowie rad sołeckich. 

Koło jest najpręŜniej działającym na terenie Gminy Kawęczyn stowarzyszeniem oraz największym Kołem 

spośród wszystkich działających w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sołtysów. Jego członkowie naleŜą do 

najaktywniejszych mieszkańców gminy Kawęczyn, są liderami w swych miejscowościach.Przedstawiciele 

Gminnego Koła uczestniczą w świętach państwowych i kościelnych. Stowarzyszenie współpracuje z 

innymi jednostkami jak OSP czy teŜ z Kołami Gospodyń Wiejskich. Członkowie stowarzyszenia jako 

lokalni działacze biorą udział w konferencjach, szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych. Chętnie poszerzają 

swoje horyzonty.Organizują narady sołtysów, podczas których wypracowują plan swojego działania, 

podejmują  tematy, które są waŜne dla całej lokalnej społeczności.Gminne Koło Sołtysów juŜ od samego 

początku istnienia czynnie działa na rzecz społeczności lokalnej, inicjuje i realizuje róŜnego rodzaju 

projekty.Działania Koła szczególnie uaktywniły się od momentu wyodrębnieniafunduszu sołeckiego w 

budŜecie Gminy Kawęczyn uchwałą nr XL/229/2014 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 31.03.2014 r. W 

niniejszej publikacji chcemy Państwu w chronologiczny uporządkowany sposób przedstawić działalność 

Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie tak istotnego w rozwoju 

Samorządu Gminy Kawęczyn. Ze względu na ograniczenia „objętościowe” kroniki  redakcja nie zawarła 

wszystkich wydarzeń związanych z jego funkcjonowaniem.  Mamy nadzieję, iŜ w przyszłości, w oparciu o 

materiały archiwalne Urzędu Gminy Kawęczyn oraz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, powstanie 

szersze opracowanie. 



 

  

 15 stycznia 1991 roku Senator Ireneusz Niewiarowski przesłał tele

Jana Nowaka z zaproszeniem na spotkanie sołtysów w dniu 19 styc

Urzędu Miasta w Koninie. Na zaproszenie Senatora odpowiedziało szerokie grono sołtysów z terenu 

województwa konińskiego. Ze względu na tak duŜe zainteresowanie spotka

postanowiono, iŜ podczas kolejnych takich spotkań

grona sołtysów danej gminy. 

Pismo Wójta Gminy Kawęczyn Jana Nowaka przekazane sołtysom w sprawie 

spotkania sołtysów 19 stycznia 1991 roku w Koninie.

ROK 1991  

15 stycznia 1991 roku Senator Ireneusz Niewiarowski przesłał telex do Wójta Gminy Kawęczyn 

Jana Nowaka z zaproszeniem na spotkanie sołtysów w dniu 19 stycznia 1991 roku o godz. 12.00 w s

Na zaproszenie Senatora odpowiedziało szerokie grono sołtysów z terenu 

województwa konińskiego. Ze względu na tak duŜe zainteresowanie spotkaniem

odczas kolejnych takich spotkań kaŜdą gminę reprezentować będzie delegat wybrany z 

Pismo Wójta Gminy Kawęczyn Jana Nowaka przekazane sołtysom w sprawie 

spotkania sołtysów 19 stycznia 1991 roku w Koninie. 
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do Wójta Gminy Kawęczyn 

znia 1991 roku o godz. 12.00 w sali 

Na zaproszenie Senatora odpowiedziało szerokie grono sołtysów z terenu 

niem i względylogistyczne 

ezentować będzie delegat wybrany z 

 

Pismo Wójta Gminy Kawęczyn Jana Nowaka przekazane sołtysom w sprawie 



 

 14 maja odbyła się narada sołtysów z terenu Gminy Kawęczyn, której celem był wybór delegata 

do kolegium sołtysów. I tak delegatem został 

wyborze delegata została przesłana

PoniŜej scan korespondencji.  

 

  

 

 W dniu 19 grudnia odbyła się narada sołtysów, podczas której

władz do Gminnego Koła Sołt

Marcinowa. Do składu Zarządu wybrano takŜe Lecha Błaszczyka 

Gidelskiego sołtysa Głuchowa. 

 

  

 23 lutego odbyło się I ogólne zabranie delegatów Stowarzysz

Sołtysów Województwa Konińskiego. W zebraniu tym Gminę Kawęczyn reprezentował

Zawiadomienie o wyborze delegata z Gminy Kawęczyn.

14 maja odbyła się narada sołtysów z terenu Gminy Kawęczyn, której celem był wybór delegata 

delegatem został  sołtys sołectwa Marcinów – Józef Gebler. Informacja

przesłana Senatorowi Ireneuszowi Niewiarowskiemu w dniu 

odbyła się narada sołtysów, podczas której dokonano 

władz do Gminnego Koła Sołtysów. Pierwszym Przewodniczącym został Józef Gebler 

Marcinowa. Do składu Zarządu wybrano takŜe Lecha Błaszczyka sołtysa Będziechowa 

ROK 1992  

23 lutego odbyło się I ogólne zabranie delegatów Stowarzyszenia Społeczno

Sołtysów Województwa Konińskiego. W zebraniu tym Gminę Kawęczyn reprezentował

Zawiadomienie o wyborze delegata z Gminy Kawęczyn. 
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14 maja odbyła się narada sołtysów z terenu Gminy Kawęczyn, której celem był wybór delegata 

Józef Gebler. Informacja o 

Senatorowi Ireneuszowi Niewiarowskiemu w dniu 15 maja 1991 roku. 

 

dokonano pierwszego wyboru 

ierwszym Przewodniczącym został Józef Gebler – sołtys 

sołtysa Będziechowa i Zbigniewa 

enia Społeczno-Kulturalnego 

Sołtysów Województwa Konińskiego. W zebraniu tym Gminę Kawęczyn reprezentował Józef Gebler. 



 

 

 
 Podczas tego zebrania stowarzyszenie postawiło sobie do realizacji następujące zadania: 

- stowarzyszenie widzi potrzebę uczestn

sesjach rad gmin, 

-stowarzyszenie wnosi o przyznanie sołtysom przez rady gminy miesięcznego ryczałtu,

-stowarzyszenie widzi potrzebę zainstalowania telefonów dla sołtysów,

-stowarzyszenie widzi potrzebę uczestnictwa posłów i senatorów w rejonowych zebraniach i spotkaniach 

sołtysów, 

-stowarzyszenie apeluje do wszystkich sołtysów o

-stowarzyszenie postuluje zmianę aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących przyznawa

społecznych.1 

 31 maja sołtysi oraz spo

Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Lichenia

Artur Balazs, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Spotkanie to zapoczątkowało 

kolejne, liczne wizyty osób związanych z rozwojem wsi. 

                                                           
1
 Ryszard Jałoszyński, „Z tradycją w nowoczesność”, Konin 2013, str.23

Uczestnicy I Ogólnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Społeczno 

Konińskiego (od lewej): Tadeusz Ziarniak, Józef Gebler (Gmina Kawęczyn), Ireneusz Niewiarowski, Mieczy

Kacprzak, Ryszard Papierkowski (Przykona)

Dertkowski. 
 

 

Podczas tego zebrania stowarzyszenie postawiło sobie do realizacji następujące zadania: 

stowarzyszenie widzi potrzebę uczestnictwa sołtysów w pracach komisji rad gmin oraz obecność na 

stowarzyszenie wnosi o przyznanie sołtysom przez rady gminy miesięcznego ryczałtu,

stowarzyszenie widzi potrzebę zainstalowania telefonów dla sołtysów, 

rzebę uczestnictwa posłów i senatorów w rejonowych zebraniach i spotkaniach 

stowarzyszenie apeluje do wszystkich sołtysów o organizowanie kół stowarzyszeń,

zmianę aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących przyznawa

ROK 1993 
 

ołtysi oraz społeczność naszej gminy wybrali się napierwszą

ołtysów i Środowisk Wiejskich do Lichenia. Na pierwsze spotkanie z sołtysami w Licheniu przyjechał 

kiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Spotkanie to zapoczątkowało 

kolejne, liczne wizyty osób związanych z rozwojem wsi.  

Ryszard Jałoszyński, „Z tradycją w nowoczesność”, Konin 2013, str.23 

Uczestnicy I Ogólnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Sołtysów Województwa 

Konińskiego (od lewej): Tadeusz Ziarniak, Józef Gebler (Gmina Kawęczyn), Ireneusz Niewiarowski, Mieczy

(Przykona), Stanisław Pełka (Uniejów), Bolesław Szewczyk
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Podczas tego zebrania stowarzyszenie postawiło sobie do realizacji następujące zadania:  

isji rad gmin oraz obecność na 

stowarzyszenie wnosi o przyznanie sołtysom przez rady gminy miesięcznego ryczałtu, 

rzebę uczestnictwa posłów i senatorów w rejonowych zebraniach i spotkaniach 

kół stowarzyszeń, 

zmianę aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących przyznawania zasiłków 

pierwszą Krajową Pielgrzymkę 

. Na pierwsze spotkanie z sołtysami w Licheniu przyjechał 

kiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Spotkanie to zapoczątkowało 

Kulturalnego Sołtysów Województwa 

Konińskiego (od lewej): Tadeusz Ziarniak, Józef Gebler (Gmina Kawęczyn), Ireneusz Niewiarowski, Mieczysław 

, Bolesław Szewczyk (Grabów), Marian 



 

 

  

 Od roku 1993 Stowarzyszenie

przystąpiło do wydawania własnych

Sołtysa”.Senator Ireneusz Niewiarowski 

sołtysów, radnych, wójtów i wszystkich zainteresowanych problemami polskiej wsi

Wydawnictwa miały być skarbnicą porad prawnych, 

wydanie „Gazety Sołeckiej”ukazało

początkuGmina Kawęczyn prenumeruje oba wydawnictwa i dostarcza wszystkim sołtyso

terenu. W roku 1994 „Kalendarz Sołtysa” zmienił swoj

1995 na „Poradnik Sołtysa i Radnego” a od roku 2007 wydawany jest jako „Poradnik Radnego i Sołtysa”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okładki pierwszych wydawnictw

Biskup Roman Andrzejewski podczas I Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu w roku 1993.

towarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego 

ydawania własnych publikacji tj. miesięcznika  „Gazeta Sołecka” i rocznik

Ireneusz Niewiarowski pragnąłwydać gazetę, która docierałaby

i wszystkich zainteresowanych problemami polskiej wsi

być skarbnicą porad prawnych, słuŜyć pomocą w sprawach rolnictwa. Pierwsze 

ukazało się w styczniu 1993 roku i liczyło 

prenumeruje oba wydawnictwa i dostarcza wszystkim sołtyso

W roku 1994 „Kalendarz Sołtysa” zmienił swoją nazwę na „Poradnik Sołtysa 1994 r.”

Radnego” a od roku 2007 wydawany jest jako „Poradnik Radnego i Sołtysa”.

Okładki pierwszych wydawnictw „Kalendarz Sołtysa” oraz „Gazeta Sołecka”.

Biskup Roman Andrzejewski podczas I Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu w roku 1993.
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Kulturalne Sołtysów Województwa Konińskiego  

„Gazeta Sołecka” i rocznika „Kalendarz 

łaby do mieszkańców wsi – 

i wszystkich zainteresowanych problemami polskiej wsi i samorządu. 

awach rolnictwa. Pierwsze 

 16 stron. Od samego 

prenumeruje oba wydawnictwa i dostarcza wszystkim sołtysom ze swojego 

nazwę na „Poradnik Sołtysa 1994 r.”, w roku 

Radnego” a od roku 2007 wydawany jest jako „Poradnik Radnego i Sołtysa”. 

„Kalendarz Sołtysa” oraz „Gazeta Sołecka”. 

Biskup Roman Andrzejewski podczas I Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu w roku 1993. 



11 
 

Pod koniec roku 1993 sołtysi z naszej gminy przystąpili do konkursu na „Najaktywniejszego Sołtysa 

Województwa Konińskiego”. Po raz pierwszy przeprowadzono ten konkurs w roku 1992, zainicjował go 

Senator Ireneusz Niewiarowski.W roku 1993 do konkursu został zgłoszony Tadeusz Duszyński sołtys 

sołectwa Marcjanów. Obecnie konkurs kontynuowany jest pod nazwą „ Najpopularniejszy Sołtys Regionu 

Konińskiego”. Rozstrzygnięcia konkursu odbywają się na corocznym Pikniku Sołtysów w Sompolnie.Idea 

konkursu na najaktywniejszego sołtysapozwala na wyłonienie i upowszechnienie wielu poŜytecznych 

inicjatyw podejmowanych przez sołtysów. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ideę plebiscytu wykorzystało 

organizując konkurs o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą „Sołtys Roku”. 

Rok1994 
 
 Rok ten przyniósł Gminnemu Kołu pierwszy większy sukces. OtóŜ sołtys sołectwa Marcjanów 

Tadeusz Duszyński zwycięŜył w konkursie na „Najaktywniejszego Sołtysa Województwa Konińskiego”. 

Sołtys doceniony został za wiele zasług jakich dokonał dla swojego sołectwa, mimo, iŜ sołtysował dopiero 

od roku 1990. Największym jego osiągnięciem było wybudowanie wspólnie z mieszkańcami świetlicy 

wiejskiej. Środki na inwestycje pochodziły z budŜetu gminy, ale takŜe ze składek mieszkańców. Pan 

Tadeusz przyczynił się do załoŜenia oświetlenia ulicznego, modernizacji drogi Ŝwirowej, oczyszczenia 

rowów i poboczy, a takŜe do zakupu wyposaŜenia do świetlicy wiejskiej.W nagrodę Tadeusz Duszyński 

otrzymał wycieczkę do Rzymu oraz nagrodę pienięŜną. Z wycieczki niestety z przyczyn osobistych musiał 

zrezygnować, a otrzymane pieniądze przekazał na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Marcjanowie. 

 

 
 Zawiadomienie o wygranej w konkursie „Najaktywniejszy Sołtys Województwa Konińskiego 1993 r”. 



 

 
 

25 lutego podczas narady sołtysów, w związku z kończącą się kadencją samorządu, dokonano 

wyboru władz Gminnego Koła Sołtysów na kolejną kadencję. W skład Zarządu Gminnego 

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego weszli: Zbigniew Gidelski, 

Stanisław Czekała, Tadeusz Duszyński, Henryk Pietrzak i Marianna Jarachowska. Te same osoby zostały 

równieŜ wybrane na delegatów na Zjazd Wojewódzki Stowarzysz

Gminnego został wybrany Tadeusz Duszyński.

 

 

Wycinek z gazety „Wielkopolskie Zagłębie”  opisujący rozstrzygnięcie konkursu na „Najaktywniejszego 

Sołtysa Województwa Konińskiego 1993 roku.”

25 lutego podczas narady sołtysów, w związku z kończącą się kadencją samorządu, dokonano 

wyboru władz Gminnego Koła Sołtysów na kolejną kadencję. W skład Zarządu Gminnego 

Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego weszli: Zbigniew Gidelski, 

Stanisław Czekała, Tadeusz Duszyński, Henryk Pietrzak i Marianna Jarachowska. Te same osoby zostały 

równieŜ wybrane na delegatów na Zjazd Wojewódzki Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu 

Gminnego został wybrany Tadeusz Duszyński. 

 

 

 

Wycinek z gazety „Wielkopolskie Zagłębie”  opisujący rozstrzygnięcie konkursu na „Najaktywniejszego 

twa Konińskiego 1993 roku.” 
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25 lutego podczas narady sołtysów, w związku z kończącą się kadencją samorządu, dokonano 

wyboru władz Gminnego Koła Sołtysów na kolejną kadencję. W skład Zarządu Gminnego 

Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego weszli: Zbigniew Gidelski, 

Stanisław Czekała, Tadeusz Duszyński, Henryk Pietrzak i Marianna Jarachowska. Te same osoby zostały 

enia. Przewodniczącym Zarządu 

 

 

Wycinek z gazety „Wielkopolskie Zagłębie”  opisujący rozstrzygnięcie konkursu na „Najaktywniejszego 

Fragment  protokołu 

z narady sołtysów              

z dnia 25 lutego 1994 

roku, wskazujący 

wybór władz do 

Gminnego Koła 

Sołtysów. 



 

  

 5 grudnia w Tokarach (sala OSP) 

przedstawicielamiwładz wojewódzkich oraz instytucjami pracującymi dla 

spotkania wyjaśniano aktualne problemy prawne, gospodarcze 

funkcjonują Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czym jest Agencja Własności Rolnej Skarbu 

Państwa, jak działa system ochrony przeciwpoŜarowej.

 

 

 

 

 

Narada z udziałem sołtysów we wsi Tokary

Niewiarowski, Ryszard Papierkowski, Elżbieta Sroczyńska, Marek Wicher, Stanisław Czernielewski.

ROK 1995 

Tokarach (sala OSP)  odbyło się rejonowe spotkanie sołtysów. Byłoto spotkanie z 

przedstawicielamiwładz wojewódzkich oraz instytucjami pracującymi dla wsi i rolnictwa. W trakcie 

wyjaśniano aktualne problemy prawne, gospodarcze i polityczne. Sołtysi dowiedzieli się 

funkcjonują Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czym jest Agencja Własności Rolnej Skarbu 

ochrony przeciwpoŜarowej. 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 1996 

Narada z udziałem sołtysów we wsi Tokary Pierwsze. Na zdjęciu od lewej: Jan Osiew

ewiarowski, Ryszard Papierkowski, Elżbieta Sroczyńska, Marek Wicher, Stanisław Czernielewski.

Fragment artykułu z 

Kawęczyniak nr 23/1995 

z dnia 10 grudnia 1995 r. 13 

odbyło się rejonowe spotkanie sołtysów. Byłoto spotkanie z 

wsi i rolnictwa. W trakcie tego 

polityczne. Sołtysi dowiedzieli się jak 

funkcjonują Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czym jest Agencja Własności Rolnej Skarbu 

Na zdjęciu od lewej: Jan Osiewała, Ireneusz 

ewiarowski, Ryszard Papierkowski, Elżbieta Sroczyńska, Marek Wicher, Stanisław Czernielewski. 

Fragment artykułu z  

Kawęczyniak nr 23/1995  

z dnia 10 grudnia 1995 r. 



 

  

 W związku z poborem podatku rolnego przez sołtysów, a co za tym idzie przechowywaniem i 

przewoŜeniem duŜej ilości gotówki, podczas 

Społeczno –Kulturalnego Sołtysów, podjęto decyzję o zakupie broni gazowej dla 6 sołtysów oraz testerów 

do badania prawdziwości środków płatniczych. Miało to chronić sołtysów przed ewentualną kradzieŜą i 

oszustwem. PoniŜej protokół wskazujący sołtysów, którzy otrzymali broń.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 maja odbyła się coroczna 

tradycją Gminnego Koła. 

 W dniu 24 października członkowie Gminnego Koła spotkali się z Senatorem Ireneuszem 

Niewiarowskim w sprawie akcji „Dzielimy się tym co mamy” prowadzonej przez Koniński Bank 

śywności. 

 

Protokół ze spotkania Zarządu

wskazujący sołtysów, którzy otrzymają broń gazową.

W związku z poborem podatku rolnego przez sołtysów, a co za tym idzie przechowywaniem i 

przewoŜeniem duŜej ilości gotówki, podczas narady 16 lutego Zarządu Gminnego Stowarzyszenia 

go Sołtysów, podjęto decyzję o zakupie broni gazowej dla 6 sołtysów oraz testerów 

do badania prawdziwości środków płatniczych. Miało to chronić sołtysów przed ewentualną kradzieŜą i 

PoniŜej protokół wskazujący sołtysów, którzy otrzymali broń. 

 

 

coroczna IV pielgrzymka sołtysów do Lichenia. 

W dniu 24 października członkowie Gminnego Koła spotkali się z Senatorem Ireneuszem 

akcji „Dzielimy się tym co mamy” prowadzonej przez Koniński Bank 

arządu Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów z dnia 16 lutego 1996r. 

skazujący sołtysów, którzy otrzymają broń gazową. 

14 

W związku z poborem podatku rolnego przez sołtysów, a co za tym idzie przechowywaniem i 

Zarządu Gminnego Stowarzyszenia 

go Sołtysów, podjęto decyzję o zakupie broni gazowej dla 6 sołtysów oraz testerów 

do badania prawdziwości środków płatniczych. Miało to chronić sołtysów przed ewentualną kradzieŜą i 

elgrzymka sołtysów do Lichenia. Pielgrzymki stały się  juŜ 

W dniu 24 października członkowie Gminnego Koła spotkali się z Senatorem Ireneuszem 

akcji „Dzielimy się tym co mamy” prowadzonej przez Koniński Bank 

ołtysów z dnia 16 lutego 1996r.  
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  W dniu 3 grudnia kilku sołtysów naszej gminy pojechało do miejscowości Grabów na IV 

Rejonowe Spotkanie Sołtysów i Środowisk Wiejskich z Wojewodą Konińskim Markiem Naglewskim oraz 

przedstawicielami administracji rządowej i instytucji obsługujących wieś i rolnictwo. 

 TakŜe w grudniu do kolejnej edycji konkursu na „Najaktywniejszego Sołtysa Województwa 

Konińskiego” zgłoszono Pana Henryka Janiaka sołtysa sołectwa śdŜary. 

 

ROK 1997 

 

 19  lutego odbyło się spotkanie  z sołtysami na temat „Współpracy samorządu lokalnego i 

społeczności gminy w procesie planowania i wdraŜania zamierzeń”. Spotkanie poprowadził Bohdan 

Kamiński -  Dyrektor Wszechnicy Obywatelskiej w Koninie. PoniŜej scan informacji przekazanej sołtysom 

naszej gminy. 

Artykuł zKawęczyniaka nr 23/ 1996 opisujący akcję „Dzielimy się tym co mamy” 
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 W dniu 4 i 5 maja przedstawiciele Gminnego Koła wzięli udział w szkoleniu liderów środowisk 

wiejskich. Zajęcia poprowadził doktor Wacław Idziak z Politechniki Koszalińskiej. Podczas szkolenia 

dyskutowano o podstawowych barierach rozwojowych Gminy Kawęczyn. 

 17 maja został rozstrzygnięty konkurs  na „Najaktywniejszego Sołtysa Województwa 

Konińskiego”. Pan Henryk Janiak zgłoszony przez Gminę Kawęczyn uplasował się na 9 

miejscu.Podsumowanie konkursu z wręczaniem nagród i dyplomów odbyło się podczas drugiego pikniku 

sołtysów w Sompolnie. 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W sierpniu sołtysi podjęli inicjatywę 

ucierpieli podczas powodzi.W tym celu wraz

Kawęczynie przeprowadzili w swoich sołectwach zbiórkę środkó

Uczestnicy trzeciej edycji konkursu na najaktywniejszego sołtysa województwa konińskiego, 17 maj

Pierwszy od prawej Pan Henryk Janiak. 

Kawęczyniak nr 16/1997. Artykuł informujący o wynikach konkursu na najaktywniejszego 

W sierpniu sołtysi podjęli inicjatywę na rzecz naszych rodaków z południa P

W tym celu wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej                        w 

Kawęczynie przeprowadzili w swoich sołectwach zbiórkę środków, które przekazali powodzianom.

Uczestnicy trzeciej edycji konkursu na najaktywniejszego sołtysa województwa konińskiego, 17 maj

n Henryk Janiak.  

Kawęczyniak nr 16/1997. Artykuł informujący o wynikach konkursu na najaktywniejszego 

sołtysa  województwa konińskiego. 

17 

 

ch rodaków z południa Polski, którzy 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej                        w 

w, które przekazali powodzianom. 

Uczestnicy trzeciej edycji konkursu na najaktywniejszego sołtysa województwa konińskiego, 17 maja 1997 r. 

Kawęczyniak nr 16/1997. Artykuł informujący o wynikach konkursu na najaktywniejszego 
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ROK 1998 
 

W dniu 2 lutego odbyły się kolejne wybory do Zarządu Gminnego Koła, miały one miejsce 

podczas narady sołtysów w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Kawęczynie. Przewodniczącą Zarządu 

została wówczas Marianna Jarachowska, a członkami Stanisław Czekała i Jacek Pawlak. Ponadto wybrano 

11 delegatów na III Wojewódzki Zjazd Stowarzyszenia.  

 

  

 23 maja  odbyła się corocznapielgrzymka do Sanktuarium w Licheniu.Wzięło w niej udział 

jedenastu sołtysów. 

 W dniu 11 lipca członkowie  Gminnego Koła wzięli udział w Pikniku Sołtysów w Sompolnie. 

Fragment protokołu z dnia 2 

lutego 1998 r. z wyborów 

władz do Gminnego Koła 

Sołtysów. 



 

 7 czerwca miała miejsce VII Pielgrzymka 
wyjątkowa z racji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II, który przybył do 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
 16 listopada 1999 roku miała miejsce
pod nazwą „Pakt dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich”, odbyła się w
Rzeczypospolitej Polskiej.Podczas konferencji
Sołtysi gminy Kawęczyn takŜe uczestniczyli w tej 
w sprawie projektu podczas dyskusji.

 

 

 

 

 
 

Wypowiedz Józefa Geblera zamieszczona  w 

„Pakt dla Rolnictwa i obszarów wiejskich, 

szanse i zadania. Konferencja Sołtysów i 

Środowisk Wiejskich 16 listopada 1999 r”.

Wydanej przez Krajowe Stowarzyszenie 

Sołtysów w styczniu 2000 r. 

ROK 1999 

7 czerwca miała miejsce VII Pielgrzymka Sołtysów do Lichenia, tym razem była bardzo 
więtego Jana Pawła II, który przybył do Sanktuarium

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 
miała miejsce I Krajowa Konferencja Sołtysów i Środowisk Wiejs

nictwa i Obszarów Wiejskich”, odbyła się w 
.Podczas konferencji dyskutowano nad rządowym projektem paktu dla rolnictwa. 

Sołtysi gminy Kawęczyn takŜe uczestniczyli w tej konferencji, a nasz delegatJózef Gebler
w sprawie projektu podczas dyskusji. 

 

Wypowiedz Józefa Geblera zamieszczona  w 

„Pakt dla Rolnictwa i obszarów wiejskich, 

szanse i zadania. Konferencja Sołtysów i 

Środowisk Wiejskich 16 listopada 1999 r”. 

Wydanej przez Krajowe Stowarzyszenie 

Artykuł który ukazał się w 

miesięczniku „Kawęczyniak” 

nr 23 (98)          z 25 

listopada 1999 r.

19 

ichenia, tym razem była bardzo 
Sanktuarium takŜe na zaproszenie 

I Krajowa Konferencja Sołtysów i Środowisk Wiejskich 
 Sali kolumnowej Sejmu 

nad rządowym projektem paktu dla rolnictwa. 
Józef Geblerwypowiedział się 

Artykuł który ukazał się w 

miesięczniku „Kawęczyniak” 

nr 23 (98)          z 25 

listopada 1999 r. 
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     ROK 2000  
  

 3 lutego ponownie przeprowadzono wybory delegatów Gminnego Koła Sołtysów na 
Ogólne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia. PoniŜej fragment protokołu z wyborów. 
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 14 lutego odbyła się Powiatowa Konferencja Sołtysów i Środowisk Wiejskich,w której brali 

udział nasi lokalni przedstawiciele. W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Wielkopolski, Dyrektor Oddziału 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Turku, przedstawiciele Rynku Rolnego oraz Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zaproszenie na Powiatową Konferencję Sołtysów i Środowisk Wiejskich przekazane Wójtowi Janowi 

Nowakowi. 

27 -28 maja członkowie Gminnego Koła jak co roku licznie uczestniczyli w pielgrzymce do 
Sanktuarium w Licheniu. 

10 lipca odbył się piknik sołtysów w Sompolnie.  
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ROK 2001  
 26 stycznia w Gnieźnie odbyła się II Regionalna Konferencja Sołtysów i Środowisk Wiejskich 

pod hasłem „Polska wieś – europejskie wyzwania”.  

 26-27 maja członkowie stowarzyszenia w liczbie 39 jak co rocznie wzięli udział w IX juŜ 

Krajowej Pielgrzymce Sołtysów do Sanktuarium Licheńskiego. 

 7 lipca 36- osobowa grupa sołtysów oraz członków rad sołeckich wzięła udział w pikniku 

sołtysów w Sompolnie. 

 8 sierpnia odbyła się narada sołtysów, podczas której postanowiono m.in. zorganizować akcje 

pomocy na rzecz powodzian – poniŜej scan artykułu na ten tematy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 22 października grupa 8 sołtysów z terenu gminy Kawęczyn została odznaczona odznaką 

honorową „ZasłuŜony dla Rolnictwa”. WyróŜnienie to otrzymali podczas obchodów 10 – lecia 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Na stronie następnej artykuł z dwutygodnika „Kawęczyniak” a 

w nim lista odznaczonych sołtysów.   
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Zdjęcie pochodzi z publikacji wydanej w roku 2013 przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów 

 pt. „ Z tradycją  w nowoczesność” autorstwa Ryszarda Jałoszyńskiego 
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ROK 2002 
  
 25 maja odbyła się X jubileuszowa pielgrzymka sołtysów do Lichenia. Hasłem pielgrzymki było 

„Maryjo błogosław nasze rodziny i samorząd” 

 11 listopada Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów otrzymałow Krakowie prestiŜowe wyróŜnienie w 

IV edycji konkursu „Pro Publico Bono” za najlepszą inicjatywę obywatelską. 

 27 listopada odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze  Gminnego Koła Sołtysów. PoniŜej 

artykuł z grudniowego wydania „Kawęczyniaka”. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 29 grudnia w Koninie odbył się V Zjazd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.  Podczas 

zjazdu na jednego z członków zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów wybrano Jacka Pawlaka 

sołtys z Marianowa, który był jednocześnie delegatem do Rady Krajowej Stowarzyszenia. 
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 ROK 2003  
28 stycznia w Milejowie w związku z zakończoną kadencją sołtysów i rad sołeckich odbyło się 

spotkanie sołtysów, na którym wybrano nowy Zarząd Gminnego Koła w składzie: Marianna Jarachowska 

- Przewodnicząca, Konrad Ambroziak, Jan Rogalski - członkowie. 

PoniŜej relacja z narady zamieszczona przez Teresę Kęskę w „Kawęczyniaku” nr 3(173) z 10 

lutego 2003 r.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 24 maja odbyła się XI pielgrzymka sołtysów do sanktuarium w Licheniu. Podczas tej pielgrzymki 

odbyła się pierwsza konferencja z cyklu „Debaty wiejskie” finansowana ze środków unijnych. Celem 

konferencji było przybliŜenie rolnikom i samorządowcom tematyki akcesji Polski do Unii Europejskiej. 

6 lipca w wieku 65 lat zmarł nagle ks. Bp. Roman Andrzejewski Krajowy Duszpasterz Rolników. 
 

ROK 2004 
 

Jest to rok, w którym Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Podczas XII Krajowej Pielgrzymki 

Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Lichenia, która odbyła się 23 i 24 maja poruszano tematy dotyczące 

głównie funkcjonowania rolnictwa oraz moŜliwości, jakie stawia przed środowiskami wiejskimi 

przystąpienie do zjednoczonej Europy. Pielgrzymka ta odbyła się pod hasłem "Maryjo pobłogosław 

chrześcijańskiej Europie”. 

Sołtysi wraz z radami sołeckim aktywnie brali udział w przygotowaniach do doŜynek, które w  tym 

roku miały rangę doŜynek powiatowo-gminno-parafialnych. 15 sołectw z gminy Kawęczyn 

zaprezentowało wieńce doŜynkowe. Relację z tego wydarzenia zamieszczono w Kawęczyniaku. 

 

 

 

 

 



 

 W maju rozstrzygnięto 

reprezentant Gminy KawęczynKo

pierwszy został wybrany sołtysem w lutym w 1974r. 

wiekiem oraz staŜem sołtysem w Gminie Kawęczyn. Cieszył się duŜym zaufaniem i poparciem wśród 

mieszkańców swojego sołectwa. Jako sołtys 

które miały na celu poprawę warunków Ŝycia mieszkańców

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2005 rozdanie tytułów „Sołtysa Roku 2004”.Na zdjęciu rząd I od lewej jak pierwszy Konrad Ambroziak

 

ROK 2005 
 

 konkurs na „Sołtysa Roku 2004”. Ten zaszczytny tytuł otrzymał 

Konrad Ambroziak- sołtys sołectwa Tokary. Konrad

sołtysem w lutym w 1974r. Funkcję tą pełnił nieprzerwanie.

wiekiem oraz staŜem sołtysem w Gminie Kawęczyn. Cieszył się duŜym zaufaniem i poparciem wśród 

mieszkańców swojego sołectwa. Jako sołtys podjął się wielu inicjatyw i przyczynił do realizacji

ę warunków Ŝycia mieszkańców sołectwa Tokary.  

 

 

  

Rok 2005 rozdanie tytułów „Sołtysa Roku 2004”.Na zdjęciu rząd I od lewej jak pierwszy Konrad Ambroziak

Pierwsza strona „ 

Gazety Sołeckiej” 

nr 11 (155) z 2005 r.

na okładce 

Konrad Ambroziak 

sołtys sołectwa 

Tokary 
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Ten zaszczytny tytuł otrzymał 

Konrad Ambroziak po raz 

pełnił nieprzerwanie.Był najstarszym 

wiekiem oraz staŜem sołtysem w Gminie Kawęczyn. Cieszył się duŜym zaufaniem i poparciem wśród 

i przyczynił do realizacji inwestycji, 

Rok 2005 rozdanie tytułów „Sołtysa Roku 2004”.Na zdjęciu rząd I od lewej jak pierwszy Konrad Ambroziak. 

Pierwsza strona „ 

Gazety Sołeckiej”  

nr 11 (155) z 2005 r., 

na okładce  

Konrad Ambroziak 

sołtys sołectwa 
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     ROK 2006 
 

28 kwietnia podczas XLIV Sesji Rady Gminy Kawęczyn pięciu sołtysów zostało wyróŜnionych 

odznaką honorową „Za zasługi dla Powiatu Tureckiego”. PoniŜej fragment artykułu z nr 6 miesięcznika 

„Kawęczyniaka” z 25 maja 2006 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas II Sesji Rady Gminy Kawęczyn podjęto uchwałą nr II/11/2006 z dnia 4 grudnia 2006 

roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Kawęczyn. Od 7 grudnia w 

sołectwach odbywały się zebrania wiejskie,  podczas których mieszkańcy poszczególnych sołectw wybierali 

sołtysów i członków rad sołeckich. 

ROK 2007 
 

2 lutego ponownie odbyły się wybory władz Gminnego Koła. Na Przewodniczącego wybrano 

Jacka Pawlaka, Zarząd Koła uzupełnili: Konrad Ambroziak, Jan Rogalski i Tadeusz Duszyński. Do Rady 

Wojewódzkiej Stowarzyszenia wybrano Jacka Pawlaka oraz10 delegatów na Ogólne Zebranie Delegatów. 

Fragment protokołu  

z dnia 2 lutego 2007 

roku dotyczący 

wyboru władz do 

Gminnego Koła 

Stowarzyszenia 

Sołtysów. 
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10 marca w Koninie podczas VI Ogólnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

Sołtysów w Koninie do składu Zarządu WSS wybrano Jacka Pawlaka Prezesa naszego koła, a 

członkiemKomisji Rewizyjnej WSS został sołtys z Ciemienia Jan Rogalski.21 sierpnia  50-osobowa grupa 

sołtysów i członków Rad Sołeckich  uczestniczyła w wycieczce do Warszawy. Celem wyjazdu było 

zwiedzanie Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorem wycieczki było Gminne Koło 

Wielkopolskiego Koła Sołtysów w Kawęczynie oraz Senator  Ireneusz Niewiarowski. 26 wrześniaRada 

Gminy Kawęczyn uchwałą nr IX/42/2007 przyjęła Plan Odnowy Miejscowości Tokary Pierwsze i 

uchwałą nr IX/43/2007 Plan Odnowy Miejscowości Kawęczyn.  Plany Odnowy powstały w procesie 

szerokich konsultacji ze społecznością sołectw. Za ich opracowanie odpowiedzialni byli liderzy sołectw– 

sołtysi.  NajwaŜniejszą przesłanką stworzenia planu była mobilizacja samych mieszkańców do 

uczestnictwa zarówno w procesie identyfikacji problemów najbliŜszego otoczenia, jak równieŜ włączenie 

ich w proces rozwiązywania problemów. Plany te miały słuŜyć sołectwom w pozyskiwaniu środkówz 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.  

 
 
 
 

Uchwała Rady Gminy z 

dnia 26 września 2007 r.  

o zatwierdzeniu Planu 

Odnowy Miejscowości 

Sołectwa Tokary. 
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ROK 2008 
 

14 stycznia w Urzędzie Gminy w Kawęczynie odbyło się spotkanie z Posłem na Sejm RP  Ireną 

Tomaszak- Zesiuk oraz Senatorem Ireneuszem Niewiarowskim. Na spotkaniu obecni byli takŜe 

Wicestarosta Powiatu Tureckiego Krzysztof Kolenda, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak oraz sołtysi, 

radni, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół z terenu gminy Kawęczyn. Podczas spotkania poruszono wiele 

waŜnych tematów, zarówno tych dotyczących rolnictwa, oświaty jak i  Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 

 

ROK 2009 
 

4 lutego sołtysi spotkali się podczas narady, na której poruszano tematy związane  m.in. z regulacją 

zobowiązań podatkowych. Zapoznani zostali z projektem budŜetu na bieŜący rok. PoniŜej fragment 

protokołu z narady. 
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16 września odbyła się kolejna narada, podczas której podjęto  dyskusję na temat przyjęcia 

funduszu sołeckiego wprowadzonego w obieg prawny ustawą o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku 

(Dz. U. z 2009 r. Nr. 52, poz. 420, z póŜn. zm.). Narada odbyła się w straŜnicy OSP w 

Marianowie.Fragment protokołu z narady poniŜej. 

 

ROK 2010 
 

Jak co roku „Przegląd Koniński” oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów zorganizowali 

plebiscyt na „Najpopularniejszy Sołtys Regionu Konińskiego.” Dokonkursu zgłoszono Jana Rogalskiego 

sołtysa sołectwa Ciemień, któryw lipcu tego rokuzostał najpopularniejszym sołtysem w powiecie 



 

tureckim.Pan Jan zajął trzecie miejsce

Konińskiego”odebrał podczas Pikniku Sołtysów w Sompolnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesieniątego rokusołectwa 

Odnowy Miejscowości. Rada Gminy Kawęczyn w drodze uchwał

dnia 23 września 2010 roku zatwierdziła 

 

Kawęczyńskie Koło Sołtysów jako pierwsze w Wielkopolsce i trzecie w Polsce 

organizacyjny. W dniu 26 styczniapodczas 

Tokary wyszedł z inicjatywą podjęcia starań o 

do porządku obrad podczas narad

jednomyślni co do słuszności inicjatywy

Przygotowania rozpoczęto od wyjazdu do dwóch pracowni haftu artystycznego i ustalenia 

wizerunku sztandaru. Minimalna składka za sztandar została ustalona n

od członków rad sołeckich – 20 zł. 

Finaliści plebiscytu na „Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego” w roku 2010  
wraz z senatorem Ireneuszem Niewi

zajął trzecie miejsce, nagrodę w kategorii „Najpopularniejszy Sołtys Regionu 

podczas Pikniku Sołtysów w Sompolnie w dniu 10 lipca. 

 

 Kowale Pańskie – Kolonia i SkarŜyn przystąpiły

Gminy Kawęczyn w drodze uchwałnr XLV/201

dnia 23 września 2010 roku zatwierdziła  wyŜej wymienione plany. 

ROK 2011 

Kawęczyńskie Koło Sołtysów jako pierwsze w Wielkopolsce i trzecie w Polsce 

podczas posiedzenia Zarządu  Koła Konrad Ambroziak Sołtys Sołectwa 

wyszedł z inicjatywą podjęcia starań o sztandar organizacyjny. Temat został równieŜ

do porządku obrad podczas narad sołtysów w dniach 16 marca oraz 17 października, s

jednomyślni co do słuszności inicjatywy.   

Przygotowania rozpoczęto od wyjazdu do dwóch pracowni haftu artystycznego i ustalenia 

wizerunku sztandaru. Minimalna składka za sztandar została ustalona na kwotę: od sołtys

20 zł.  

 

Finaliści plebiscytu na „Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego” w roku 2010  
wraz z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim. Na zdjęciu drugi od lewej stoi  Jan Rogalski.
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„Najpopularniejszy Sołtys Regionu 

przystąpiły do stworzenia Planów 

1/2010i XLV/202/2010 z 

Kawęczyńskie Koło Sołtysów jako pierwsze w Wielkopolsce i trzecie w Polsce posiada sztandar 

Ambroziak Sołtys Sołectwa 

organizacyjny. Temat został równieŜ wprowadzony 

ysów w dniach 16 marca oraz 17 października, sołtysi byli 

Przygotowania rozpoczęto od wyjazdu do dwóch pracowni haftu artystycznego i ustalenia 

a kwotę: od sołtysów – 100,00 zł, 

Finaliści plebiscytu na „Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego” w roku 2010   
arowskim. Na zdjęciu drugi od lewej stoi  Jan Rogalski. 



 

 

 

21 marcaw sołectwie Milejów odbyło się uroczyste podsumowanie 

w kadencji 2007-2011. Wtedy takŜe 

Stowarzyszenia Sołtysów. Po raz kolejny na Prezesa 

Zarządu nie uległ zmianie, weszli do

Rady Wojewódzkiej Stowarzyszenia wybrano Jacka Pawlaka.Ponadto dokonano wyboru 10 delegatów na 

Zjazd Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

„Kawęczyniaku”. 

 

 

 

 

 

Sztandar Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie.

 

 

 

 

 

 

 

 

w sołectwie Milejów odbyło się uroczyste podsumowanie 

2011. Wtedy takŜe odbyły się wybory Zarządu Gminnego Koła Wielkopolskiego 

o raz kolejny na Prezesa wybrano Jacka Pawlaka 

ządu nie uległ zmianie, weszli do niego: Konrad Ambroziak, Jan Rogalski i Tadeusz Duszyński. Do 

enia wybrano Jacka Pawlaka.Ponadto dokonano wyboru 10 delegatów na 

towarzyszenia Sołtysów. PoniŜej artykuł z tego wydarzenia zamieszczony w 

 

 

 

 

Sztandar Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie.
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w sołectwie Milejów odbyło się uroczyste podsumowanie działalności sołtysów                    

Gminnego Koła Wielkopolskiego 

 sołtysa Marianowa. Skład 

Konrad Ambroziak, Jan Rogalski i Tadeusz Duszyński. Do 

enia wybrano Jacka Pawlaka.Ponadto dokonano wyboru 10 delegatów na 

PoniŜej artykuł z tego wydarzenia zamieszczony w 

Sztandar Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie. 



 

11 stycznia odbyło się kolejne spotkanie

prośby o wsparcie finansowe realizacji inicjatywy ufundowania sztandaru

Senatora RP Ireneusza Niewiarowskiego, Starosty Tureckiego, Za

sołeckich, przedsiębiorców z terenu gminy 

W sierpniu sołtysi, radni, rolnicy i mieszkańcy 

Międzynarodowych Targach Poznańskich 

rolniczych dla właścicieli gospodarstw rolnych. Uczestnicy wyjazdu 

specjalistów. 

Na początku roku Gminne Koło Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów zgłosiło sołtysa 

sołectwa Marianów Jacka Pawlaka do konkur

W finale zmagało się 5 sołtysów wybranych przez czytelników tygodnika

Turku”. Wyniki konkursu zostały ogłoszone p

Sompolnie w dniu 7 lipca - Jacek Pawlak z Marianowa zajął c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 września podczas Powiatowo

się uroczyste poświęcenie i przekazanie

Stowarzyszenia Sołtysów. Od tej 

Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium w Licheniu

uroczystości lokalnych takich jak np. doŜynki gminn

Laureaci konkursu „Najpopularniejszy Sołtys Regionu Konińskiego” wraz z senatorem i prezesem KSS 

Ireneuszem Niewiarowskim. Na zdjęciu drugi od lewej stoi Jacek Pawlak .

ROK 2012 
odbyło się kolejne spotkanie Zarządu, podczas którego ustalono treść pism

wsparcie finansowe realizacji inicjatywy ufundowania sztandaru.Pisma

Senatora RP Ireneusza Niewiarowskiego, Starosty Tureckiego, Zarządów OSP, sołtysów, członków r

biorców z terenu gminy Kawęczyn i powiatu tureckiego i Urzędu Gminy Kawęczyn

ołtysi, radni, rolnicy i mieszkańcy wsi z terenu gminy Kawęczyn 

Poznańskich POLAGRA. Odbyły się tampokazy maszyn, sprzętu i n

rolniczych dla właścicieli gospodarstw rolnych. Uczestnicy wyjazdu brali udział takŜe w debacie z udziałem 

Na początku roku Gminne Koło Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów zgłosiło sołtysa 

sołectwa Marianów Jacka Pawlaka do konkursu na „Najpopularniejszego Sołtysa Regionu K

5 sołtysów wybranych przez czytelników tygodnika „Przegląd Koniński” i „Echo 

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas XVII Wielkopolskie

Jacek Pawlak z Marianowa zajął czwarte miejsce.  

Powiatowo– Gminno– ParafialnychDoŜynek w Tokarach Pierwszych.

zekazanie sztandaru organizacyjnego Gminnego Koła Wiel

. Od tej pory Kołoswój sztandar z dumą prezentuje podczas Ogól

i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium w Licheniu, a takŜe podczas wszel

uroczystości lokalnych takich jak np. doŜynki gminno-parafialne. 

 

 

Laureaci konkursu „Najpopularniejszy Sołtys Regionu Konińskiego” wraz z senatorem i prezesem KSS 

. Na zdjęciu drugi od lewej stoi Jacek Pawlak . 
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ustalono treść pism w sprawie 

.Pisma wystosowano m.in. do: 

rządów OSP, sołtysów, członków rad 

i Urzędu Gminy Kawęczyn.  
wsi z terenu gminy Kawęczyn uczestniczyliw 

maszyn, sprzętu i narzędzi 

takŜe w debacie z udziałem 

Na początku roku Gminne Koło Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów zgłosiło sołtysa 

su na „Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego”. 

„Przegląd Koniński” i „Echo 

odczas XVII Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów w 

ParafialnychDoŜynek w Tokarach Pierwszych. odbyło 

go Koła Wielkopolskiego 

swój sztandar z dumą prezentuje podczas Ogólnopolskiej 

a takŜe podczas wszelkich 

Laureaci konkursu „Najpopularniejszy Sołtys Regionu Konińskiego” wraz z senatorem i prezesem KSS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poświęcenie sztandaru przez jego ekscelencję księdza biskupa Stanisława Gębickiego.

sztandarowym stoją od lewej: Leszek Durdyn Sołtys Sołectwa Wojciechów, Sylwester Kasprzak Sołtys Sołectwa 

Kawęczyn, Jan Rogalski Sołtys Sołectwa Ciemień.

Sztandar Prezesowi Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie  Jackowi 
Pawlakowi przekazali Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 
Ireneusz Niewiarowski oraz Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów 

 

 

 

Poświęcenie sztandaru przez jego ekscelencję księdza biskupa Stanisława Gębickiego.

sztandarowym stoją od lewej: Leszek Durdyn Sołtys Sołectwa Wojciechów, Sylwester Kasprzak Sołtys Sołectwa 

n, Jan Rogalski Sołtys Sołectwa Ciemień. 

Sztandar Prezesowi Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie  Jackowi 
Pawlakowi przekazali Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 

ki oraz Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów –  Sławomir Królak.
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Poświęcenie sztandaru przez jego ekscelencję księdza biskupa Stanisława Gębickiego. W poczcie 

sztandarowym stoją od lewej: Leszek Durdyn Sołtys Sołectwa Wojciechów, Sylwester Kasprzak Sołtys Sołectwa 

Sztandar Prezesowi Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie  Jackowi 
Pawlakowi przekazali Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów -  

Sławomir Królak. 



 

     

 W kwietniu Rada Gminy Kawęczyn podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia do 

programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. 

wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca 

do zaangaŜowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie 

wypracowane koncepcje odnowy wsi. W ramach programu wspierane są zarówno

przedsięwzięcia inwestycyjne, przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi (m.in. 

miejsca rekreacji i integracji, ścieŜki rowerowe, place zabaw, obiekty małej architektury, zbio

wodne), jak i nieinwestycyjne, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie 

zapomnianych tradycji czy promocja wsi. Sołectwo Tokary jako pierwsze wyraziło chęć uczestnictwa w 

tym projekcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROK 2013 
W kwietniu Rada Gminy Kawęczyn podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia do 

programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.  Jest to program, którego celem jest aktywizacja społeczności 

zez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca 

do zaangaŜowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie 

wypracowane koncepcje odnowy wsi. W ramach programu wspierane są zarówno

przedsięwzięcia inwestycyjne, przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi (m.in. 

miejsca rekreacji i integracji, ścieŜki rowerowe, place zabaw, obiekty małej architektury, zbio

, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie 

zapomnianych tradycji czy promocja wsi. Sołectwo Tokary jako pierwsze wyraziło chęć uczestnictwa w 
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W kwietniu Rada Gminy Kawęczyn podjęła uchwałę w sprawie wyraŜenia woli przystąpienia do 

którego celem jest aktywizacja społeczności 

zez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca 

do zaangaŜowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie 

wypracowane koncepcje odnowy wsi. W ramach programu wspierane są zarówno niewielkie 

przedsięwzięcia inwestycyjne, przyczyniające się do zagospodarowania przestrzeni publicznej na wsi (m.in. 

miejsca rekreacji i integracji, ścieŜki rowerowe, place zabaw, obiekty małej architektury, zbiorniki i cieki 

, których celem jest integracja społeczności wiejskiej, przywrócenie 

zapomnianych tradycji czy promocja wsi. Sołectwo Tokary jako pierwsze wyraziło chęć uczestnictwa w 

Uchwała Rady Gminy 

w sprawie 

przystąpienia sołectwa 

Tokary do programu 

Wielkopolska Odnowa 

Wsi. 
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ROK 2014 
31 marca Rada Gminy Kawęczyn podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. 

W pierwszym roku jego funkcjonowania zdecydowały się do niego przystąpić 22 z 23 sołectw.Fundusz 

sołecki to środki wyodrębnione z budŜetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć słuŜących 

poprawie jakości Ŝycia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 

2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301), która weszła w Ŝycie 20 marca 2014 r. zastępując 

Ustawę o funduszu sołeckim z 20 lutego 2009 roku, która weszła w Ŝycie 1 kwietnia 2009 roku (Dz. U. z 

2009 r. Nr 52, poz. 420, z późn. zm.). Fundusz sołecki obecnie odgrywa duŜą rolę w Ŝyciu wsi, dzięki 

niemu nasze małe ojczyzny stają się co raz piękniejsze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wsierpniowym numerze „Gazety Sołeckiej

sołtysa sołectwa Wojciechów - Leszka Durdyna, który 

stowarzyszenia, aktywnie działa w swoim

Gazety Sołeckiej”nr 8 (284)/2014na stronie 33  ukazał się artykuł 

Leszka Durdyna, który jako przedstawiciel młodego 

towarzyszenia, aktywnie działa w swoim sołectwie i godnie reprezentujeGminne Koło. 
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ukazał się artykuł o działalności 

jako przedstawiciel młodego pokolenia członków 

Gminne Koło.  



 

 

W listopadzie w sołectwie Tokary zostały zakończon

– projekt zagospodarowania terenu zieleni” oraz Miejsce rekreacji i 

Pierwsze”. Szczegóły inicjatyw zostały opisane w

 

W listopadzie w sołectwie Tokary zostały zakończone projekty „Zielona ścieŜka do historii Tokar 

projekt zagospodarowania terenu zieleni” oraz Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Tokary 

Pierwsze”. Szczegóły inicjatyw zostały opisane w artykule zamieszczonym w 6 numerze  „
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projekty „Zielona ścieŜka do historii Tokar 

wypoczynku w miejscowości Tokary 

6 numerze  „Kawęczyniaka”.  



 

23 lutego odbyły się kolejne wybory, podczas których wyłoniono Zarząd Gminnego Koła.

trakcie narady  sołtysów w dniu 4 marca Zarząd ukonstytuował się następująco: 

Prezes, Ryszard Jaśkiewicz – Wiceprezes, Tadeusz Duszyński 

Konrad Ambroziak – Członek,  Jan Łuczak 

 

 

 

 

 

 

 

 11 marca kilkunastu sołtysów 

i Przewodniczącego Rady Gminy 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim

Zorganizowane zostało w związku z obchodami

związane z funduszem sołeckim, 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa na temat wspó

Prezydentem RP, oraz stoiska wystawiennicze 

 

 

 

 

 

 

 

Sołtysi wybrani  na kadencję 2015-2019 wraz z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim, 

Nowakiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Kawęczyn Piotrem Geblerem.

Na zdjęciu od lewej: Kamila 

Andrzejak sołtys sołectwa 

Stanisława, Katarzyna 

Jaśkiewicz sołtys sołectwa 

Kowale  Pańskie, Bronisław 

Komorowski Prezydent RP, 

Jolanta Mazur

sołectwa Milejów.

ROK 2015 
23 lutego odbyły się kolejne wybory, podczas których wyłoniono Zarząd Gminnego Koła.

ołtysów w dniu 4 marca Zarząd ukonstytuował się następująco:  

Wiceprezes, Tadeusz Duszyński – Sekretarz,  Edward Tobijas 

Członek,  Jan Łuczak – Członek.  

 

 

 

 

ilkunastu sołtysów z Gminy Kawęczyn,w towarzystwie Wójta Gminy

i Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Geblera, uczestniczyło w spotkaniu z Prezydentem 

Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławem Komorowskim. Spotkanieodbyło się w auli PWSZ w Koninie. 

zostało w związku z obchodami Dnia Sołtysa. Omawiano p

 a takŜe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

towarzyszyła wystawa na temat współpracy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów z 

wystawiennicze instytucji związanych z wsią. 

2019 wraz z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim, 

Nowakiem oraz Przewodniczącym Rady Gminy Kawęczyn Piotrem Geblerem. 

40 

Na zdjęciu od lewej: Kamila 

Andrzejak sołtys sołectwa 

Stanisława, Katarzyna 

Jaśkiewicz sołtys sołectwa 

Kowale  Pańskie, Bronisław 

Komorowski Prezydent RP, 

Jolanta Mazurek sołtys 

sołectwa Milejów. 

23 lutego odbyły się kolejne wybory, podczas których wyłoniono Zarząd Gminnego Koła.W 

 Sylwester Kasprzak-  

Edward Tobijas – Skarbnik, 

w towarzystwie Wójta Gminy Jana Nowaka             

uczestniczyło w spotkaniu z Prezydentem 

w auli PWSZ w Koninie. 

Omawiano podczas niego zagadnienia 

a takŜe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

łpracy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów z 

2019 wraz z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim, Wójtem Gminy Janem 
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W dniu 6 czerwca podczas uroczystej VII Sesji Rady Gminy Kawęczyn wręczono Senatorowi 

Ireneuszowi Niewiarowskiemu tytułHonorowego Obywatela Gminy Kawęczyn.Jest on trzecim 

Honorowym Obywatelem w historii Gminy Kawęczyn. Pierwszy tytuł nadano w roku 1999 PapieŜowi 

Janowi Pawłowi II, drugi w 2009 r. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Wałęsie. PoniŜej 

uchwała Rady Gminy Kawęczyn przyznająca ten tytuł wraz z uzasadnieniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 sierpnia, podczas XX Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów 
„Najpopularniejszego Sołtysa 
Kasprzakuplasował się na III miejscu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 października  przedstawiciele naszej gminy pojechali z wizytą do gminy Aleksandrów Kujawski w 

celu wymiany doświadczeń w temacie realizacji zadań finansowanych z fundus

Aleksandrów Kujawski przeprowadził szkolenie na temat funduszu, mówił o przedsięwzięciach jakie 

udało się w jego gminie zrealizować od czasu 

takŜe Sanktuarium Matki BoŜej 

tamtejszej parafii był ks. Jan Matusiak, pochodzący z sołectwa Milejów w gminie Kawęczyn. 

 17 i 25 listopada odbyły się 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów pn: „Fundusz sołecki 

ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  

z pięciu sołectw gminy Kawęczyn

Uczestnikami zajęć byli sołtysi, członkowie rad s

lokalnych środowisk. Zajęcia prowadził

Sołtysów, autor licznych publikacji na temat funduszu sołeckiego i inicjatyw podejmowanych przez 

sołectwa.  Celem warsztatów było wypracowanie procedur konsu

postępowania pod nazwą „Kanon Obywatelskich Konsult

przyczynić się mają do zwiększenia zainteresowania i zaangaŜowania mieszkańców w działania na rzecz 

miejscowego środowiska oraz do poprawy jakości lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego.

Laureaci konkursu „Najpopularniejszy Sołtys Regionu Konińskiego”. Na zdjęciu drugi od lewej 

Sylwester Kasprzak. 

podczas XX Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów rozstrzygnięto
 Regionu Konińskiego”. Sołtys sołectwa Kawęczyn Sylwester 

uplasował się na III miejscu. 

przedstawiciele naszej gminy pojechali z wizytą do gminy Aleksandrów Kujawski w 

celu wymiany doświadczeń w temacie realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego. Wójt Gminy 

przeprowadził szkolenie na temat funduszu, mówił o przedsięwzięciach jakie 

udało się w jego gminie zrealizować od czasu jego wdroŜenia, czyli od roku 2009. Nasi sołtysi zwiedzili 

takŜe Sanktuarium Matki BoŜej Ostrowąskiej. Dodać naleŜy,  iŜ w latach 1978

tamtejszej parafii był ks. Jan Matusiak, pochodzący z sołectwa Milejów w gminie Kawęczyn. 

odbyły się warsztaty szkoleniowe w ramach projektu realizowanego przez 

arzyszenie Sołtysów pn: „Fundusz sołecki – wspólna sprawa”.  Projekt dofinansowany był 

Inicjatyw Obywatelskich.   W warsztatach uczestniczyło łącznie 16 osób 

sołectw gminy Kawęczyn tj.  Głuchowa, Kawęczyna, Milejowa, Mariano

zajęć byli sołtysi, członkowie rad sołeckich i mieszkańcy aktywnie działający na rzecz 

ajęcia prowadził Bohdan Kamiński przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia 

icznych publikacji na temat funduszu sołeckiego i inicjatyw podejmowanych przez 

sołectwa.  Celem warsztatów było wypracowanie procedur konsultacyjnych 

postępowania pod nazwą „Kanon Obywatelskich Konsultacji”. Opracowane przez 

do zwiększenia zainteresowania i zaangaŜowania mieszkańców w działania na rzecz 

miejscowego środowiska oraz do poprawy jakości lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego.

Laureaci konkursu „Najpopularniejszy Sołtys Regionu Konińskiego”. Na zdjęciu drugi od lewej 
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rozstrzygnięto konkurs na  
tys sołectwa Kawęczyn Sylwester 

przedstawiciele naszej gminy pojechali z wizytą do gminy Aleksandrów Kujawski w 

zu sołeckiego. Wójt Gminy 

przeprowadził szkolenie na temat funduszu, mówił o przedsięwzięciach jakie 

, czyli od roku 2009. Nasi sołtysi zwiedzili 

w latach 1978-2006 proboszczem 

tamtejszej parafii był ks. Jan Matusiak, pochodzący z sołectwa Milejów w gminie Kawęczyn.  

warsztaty szkoleniowe w ramach projektu realizowanego przez 

Projekt dofinansowany był 

W warsztatach uczestniczyło łącznie 16 osób 

arianowa- Kolonii i Stanisławy. 

ołeckich i mieszkańcy aktywnie działający na rzecz 

Bohdan Kamiński przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia 

icznych publikacji na temat funduszu sołeckiego i inicjatyw podejmowanych przez 

ltacyjnych w formie kodeksu 

acji”. Opracowane przez sołectwaprocedury 

do zwiększenia zainteresowania i zaangaŜowania mieszkańców w działania na rzecz 

miejscowego środowiska oraz do poprawy jakości lokalnego dialogu i procesu decyzyjnego. 

Laureaci konkursu „Najpopularniejszy Sołtys Regionu Konińskiego”. Na zdjęciu drugi od lewej                  



 

 

 

W listopadzie dwa sołectwa z Gminy Kawęczyn

warsztatach strategicznych opracowały swoje sołeckie strategie rozwoju. Projekt ten był sfinansowany 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

 

 W lutym strategie 

i Tokary zostały przyjęte przez zebrania wiejskie.

 10 marcapodczas XVI Sesji Rady Gminy Kawęczyn

Rady Gminy Kawęczyn nr XVI/115/2016 i 

14 czerwca sołtys Konrad Ambroziak juŜ po raz drugi

pełnił funkcję sołtysa Tokar nieprzerwanie 42 lata. W czasie jego kadencji zostały przeprowadzone 

następujące inwestycje: telefoniza

modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa szkoły podstawowej w Tokarach, przyjęto plan Odnowy 

Miejscowości Tokary, odbyły się uroczyste obchody 650

sportowe, wykonano boisko wielofunkcyjne, powstał Skwer 650

boisku sportowym w Tokarach. Sołtys był trzykrotnym członkiem zarządu stowarzyszenia. 

Ambroziak zmarł 16 czerwca 2016 roku.

Na zdjęciu 

W listopadzie dwa sołectwa z Gminy Kawęczyn tj. Tokary oraz Kowale Pańskie 

warsztatach strategicznych opracowały swoje sołeckie strategie rozwoju. Projekt ten był sfinansowany 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.  

ROK 2016  
 opracowywane przez mieszkańców sołectw Kowale Pańskie 

przez zebrania wiejskie. 

esji Rady Gminy Kawęczyn strategie zostały 

Kawęczyn nr XVI/115/2016 i numer XVI/118/2016. 

sołtys Konrad Ambroziak juŜ po raz drugiodebrałtytuł „Sołtys Roku 

pełnił funkcję sołtysa Tokar nieprzerwanie 42 lata. W czasie jego kadencji zostały przeprowadzone 

następujące inwestycje: telefonizacja Tokar, budowa 3 km dróg, montaŜ oświetlenia ulicznego, 

modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa szkoły podstawowej w Tokarach, przyjęto plan Odnowy 

Miejscowości Tokary, odbyły się uroczyste obchody 650-lecia Tokar, zmodernizowano gminne boisko 

towe, wykonano boisko wielofunkcyjne, powstał Skwer 650-lecia Tokar, zagospodarowano teren na 

boisku sportowym w Tokarach. Sołtys był trzykrotnym członkiem zarządu stowarzyszenia. 

6 roku. 

Na zdjęciu przedstawiciele sołectw podczas  warsztatów.
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y oraz Kowale Pańskie – Koloniana 

warsztatach strategicznych opracowały swoje sołeckie strategie rozwoju. Projekt ten był sfinansowany 

ańców sołectw Kowale Pańskie – Kolonia         

 zatwierdzone Uchwałami 

Roku ”. Konrad Ambroziak 

pełnił funkcję sołtysa Tokar nieprzerwanie 42 lata. W czasie jego kadencji zostały przeprowadzone 

cja Tokar, budowa 3 km dróg, montaŜ oświetlenia ulicznego, 

modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa szkoły podstawowej w Tokarach, przyjęto plan Odnowy 

lecia Tokar, zmodernizowano gminne boisko 

lecia Tokar, zagospodarowano teren na 

boisku sportowym w Tokarach. Sołtys był trzykrotnym członkiem zarządu stowarzyszenia. Konrad 

rzedstawiciele sołectw podczas  warsztatów. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2016 fundusz soł

przedsięwzięcia przyczyniałysię do integracji mieszkańców

zrzeszające przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich w Tokarach, śdŜarach i Głuchowie

Podczas XXIV Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich Gmin

reprezentowało 59 osób, w tym sołtysi, członkowie rad sołeckich oraz mieszkańcy wsi. Pierwszym 

punktem wyjazdu do Lichenia, w którym reprezentacja naszej gminy brała udział była konferencja 

„Wiejska Polska”, zorganizowana przez Krajowe Stowarzys

tam miejsce rozstrzygnięcie IV edycji

pielgrzymi wspierali tu swoje koleŜanki i kolegów z sołectwa Stanisława, które zostało do tego konkursu 

nominowane. Sołectwo Stanisława zajęło I miejsce 

środków funduszu sołeckiego”, za przedsięwzięcie „Spotkanie dla mieszkańców sołectwa z zakresu kultury 

i ochrony dziedzictwa narodowego 

imieniu mieszkańców statuetką „Sołecka Nike” oraz nagrod

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu od lewej: Sylwester Dzikowsk

Województwa Wielkopolskiego,Kamila Andrzejak Sołtys Sołectwa Stanisława

Ireneusz Niewiarowski Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

w UMWW, Grzegorz SiwińskiDyrektor Generalny Biura KSS

 

Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wręcza Konradowi Ambroziakowi puchar Sołtys 

 

sołecki realizowały wszystkie sołectwa z terenu

się do integracji mieszkańców na przykład załoŜono trzy stowarzyszenia 

zrzeszające przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich w Tokarach, śdŜarach i Głuchowie

Podczas XXIV Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich Gmin

reprezentowało 59 osób, w tym sołtysi, członkowie rad sołeckich oraz mieszkańcy wsi. Pierwszym 

punktem wyjazdu do Lichenia, w którym reprezentacja naszej gminy brała udział była konferencja 

„Wiejska Polska”, zorganizowana przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów w Domu Pielgrzyma. Miało 

IV edycjikonkursu„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Kawęczyńscy 

pielgrzymi wspierali tu swoje koleŜanki i kolegów z sołectwa Stanisława, które zostało do tego konkursu 

ołectwo Stanisława zajęło I miejsce w kategorii „Najciekawszy projekt sfinansowany ze 

środków funduszu sołeckiego”, za przedsięwzięcie „Spotkanie dla mieszkańców sołectwa z zakresu kultury 

rony dziedzictwa narodowego – Imieniny wsi Stanisławy”. Sołtys Kamila Andrzejak odebraław 

statuetką „Sołecka Nike” oraz nagrodę rzeczową –kosiarkę

 

 

 

 

: Sylwester Dzikowski Członek Rady Sołeckiej Stanisławy, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek 

Kamila Andrzejak Sołtys Sołectwa Stanisława, Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn, 

Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu PROW 

Dyrektor Generalny Biura KSS. 

arszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wręcza Konradowi Ambroziakowi puchar Sołtys 
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ecki realizowały wszystkie sołectwa z terenu gminy. Realizowane 

załoŜono trzy stowarzyszenia 

zrzeszające przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich w Tokarach, śdŜarach i Głuchowie.  

Podczas XXIV Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich Gminę Kawęczyn 

reprezentowało 59 osób, w tym sołtysi, członkowie rad sołeckich oraz mieszkańcy wsi. Pierwszym 

punktem wyjazdu do Lichenia, w którym reprezentacja naszej gminy brała udział była konferencja 

zenie Sołtysów w Domu Pielgrzyma. Miało 

najlepsza inicjatywa”. Kawęczyńscy 

pielgrzymi wspierali tu swoje koleŜanki i kolegów z sołectwa Stanisława, które zostało do tego konkursu 

w kategorii „Najciekawszy projekt sfinansowany ze 

środków funduszu sołeckiego”, za przedsięwzięcie „Spotkanie dla mieszkańców sołectwa z zakresu kultury 

Kamila Andrzejak odebraław 

kosiarkę. 

, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek 

, Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn, 

ektor Departamentu PROW 

arszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wręcza Konradowi Ambroziakowi puchar Sołtys Roku 2015. 



 

Równolegle obok konkursu 

kategorii „Najaktywniejszy mieszkaniec wsi”

mieszkaniec sołectwa Stanisława 

Stanisława. Pan Sylwester to bardzo aktywny mieszkaniec gminy, jest autorem wielu artykułów, które 

ukazują się w miesięczniku  „Kawęczyniak”.

w „Kawęczyniaku” był ten dotyczący roli 

Artykuł Sylwestra Dzikowskiego, mieszkańca sołectwa Stanisława pt. „Sołtys na przestrzeni wieków”, który 

ukazał się w miesięczniku gminnym „Kawęczyniak” w styczniu 2016 r., nr

Równolegle obok konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

kategorii „Najaktywniejszy mieszkaniec wsi”.  Wśród nagrodzonych na III miejscu znalazł się 

mieszkaniec sołectwa Stanisława - Sylwester Dzikowski nagrodzony zaopracowanie

Pan Sylwester to bardzo aktywny mieszkaniec gminy, jest autorem wielu artykułów, które 

ukazują się w miesięczniku  „Kawęczyniak”. Jednym z jego pierwszych artykułów, który ukazał się

ący roli sołtysa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł Sylwestra Dzikowskiego, mieszkańca sołectwa Stanisława pt. „Sołtys na przestrzeni wieków”, który 

ukazał się w miesięczniku gminnym „Kawęczyniak” w styczniu 2016 r., nr
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najlepsza inicjatywa” odbywał się konkursw 

śród nagrodzonych na III miejscu znalazł się równieŜ 

opracowanie monografii wsi 

Pan Sylwester to bardzo aktywny mieszkaniec gminy, jest autorem wielu artykułów, które 

pierwszych artykułów, który ukazał się                    

Artykuł Sylwestra Dzikowskiego, mieszkańca sołectwa Stanisława pt. „Sołtys na przestrzeni wieków”, który 

ukazał się w miesięczniku gminnym „Kawęczyniak” w styczniu 2016 r., nr 1/2016. 



 


 W roku 2016 w ramach

Wielkopolska Odnowa Wsi na lata 2013

„UrządzeniestrefyrekreacjiiaktywnegowypoczynkuwKawęczynie

Natencelpozyskanokwotę26000,00zł

orazśrodkiwłasnemieszkańcówKawęczyna


















 22 kwietnia sołtysi oraz

powiat kielecki). Podczas wyjazdu studyjno

Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola na czele z Marianną Węgrzyn Prezes

a takŜe z Wójtem Gminy Morawica

w Morawicy, gdzie swoją siedzibę ma Urząd Gminy, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.

wyjazdubyłopogłębieniewiedzyiwymianadoświadczeńnatematfunduszusołeckiego.















 7października2016rokusołtysi,członkowieRadS

Mieszkańcy sołectwa Kawęczyn podczas prac porządkowych na placu rekreacyjnym.

Ucze

ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wie

ielkopolska Odnowa Wsi na lata 2013 – 2020,w sołectwie Kawęczyn z

UrządzeniestrefyrekreacjiiaktywnegowypoczynkuwKawęczynie”.Całośćinwestycjito53992,08zł

000,00zł,pozostałeśrodkitofunduszegminyKawęczyn,funduszsołecki

odkiwłasnemieszkańcówKawęczyna.

ysi oraz radysołeckiegościli w Gminie Morawica (województwo świętokrzyskie,

. Podczas wyjazdu studyjnoszkoleniowego odbyło się spotkanie z członkami

Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola na czele z Marianną Węgrzyn Prezes

Gminy Morawica  Marianem Burasem, który zaprezentował Centrum Samorządowe

swoją siedzibę ma Urząd Gminy, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna.

iwymianadoświadczeńnatematfunduszusołeckiego.

7października2016rokusołtysi,członkowieRadSołeckichiosobywspierająceichdziałaniaskorzystałyzmoŜliwościwymianydoświadczeń

Mieszkańcy sołectwa Kawęczyn podczas prac porządkowych na placu rekreacyjnym.

Uczestnicy wyjazdu do Gminy Morawica. 
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VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” z Programu

zrealizowano projekt pn.

Całośćinwestycjito53992,08zł.

tofunduszegminyKawęczyn,funduszsołecki

(województwo świętokrzyskie,

odbyło się spotkanie z członkami

Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola na czele z Marianną Węgrzyn Prezesem Stowarzyszenia,

, który zaprezentował Centrum Samorządowe

swoją siedzibę ma Urząd Gminy, Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna. Celem

iwymianadoświadczeńnatematfunduszusołeckiego.

ołeckichiosobywspierająceichdziałaniaskorzystałyzmoŜliwościwymianydoświadczeń

Mieszkańcy sołectwa Kawęczyn podczas prac porządkowych na placu rekreacyjnym. 

Bez nazwy-1   1 08.08.2017   08:17:19



 

 

7 października sołtysi, członkowie rad s

doświadczeń w dziedzinie funduszu sołeckiego

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesienią przeprowadzono  wa

SkarŜyna, Młodzianowa, Ciemienia, Będziechowa, Głuchowa, Milejowa, śdŜar, Chocimia, Dziewiątki 

i Marianowa-Kolonii. Celem warsztatów było stw

opracowywane były przy współpracy z moderatorami uprawnionymi przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Strategie 

Programu Wielkopolska Odnowa Wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy spotkania w Urzędzie Miasta iGminy Ślesin
 

Zdjęcie zrobione podczas warsztatów
Brzęcka i  Iwona Bańdosz 
 

7 października sołtysi, członkowie rad sołeckich i osoby wspierające ich działania 

doświadczeń w dziedzinie funduszu sołeckiego odbyli wyjazd szkoleniowy do  Gminy  

 

 

przeprowadzono  warsztaty dla 12 sołectw z terenu gminy tj. 

SkarŜyna, Młodzianowa, Ciemienia, Będziechowa, Głuchowa, Milejowa, śdŜar, Chocimia, Dziewiątki 

warsztatów było stworzenie sołeckich strategii rozwoju wsi. Dokumenty te 

opracowywane były przy współpracy z moderatorami uprawnionymi przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Strategie konieczne są w ubieganiu się

opolska Odnowa Wsi.  

Uczestnicy spotkania w Urzędzie Miasta iGminy Ślesin 

warsztatów. Na zdjęciu od lewej stoi:  Jan Nowak, obok moderatorki
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ich działania w celu wymiany 

do  Gminy  Ślesin.  

 Kawęczyna, Marcjanowa, 

SkarŜyna, Młodzianowa, Ciemienia, Będziechowa, Głuchowa, Milejowa, śdŜar, Chocimia, Dziewiątki         

rategii rozwoju wsi. Dokumenty te 

opracowywane były przy współpracy z moderatorami uprawnionymi przez Urząd Marszałkowski 

ubieganiu się o środki w ramach 

obok moderatorki Aleksandra 



 

 

Początek roku  był szczególny dla wszystkich członków Gminnego Koła Sołtysów. 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie

Gospodarczo-Samorządowym HIT Regionów

zyskał on miano Złotego. Przyznano go 

Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie jako przykład wsparcia rozwoju lokalnych społeczności

 

 
  

 W czerwcu,w związku z rezygnacją 

Pańskie i Leszka Durdyna z sołectw

 W dniu 8 czerwca w straŜnicy OSP w Kowalach Pańskich 

dokonano wyboru nowego sołtysa

Wojciechów wybory odbyły się w dniu 9 czerwca

najmłodszym sołtysem w gminie Kawęczyn. 

 W dniu 30 czerwca w 

Kawęczyn, podczas której Wójt Jan Nowak wraz z 

Dzikowskim oraz Sylwestrem Kasprzakiem

 

Na zdjęciu: trzeci od lewej Sylwester Kasprzak Prezes 

w Kawęczynie oraz czwarta od lewej 

ROK 2017 
był szczególny dla wszystkich członków Gminnego Koła Sołtysów. 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynieotrzymało tytuł „Złoty HIT

Samorządowym HIT Regionów. Był to juŜ dwunasty tytuł HIT dla gminy Kawęczyn, stąd 

zyskał on miano Złotego. Przyznano go za 25-letnie działania Gminnego Koła Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie jako przykład wsparcia rozwoju lokalnych społeczności

w związku z rezygnacją dwojga sołtysów tj. Katarzyny Jaśkiewicz z 

ołectwa Wojciechów, odbyły się wybory nowych sołtysów

w straŜnicy OSP w Kowalach Pańskich – Kolonii podczas zebrania wiejskiego

dokonano wyboru nowego sołtysa Kowali Pańskich, którym została Jolanta Woźniak. W miejscowości 

Wojciechów wybory odbyły się w dniu 9 czerwca, nowym sołtysem został Piotr Sobczak. Jest on obecnie 

najmłodszym sołtysem w gminie Kawęczyn.  

 Świetlicy Wiejskiej w Wojciechowie odbyła się sesja Rady Gminy

, podczas której Wójt Jan Nowak wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy

Kasprzakiem, uroczyście przywitali nowych sołtysów.

 

Sylwester Kasprzak Prezes Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów 

czwarta od lewej sołtys sołectwa Tokary Małgorzata Skurczak-
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był szczególny dla wszystkich członków Gminnego Koła Sołtysów. Gminne Koło 

otrzymało tytuł „Złoty HIT 2016” w Konkursie 

Był to juŜ dwunasty tytuł HIT dla gminy Kawęczyn, stąd 

nia Gminnego Koła Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie jako przykład wsparcia rozwoju lokalnych społeczności. 

 

arzyny Jaśkiewicz z sołectwa Kowale 

sołtysów.  

podczas zebrania wiejskiego 

, którym została Jolanta Woźniak. W miejscowości 

nowym sołtysem został Piotr Sobczak. Jest on obecnie 

odbyła się sesja Rady Gminy 

Rady Gminy: Grzegorzem 

nowych sołtysów. 

Gminnego Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów 

-Szymańska . 



 

  

 W roku 2017 przypada 25 

Sołtysów. Jubileusz zaakcentowany 

doŜynkami gminno-parafialnymi, któr

Gminy.  

 Jubileusz został przygot

Wielkopolskiego Stowarzyszenia 

opracowanie koncepcji uroczystości, scenariusza imprezy oraz logistyki. 

promocja opracowania monogr

stowarzyszenia Sołtysów w  Kawę

Jurgiela odznaczeń „ZasłuŜony d

Sylwestra Kasprzaka, Zbigniewa 

Mintusa, Lecha Błaszczyka, Sławomir

m.in.: Ireneusz Niewiarowski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Sławomir Królak 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Marek Naglewski 

Papierkowski – były Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów (pełnił tę funkcję jako pierws

oraz Joanna Iwanicka – Redaktor Naczelna „Gazety Sołeckiej”. 

  

 

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Dzikowski

sołtys sołectwa Kowale Pańskie, Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn, Piotr Sobczak sołtys sołectwa 

Wojciechów, Sylwester Kasprzak Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 25 rocznica rozpoczęcia działalności przez Gminne

zaakcentowany został w dniu 13 sierpnia 2017 r. Obchody 

parafialnymi, które odbywały się  w Kawęczynie na boisku 

towany staraniem Urzędu Gminy w Kawęczyn

 Sołtysów  w Kawęczynie. Na przygotowanie obchodów składało się 

opracowanie koncepcji uroczystości, scenariusza imprezy oraz logistyki. Podcza

raficznego pt.” XXV – lecie Gminnego

ęczynie, 1992 -2017” oraz nadanie przez Mini

dla Rolnictwa” dla Józefa Frątczaka, Edwarda

 Gidelskiego, Marianny Jarachowskiej, Jana 

, Sławomira Andrzejaka, Jana Nowaka.. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Sławomir Królak 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Marek Naglewski – Były Starosta Turecki, Ryszard 

były Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów (pełnił tę funkcję jako pierws

Redaktor Naczelna „Gazety Sołeckiej”.  

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Dzikowski Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn

sołtys sołectwa Kowale Pańskie, Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn, Piotr Sobczak sołtys sołectwa 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn. 
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Gminne Koło Stowarzyszenia 

2017 r. Obchody te połączone były z 

boisku sportowym obok Urzędu 

Kawęczynie i Gminnego Koła 

Na przygotowanie obchodów składało się 

as uroczystości odbyła się 

o Koła Wielkopolskiego 

istra Rolnictwa Krzysztofa 

a Tobijasa, Jana Łuczaka, 

 Rogalskiego, Kazimierza 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 

Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Sławomir Królak – Prezes 

Były Starosta Turecki, Ryszard 

były Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów (pełnił tę funkcję jako pierwszy) 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kawęczyn, Jolanta Woźniak 

sołtys sołectwa Kowale Pańskie, Jan Nowak Wójt Gminy Kawęczyn, Piotr Sobczak sołtys sołectwa 
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WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY KAW ĘCZYN 
W POSZCZEGÓLNYCH KADENCJACH 

Sołtysi kadencja 1990 – 1994 

Lp.  Imi ę i nazwisko sołtysa Nazwa sołectwa 

1 Lech Błaszczyk Będziechów 

2 Antoni Wyrębski Chocim 

3 Anna Górnicka Ciemień 

4 Józef Mikołajczyk Dzierzbotki 

5 Henryk Pietrzak Dziewiątka 

6 Władysław Czechowski/ 

Zbigniew Gidelski 

Głuchów 

7 Czesław Antczak Kawęczyn 

8 Maria Jarachowska Kowale Pańskie 

9 Józef Janaszczyk Kowale Pańskie-Kolonia 

10 Stanisław Wojdak (do 15.02.1993 r.)/ 

Stanisław Czekała 

Leśnictwo 

11 Józef Gebler Marcinów 

12 Andrzej Miśczak/ 

Tadeusz Duszyński 

Marcjanów 

13 Kazimierz Heresztyn Marianów 

14 Kazimierz Mintus Marianów-Kolonia 

15 Wojciech Fryga Milejów 

16 Stanisław Kaczmarzyński/ 

Jan Andrzejewski 

Młodzianów 

17 Bolesław Nerka/ 

Józef Frątczak 

Nowy Świat 
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18 Kazimierz Kuśmierczak Siedliska 

19 Konstanty Rygas/ 

Marian Walasz 

SkarŜyn 

20 Sławomir Andrzejak Stanisława 

21 Konrad Ambroziak Tokary 

22 Henryka Frątczak/ 

ElŜbieta Frątczak 

Wojciechów 

23 Zenon Kaczmarek śdŜary 

 

Sołtysi kadencja 1994 – 1998 

Lp.  Imi ę i nazwisko sołtysa Nazwa sołectwa 

1 Lech Błaszczyk Będziechów 

2 Antoni Wyrębski Chocim 

3 Anna Górnicka Ciemień 

4 Józef Mikołajczyk Dzierzbotki 

5 Henryk Pietrzak Dziewiątka 

6 Zbigniew Gidelski Głuchów 

7 Czesław Antczak Kawęczyn 

8 Maria Jarachowska Kowale Pańskie 

9 Józef Janaszczyk Kowale Pańskie-Kolonia 

10 Stanisław Czekała Leśnictwo 

11 Józef Gebler Marcinów 

12 Tadeusz Duszyński Marcjanów 

13 Kazimierz Heresztyn Marianów 

14 Kazimierz Mintus Marianów-Kolonia 
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15 Wojciech Fryga Milejów 

16 Jan Andrzejewski Młodzianów 

17 Józef Frątczak Nowy Świat 

18 Kazimierz Kuśmierczak Siedliska 

19 Marian Walasz SkarŜyn 

20 Sławomir Andrzejak Stanisława 

21 Konrad Ambroziak Tokary 

22 ElŜbieta Jaśkiewicz Wojciechów 

23 Henryk Janiak śdŜary 

 

Sołtysi kadencja 1998 – 2002 

Lp.  Imi ę i nazwisko sołtysa Nazwa sołectwa 

1 Lech Błaszczyk Będziechów 

2 Antoni Wyrębski Chocim 

3 Jan Rogalski Ciemień 

4 Józef Mikołajczyk Dzierzbotki 

5 Henryk Pietrzak Dziewiątka 

6 Zbigniew Gidelski Głuchów 

7 Czesław Antczak Kawęczyn 

8 Ryszard Bartosik Kowale Pańskie 

9 Józef Janaszczyk Kowale Pańskie-Kolonia 

10 Stanisław Czekała Leśnictwo 

11 Józef Gebler Marcinów 

12 Tadeusz Duszyński Marcjanów 

13 Jacek Pawlak Marianów 
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14 Kazimierz Mintus Marianów-Kolonia 

15 Sławomir Walczak/ 

Tomasz Tyrakowski (od 29.06.2000 r.) 

Milejów 

16 Jan Andrzejewski Młodzianów 

17 Józef Frątczak Nowy Świat 

18 Kazimierz Kuśmierczak Siedliska 

19 Marian Walasz SkarŜyn 

20 Sławomir Andrzejak Stanisława 

21 Konrad Ambroziak Tokary 

22 Józef Tylka Wojciechów 

23 Ryszard Jaśkiewicz śdŜary 

 

Sołtysi kadencja 2002 – 2006/2007 

Lp.  Imi ę i nazwisko sołtysa Nazwa sołectwa 

1 Lech Błaszczyk Będziechów 

2 Antoni Wyrębski Chocim 

3 Jan Rogalski Ciemień 

4 Jan Łuczak Dzierzbotki 

5 Henryk Pietrzak Dziewiątka 

6 Zbigniew Gidelski Głuchów 

7 Sylwester Kasprzak Kawęczyn 

8 Ryszard Bartosik Kowale Pańskie 

9 Józef Janaszczyk Kowale Pańskie-Kolonia 

10 Stanisław Czekała Leśnictwo 

11 Roman Sypniewski Marcinów 
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12 Tadeusz Duszyński Marcjanów 

13 Jacek Pawlak Marianów 

14 Kazimierz Mintus Marianów-Kolonia 

15 Tomasz Tyrakowski Milejów 

16 Jan Andrzejewski Młodzianów 

17 Józef Frątczak Nowy Świat 

18 Kazimierz Kuśmierczak Siedliska 

19 Marian Walasz SkarŜyn 

20 Sławomir Andrzejak Stanisława 

21 Konrad Ambroziak Tokary 

22 Józef Tylka Wojciechów 

23 Ryszard Jaśkiewicz śdŜary 

 

Sołtysi kadencja 2006/2007 – 2011 

Lp.  Imi ę i nazwisko sołtysa Nazwa sołectwa 

1 Lech Błaszczyk Będziechów 

2 Zdzisław Kowalczyk Chocim 

3 Jan Rogalski Ciemień 

4 Jan Łuczak Dzierzbotki 

5 Andrzej Pusty Dziewiątka 

6 Zbigniew Gidelski Głuchów 

7 Sylwester Kasprzak Kawęczyn 

8 BoŜena Przygońska Kowale Pańskie 

9 Józef Janaszczyk (do 28.07.2010 r.)/ 

Andrzej Jaworski (od 07.09.2010 r.) 

Kowale Pańskie-Kolonia 
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10 Janina Siwek Leśnictwo 

11 Roman Sypniewski Marcinów 

12 Tadeusz Duszyński Marcjanów 

13 Jacek Pawlak Marianów 

14 Kazimierz Mintus Marianów-Kolonia 

15 Tomasz Tyrakowski Milejów 

16 Krzysztof Spychała Młodzianów 

17 Józef Frątczak Nowy Świat 

18 Zbigniew Czapla Siedliska 

19 Edward Tobijas SkarŜyn 

20 Sławomir Andrzejak Stanisława 

21 Konrad Ambroziak Tokary 

22 Jadwiga Tylka (zmarła 21.05.2010 r.)/ 
Po jej śmierci funkcje sołtysa objął syn 
Leszek Durdyn (od 05.07.2010 r.) 

Wojciechów 

23 Ryszard Jaśkiewicz śdŜary 

 

Sołtysi kadencja 2011 – 2015 

Lp.  Imi ę i nazwisko sołtysa Nazwa sołectwa 

1 Andrzej Janik Będziechów 

2 Zdzisław Kowalczyk Chocim 

3 Jan Rogalski Ciemień 

4 Jan Łuczak Dzierzbotki 

5 Józef Marcinkowski Dziewiątka 

6 Zbigniew Gidelski Głuchów 

7 Sylwester Kasprzak Kawęczyn 

8 BoŜena Przygońska Kowale Pańskie 
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9 Andrzej Jaworski Kowale Pańskie-Kolonia 

10 Janina Siwek Leśnictwo 

11 Roman Sypniewski Marcinów 

12 Tadeusz Duszyński Marcjanów 

13 Jacek Pawlak/rezygnacja 

Beata Heresztyn (od 07.05.2014 r.) 

Marianów 

14 Kazimierz Mintus Marianów-Kolonia 

15 Tomasz Tyrakowski Milejów 

16 Krystyna Brzychcy Młodzianów 

17 Józef Frątczak Nowy Świat 

18 Zbigniew Czapla Siedliska 

19 Edward Tobijas SkarŜyn 

20 Kamila Andrzejak Stanisława 

21 Konrad Ambroziak zmarł 16.06.2016 r 
Zastąpiła go od 21.07.2016 r  
Małgorzata Skurczak - Szymańska 

Tokary 

22 Leszek Durdyn Wojciechów 

23 Ryszard Jaśkiewicz śdŜary 

 

Sołtysi kadencja 2015 – 2018 

Lp.  Imi ę i nazwisko sołtysa Nazwa sołectwa 

1 Andrzej Janik Będziechów 

2 Zdzisław Kowalczyk Chocim 

3 Łukasz Mila Ciemień 

4 Jan Łuczak Dzierzbotki 

5 Józef Marcinkowski Dziewiątka 

6 Zbigniew Gidelski Głuchów 
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7 Sylwester Kasprzak Kawęczyn 

8 Katarzyna Jaśkiewicz/rezygnacja 

Jolanta Woźniak (od 08.06.2017 r.) 

Kowale Pańskie 

9 Andrzej Jaworski Kowale Pańskie-Kolonia 

10 Janina Siwek Leśnictwo 

11 Roman Sypniewski Marcinów 

12 Tadeusz Duszyński Marcjanów 

13 Beata Heresztyn Marianów 

14 Sławomir Wincenciak Marianów-Kolonia 

15 Jolanta Mazurek Milejów 

16 Krystyna Brzychcy Młodzianów 

17 Józef Frątczak Nowy Świat 

18 Zbigniew Czapla Siedliska 

19 Edward Tobijas SkarŜyn 

20 Kamila Andrzejak Stanisława 

21 Konrad Ambroziak Tokary 

22 Leszek Durdyn/ rezygnacja 

Piotr Sobczak (od.09.06.2017 r.) 

Wojciechów 

23 Ryszard Jaśkiewicz śdŜary 

 

 

 

 

 

 



 

Sołtysi Gminy Kawęczyn

w kadencji 2015
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Zdzisław Kowalczyk so

sołectwa Chocim

od roku 2006.

Jan Łuczak sołtys sołectwa 

Dzierzbotki od roku 2002. 

Andrzej Janik sołtys 

sołectwa Będziechów 

 od roku 2011. 

Józef Marcinkowski sołtys 

sołectwa Dziewiątka

 od roku 2011.

Sylwester Kasprzak sołtys 

sołectwa Kawęczyn 

 od roku 2002. 

Katarzyna Jaśkiewicz sołtys 

sołectwa Kowale Pańskie

od roku 2015

Sołtysi Gminy Kawęczyn

w kadencji 2015-2019 

Zdzisław Kowalczyk sołtys 

sołectwa Chocim 

od roku 2006. 

Łukasz Mila sołtys sołectwa 

Ciemień od roku 2015.

Józef Marcinkowski sołtys 

sołectwa Dziewiątka 

od roku 2011. 

Zbigniew Gidelski sołtys 

sołectwa Głuchów

 od roku 1990. 

Katarzyna Jaśkiewicz sołtys 

sołectwa Kowale Pańskie 

od roku 2015 do 08.06.2017. 

Andrzej Jaworski sołtys 

sołectwa Kowale Pańskie

Kolonia od roku 2010.

58 

Sołtysi Gminy Kawęczyn 

 

 

 

Łukasz Mila sołtys sołectwa 

od roku 2015. 

Zbigniew Gidelski sołtys 

sołectwa Głuchów 

Andrzej Jaworski sołtys  

sołectwa Kowale Pańskie- 

od roku 2010. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Janina Siwek sołtys 

sołectwa Leśnictwo 

 od roku 2007. 

Roman Sypniewski sołtys 

sołectwa Marcinów

 od roku 2002.

Beata Heresztyn sołtys 

sołectwa Marianów 

 od roku 2014. 

Sławomir Wincenciak sołtys 

sołectwa Marianów 

roku 2015.

Krystyna Brzychcy sołtys 

sołectwa Młodzianów 

 od roku 2011. 

Józef Frątczak sołtys sołectwa 

Nowy Świat

Roman Sypniewski sołtys 

sołectwa Marcinów 

od roku 2002. 

Tadeusz Duszyński sołtys 

sołectwa Marcjanów

 od roku 1990. 

Sławomir Wincenciak sołtys 

sołectwa Marianów – Koloniaod 

roku 2015. 

Jolanta Mazurek sołtys 

sołectwa Milejów

 od roku 2015. 

Józef Frątczak sołtys sołectwa 

Nowy Świat od roku 1990. 

Zbigniew Czapla sołtys sołectwa 

Siedliska od roku 2007.
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Tadeusz Duszyński sołtys 

sołectwa Marcjanów 

Jolanta Mazurek sołtys 

sołectwa Milejów 

Zbigniew Czapla sołtys sołectwa 

od roku 2007. 



 

Konrad Ambroziak  sołtys 

sołectwa Tokary 

od roku 1974 do 16.06.2016 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Edward Tobijas sołtys sołectwa 

Skarżyn od roku 2007. 

Lesz

Wojciechów

 od roku 2010

Ryszard Jaśkiewicz sołtys 

sołectwa Żdżary

Kamila Andrzejak sołtys 

sołectwa Stanisława

 od roku 2011.

Piotr Sobczak  sołtys 

sołectwa  

Wojciechów od 09.06.2017r. 

Małgorzata Skurczak 

sołtys sołectwa Tokary

 od roku 2016. 

Leszek Durdyn sołtys sołectwa 

Wojciechów 

od roku 2010do 09.06.2017r. 

Ryszard Jaśkiewicz sołtys 

sołectwa Żdżary od roku 1998. 

Kamila Andrzejak sołtys 

sołectwa Stanisława 

od roku 2011. 

Jolanta Woźniak  sołtys sołectwa

 Kowale Pańskie od 08.06.2017r.
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urczak – Szymańska 

sołtys sołectwa Tokary 

sołtys sołectwa 

od 08.06.2017r. 




