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KALENDARIUM DZIAŁAŃ 

od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku 

31 stycznia  

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zorganizowało w Senacie przy współpracy 
Senacką Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej konfe-
rencję pn. „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa”. KSS reprezentował I. 
Niewiarowski, udział w spotkaniu  wzięli również reprezentanci stowarzyszeń 
członkowskich KSS. Pokłosiem spotkania było opracowanie i wydanie publika-
cji pokonferencyjnej, która jest dostępna pod linkiem 
http://www.senat.gov.pl/…/170131_solty…/solectwo_studium.pdf 

1 lutego 

Rozpoczęcie realizacji przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów projektu 
pn. „Świetlicowe ATR-akcje” dofinansowanego przez MRPiPS w ramach pro-
gramu Funduszu Inicjatyw Pozarządowych (więcej informacji w załączniku) 

10 lutego 

Ostatnie pożegnanie Ś.P. Franciszka Sztuki – założyciela, prezesa Stowarzysze-
nia Sołtysów Woj. Wielkopolskiego, wiceprezesa Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów. W ostatnich latach honorowy prezes SSWW i honorowy członek ZG 
KSS. Sołtys Roku w 2004 r. w konkursie Gazety Sołeckiej i KSS.. 

17 lutego 

Objecie patronatem honorowym przez Marszałka Senatu Stanisława Karczew-
skiego 15 edycji Konkursu „Sołtys Roku 2016” 

1 marca 

Rozpoczęcie przez KSS realizacji dwóch projektów: 

 „Rozsmakowani w kulturze”, zleceniodawca: Ministerstwo Rodziny, 
Pracy  
 i Polityki Społecznej, Program ASOS. 

 „Kultura łączy pokolenia”, zleceniodawca:  Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Departament Kultury 

Rozpoczęcie przez WSS realizacji projektu: 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.senat.gov.pl%2Fgfx%2Fsenat%2Fuserfiles%2F_public%2Fk9%2Fagenda%2Fseminaria%2F2017%2F170131_soltysi%2Fsolectwo_studium.pdf&h=ATNDDNJmzjOr-f65Yec7oTqU8AMjU6Xqewza0REDwNNMDcxc4CO0Fj7rSCdAChDoUvnLMI-ZNAZyzWfzh3AqIhZEqIkzBepTaQGm-jhByTKpzYUfdkT4BNRvL-9eMcVZezBYs4jWHCihytCR4ogBlmRp&enc=AZO32ErdAcrHR2yDLwC76--jo_5wcues8pZL4231_QfYAyOAthGr3RpfuakosrBMAkW6lzIyarA5YPtkgfrugqozhUR7yGaHJTznJNXOO-OivqGo1WYD8URdw5Zbtmd16p4Gm4XSNYTMPK-EdbcZcIPQlNltjIMqSadfI4zbfP9xlRozsGgLfu0CazZHNBPliieYanNEmQLlegV9dej0gSZ1&s=1
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 „Twórcze poznania”, zleceniodawca:  Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego, Departament Kultury  

Więcej informacji w załączniku. 

6 marca 

Podczas XXII Gali Konkursu HIT Gospodarczo-Samorządowy Regionu 2016, 
Koło Gminne Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów z Kawęczyna otrzyma-
ło  wyróżnienie tytuł  Złoty HIT 2016 za projekt „25 lat działalności Gminnego 
Koła Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie jako przykład 
wsparcia rozwoju lokalnych społeczności”. 

11 marca 

Obchody Krajowego Dnia Sołtysów na Mazowszu. Organizacja ogólnopolskiej 
konferencji naukowej pn.:„Fundusz sołecki jako instrument rozwoju lokalne-
go” (Konstancin Jeziorna). Główny organizator: Stowarzyszenie Sołtysi Ma-
zowsza  

Kwiecień – czerwiec 

Cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych, warsztatów, konsultacji dla sołty-
sów, radnych, mieszkańców wsi poprowadzonych przez członków Stowarzy-
szenia Sołtysi Mazowsza (Węgrów, Gawrolin, Żuromin).  

3 kwietnia 

W Elblągu na zaproszenie senatora Jerzego Wcisły spotkała się grupa sołtysów 
woj. warmińsko- mazurskiego. Na spotkaniu prezes I. Niewiarowski zaprezen-
tował działalność Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz funkcjonowanie 
funduszu sołeckiego. Zebrani zainicjowali powstanie Stowarzyszenia Sołtysów 
Woj. Warmińsko- Mazurskiego.  

4 kwietnia 

W siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie odbyło się posie-
dzenie Zarządu Głównego KSS, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe 
oraz merytoryczne za 2016 r. Zebrani wysłuchali informacji o działaniach pod-
jętych przez Prezesa oraz biuro od ostatniego posiedzenia 
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Maj – lipiec 

Intensywne prace związane z pozyskaniem przykładów inicjatyw zrealizowa-
nych na terenie kraju, w których fundusz sołecki był głównym lub jednym ze 
znaczących narzędzi pobudzania i organizowania aktywności mieszkańców 
(wysyłka maili do gmin, kontakty, ustalenia). Przykłady zostały zamieszczone 
w Leksykonie Dobrych Praktyk. Opracowanie przygotowywane było na zlece-
nie Instytutu Obywatelskiego. 

Leksykon trafi bezpłatnie do ponad 40 tysięcy sołtysów w Polsce. 

22 maja 

W Wysocku Wielkim odbyło się spotkanie poświęcone obchodom 20 – lecia 
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Jubileuszowe świę-
to było okazją do podsumowania wieloletniej pracy członków stowarzyszenia, 
ale przede wszystkim do złożenia podziękowań dla wszystkich zaangażowa-
nych i oddanych pracy na rzecz rozwoju społeczności wiejskiej.  

24 maja 

MARÓZ 2017  

ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO – pod takim hasłem odbyło się tegoroczne Spotka-
nie Organizacji działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Je-
go uczestnicy poznali procedury i narzędzia, za pomocą których mogą wyrazić 
swój głos, tak aby ich interesy zostały uwzględnione w lokalnym prawie i de-
cyzjach samorządu. Dowiedzieli się, jak współdziałać, by ich lokalna przestrzeń 
była zgodna z ich marzeniami, by byli w niej gospodarzami i decydowali o jej 
kształcie.  

30 maja 

Sołtysi z Warmii i Mazur założyli stowarzyszenie. Jego prezesem został Zbi-
gniew Cieśla - sołtys Aniołowa. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Sołty-
sów ma doradzać w sprawach dotyczących polskiej wsi. 
Stowarzyszenie sołtysów na Warmii i Mazurach założyli sołtysi z powiatu el-
bląskiego, braniewskiego i lidzbarskiego.  
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5-6 czerwca 

Forum Praktyków Partycypacji w Lublinie. Uczestnicy wydarzenia zastanawiali 
się podczas dyskusji, paneli wymiany doświadczeń co zrobić, by procesy par-
tycypacyjne były jak najlepsze? 

8 czerwca 

W Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku odbyło się spotka-
nie Sołtysów Powiatu Kaliskiego połączone z drugą częścią obchodów 20 – 
lecia Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.  

19 czerwca 

W Senacie wręczono nagrody laureatom 15. edycji konkursu „Sołtys Roku”, 
organizowanego przez redakcję „Gazety Sołeckiej” i Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów. Uroczystość poprzedziła konferencja „Aktywne sołectwa – obywa-
telskie społeczeństwo”, przygotowana przez organizatorów konkursu przy 
współpracy z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisją Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

21 czerwca 

Konferencja pn. "Umiejętności cyfrowe 2017" w Warszawie. Krajowe Stowa-
rzyszenie Sołtysów reprezentował Ireneusz Niewiarowski i Patryk Węgierkie-
wicz. KSS należy  Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych 
w Polsce. 

24-25 czerwca 

Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej zorganizowało XXIII Zjazd Sołtysów 
Województwa Świętokrzyskiego i XX Krajowy Turniej Sołtysów „Sołtys – Wą-
chock 2017”. Podczas zjazdu ogłoszono wyniki konkursu Sołtys Roku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego i wręczono nagrody finansowe dla jego laureatów.  

26 czerwca  

Odbyło się w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubez-
pieczeń Wzajemnych. W ramach TUW sołtysi, byli sołtysi, członkowie Rad 
Sołeckich, członkowie Stowarzyszeń sfederowanych w KSS mogą też należeć 
do Związku Wzajemności Członkowskiej „Sołectwo'' .  
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29 czerwca 

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zorganizowało panel podczas  "Forum cy-
frowej wsi" w Gdańsku. Paneliści prezentowali cyfrowe idee dla wsi i przed-
stawiają dobre praktyki z ostatnich lat.  

Lipiec – sierpień 

Redakcja specjalnego wydania miesięcznika „Gazeta Sołecka”, które dystry-
buowano wśród uczestników Wakacyjnego Pikniku Sołtysów w dniach 5-6 
sierpnia w Sompolnie 

Lipiec – listopad 

Intensywne prace związane z opracowaniem wydania specjalnego miesięczni-
ka „Gazeta Sołecka” z okazji 25-lecia „GS” oraz opracowaniem dodatku, który 
stanowił integralną część wydania pn.: „Przyjaciele Gazety Sołeckiej”. (redak-
cja artykułów, historia, reklamodawcy) 

2 lipca 

Odbyły się obchody 880 lat wsi Smulsko, gdzie sołtysem jest nasz kolega z 
WSS, współzałożyciel ruchu sołeckiego - Ryszard Papierkowski. I. Niewiarowski 
przekazał na ręce sołtysa dyplom/gratulacje. 

2 lipca 

Odbyła się konferencja pt. „Aktywizacja środowiska wiejskiego” w Tłuśćcu 
gmina Międzyrzec Podlaski, powiat bialski woj. lubelskie,  

4 lipca 

Podpisanie przez I. Niewiarowskiego i Sławomira Królaka umowy w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na realizację przez KSS pro-
jektu V edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” i konferencja 
finałowa. 

9 lipca 

Organizacja Konferencji ,,Wiejska Polska” 

Finał V edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, ogłoszenie 
wyników wręczenie nagród laureatom. 
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Spotkanie było również okazją do uhonorowania Medalionem im. Dr Aleksan-
dra Hrabiego Szembeka za działalność na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wiel-
kopolskiej prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusza Niewiarow-
skiego. 

Organizacja XXV Jubileuszowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich do 
Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej. 

21-22 lipca 

Posiedzenie Rady Krajowej Drzonków (woj. lubuskie) 

Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 r., wybór 
uzupełniający członka Komisji Rewizyjnej, przyjęcie nowych stowarzyszeń 
członkowskich, przedstawienie planu pracy Rady Krajowej, Zarządu Głównego, 
biura KSS na 2018 r. 

Sierpień 

Wysyłka opracowanego przy współpracy z Instytutem Obywatelskim „Leksy-
konu Dobrych Praktyk” do ponad 40 tysięcy sołtysów w Polsce. 

Rejestracja w KRS-ie uchwalonych podczas Rady Krajowej zmian w statucie 
KSS. 

Sierpień – grudzień 

Organizacja warsztatów wokalnych, warsztatów z rękodzieła artystycznego, 
wyjazdów do instytucji kultury i wyjazdu studyjnego  w gościnne strony LGD 
„Wielkopolska Gościnna” itp.  dla 2 grup senioralnych z gminy Kawęczyn i 
Rzgów w ramach projektu „Rozsmakowani w kulturze”. ”  

Organizacja warsztatów wokalnych dla grupy międzypokoleniowej z gminy 
Golina w ramach projektu „Kultura łączy pokolenia”. 

Organizacja warsztatów teatralnych dla grupy międzypokoleniowej z gminy 
Kłodawa w ramach projektu: „Twórcze poznania” 

Kontynuacja przez WSS działań w ramach projektu: „Świetlicowe atrakcje” na 
terenie gminy Rzgów, Koło, Turek, Olszówka. 

Sierpień – grudzień 
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Organizacja wyjazdów przedstawicieli środowisk wiejskich na CTR w Nadarzy-
nie (44 autokary, 15 busów) 

5 – 6 sierpnia 

Organizacja przez KSS i WSS przy współpracy z „Przeglądem Konińskim” i Gmi-
ną Sompolno Wakacyjnego Pikniku Sołtysów w Sompolnie. Druk i dystrybucja 
wydania specjalnego miesięcznika „Gazeta Sołecka”. Tytuł „Najpopularniej-
szego Sołtysa Regionu Konińskiego 2018”  otrzymała Pani Agnieszka Trawiń-
ska, sołectwo Zakrzewek, gmina Wierzbinek.  

Sierpień-wrzesień 

Udział w niwelowaniu skutków nawałnicy w Polsce przez sołtysów. Szczegól-
nie w tym dziele zaznaczył się sołtys Rytla Łukasz Ossowski. 

Wrzesień – grudzień 

Opracowanie, druk i dystrybucja „Poradnika Radnego i Sołtysa na 2018 r.”) 

Obchody 25-lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów”  

Na zaproszenie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW,  Prezes Ireneusz 
Niewiarowski uczestniczył w 34 Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Ubezpieczycieli Rolnych  
(AIAG). 

6 października 

XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Katowicach  

13  października  

Obchody 15- lecia Stowarzyszenia „Z Edukacją w Przyszłość” 

14 października  

Wybory Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. 
Prezesem został Jarosław Maciejewski. 

18 października 

 Organizacja Konferencji „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”  podczas  
TARGÓW POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu (18 października 2017 r.)  
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 Rozstrzygnięcie V edycji konkursu na najlepszą wiejską stronę interne-
tową „Sołectw@ w sieci".  

27 października 

Uroczyste obchody 30 – lecia Fundacji Wspomagania Wsi. List gratulacyjny od 
Prezesa KSS Ireneusza Niewiarowskiego na ręce  Prezesa FWW Piotra Szcze-
pańskiego 

28 października 

 Zjazd Sołtysów Powiatu Kieleckiego w Chęcinach  

 Udział Prezesa Ireneusza Niewiarowskiego o uroczystych obchodach 
25 – lecia  Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW  

 Udział Prezesa Ireneusza Niewiarowskiego w obchodach 20-lecia dzia-
łania Odnowy Wsi w Województwie Opolskim 

Listopad 

 Rzgów. Uroczyste posumowanie konkursu „Aktywna wieś Wielkopol-
ska” w ramach działania Wielkopolskie Odnowy Wsi” Wśród wyróż-
nionych Prezes Ireneusz Niewiarowski  

 Konferencja „Nowoczesny Rolnik w Internetowym Świecie” Konin, 
Tarnowo Podgórne 

 Ogłoszenie ogólnopolskiej edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlep-
sza inicjatywa” 

5 listopada 

III Pielgrzymka Sołtysów Powiatu Poznańskiego( IN i GS) 

30 listopada  

 Organizacja podczas Centralnych Targów Rolniczych  
w Nadarzynie (PTAK WARSAW EXPO) konferencji związanej  
z obchodami 25 – lecia „Gazety Sołeckiej”.  

 Druk jubileuszowego, specjalnego wydania „Gazety Sołeckiej” wraz z 
dodatkiem pod nazwą: „Przyjaciele Gazety Sołeckiej”. 
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Listopad – grudzień 

 Realizacja etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlep-
sza inicjatywa” na terenie województwa małopolskiego (wyłonienie 
laureatów i wręczenie nagród: I miejsce sołectwo Chrząstowice, gmi-
na Wolbrom, II miejsce sołectwo Malec, gmina Kęty, III miejsce sołec-
two Moszczenica, gmina Bochnia) 

 Zakończenie realizacji projektów przez KSS: zorganizowanie Festiwalu 
Kultury Lokalnej w gminie: 

 - Golina 3.12.2017 r., (premierowy występ nowo powstałego międzypokole-
niowego zespołu „Wokaliza”) 

-  Rzgów 8.12.2017 (premierowy występ nowo powstałego o zespołu senio-
ralnego „Dojrzałe małolaty”) 

-  Kawęczyn 15.12.2017 r. (premierowy występ nowo powstałego senioralne-
go zespołu „Kawęczyniacy”) 

 Zakończenie realizacji projektów przez WSS:  

- zakończenie działań w ramach projektu „Świetlicowe atrakcje” (organizacja 4 
spotkań podsumowujących: 27 listopada 2017 r.  Olszówka, 4 grudnia Sławsk, 
6 grudnia Turek, 11 grudnia Koło) 

- wystawienie przygotowanego w ramach projektu „Twórcze poznania” przez 
zespół międzypokoleniowy z gminy Kłodawa spektaklu „Casting” (28 grudnia 
2017 r., Dom Kultury w Kłodawie) 

 

Kalendarium działań w 2018 r. 

Styczeń  

Liczny udział aktywnych sołectw w 26 edycji WOŚP (m.in.: Borysławice Ko-
ścielne, Wójtowo, Wilcza Kłoda, Opypy, Lisiec Wielki, Szkoła Podstawowa im. 
ks. bp. Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie) 

Rejestracja zgłoszeń konkursowych, które wpłynęły do ogólnopolskiego kon-
kursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, ocena formalna i merytorycz-
na, wyłonienie laureatów z poszczególnych województw. 
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25 stycznia 

Ceremonia wręczenia Orderu Uśmiechu Ireneuszowi Niewiarowskiemu przez 
przedstawiciela Kapituły Orderu Uśmiechu w Zespole Szkół im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Kawęczynie  

 

 

 

 


