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Misja Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 

 

 

 

 

Misją Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów jest wspieranie rozwoju 
obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie demokracji, 
samorządności i aktywności obywateli żeby aktywnie 
wpływać na rozwiązywanie problemów kraju i wspierać 
mieszkańców wsi w procesach integracji z Unią Europejską 
poprzez: 

 

♦ wspieranie rozwoju lokalnych społeczności,  

♦ tworzenie mechanizmów lokalnej demokracji, 

♦ ułatwianie współpracy środowisk lokalnych, 
♦ wspieranie i promocję inicjatyw pozarządowych. 
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Wydarzenia stałe: 

• Współorganizacja Ogólnopolskich Konferencji z okazji Krajowego Dnia Sołtysa 
(pierwsze obchody zorganizowano w Koninie, pozostałe cztery na Mazowszu, 
gdzie głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza z prezes 
Grażyną Jałgos-Dębską na czele, zaprzyjaźnione samorządy, sponsorzy itp.) 

11 marca 2015 r., Konin, woj. wielkopolskie 
Ogólnopolska konferencja, w której uczestniczył Bronisław Komorowski, prezydent 
RP i 800 sołtysów z całej Polski. Podczas spotkania omówione zostały m.in. kwestie 
funkcjonowania funduszu sołeckiego. Nie zabrakło wystąpień sołtysów z całego kraju, 
których tematyka dotyczyła cyfryzacji wsi, możliwości działania wspólnoty wiejskiej 
czy inicjatyw wiejskich liderek. 
 

10 marca 2016 r., Lesznowola, woj. mazowieckie 
Ogólnopolska konferencja naukowa pn.: „Sołtys - lider, działacz, społecznik, czy 
menadżer...? Konferencja składała się z 3 sesji: praktycznej, naukowej  
i dyskusyjnej. Wicewojewoda mazowiecki wręczył Srebrny Krzyż Zasługi Mai 
Winiarskiej-Czajkowskiej, która pełni funkcję sołtysa w sołectwie Opypy (gmina 
Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski). 

 
11 marca 2017 r., Konstancin Jeziorna, woj. mazowieckie 
Ogólnopolska konferencja naukowa pn.: „Fundusz sołecki - jako instrument rozwoju 
lokalnego". Program składał się z trzech sesji: praktycznej, naukowej i dyskusyjnej. 
Podczas pierwszej, Joanna Muszyńska-Dziurny, kierownik Wydziału Promocji  
i Współpracy Zagranicznej, zaprezentowała gminę Konstancin-Jeziorna jako przykład 
dobrego wykorzystania funduszu sołeckiego. Następnie sołtysi i sołtyski ze 
świętokrzyskiej Wiązownicy-Kolonii, śląskich Krzepic i mazowieckiej Bończy, 
opowiadali o niekonwencjonalnych działaniach związanych z funduszem sołeckim 
podejmowanych w swoich sołectwach oraz o mobilizującej i inspirującej roli sołtysa  
w rozwoju polskiej wsi. Sesję naukową rozpoczęło wystąpienie Marszałka Adama 
Struzika, który przedstawił perspektywę wsparcia unijnego po roku 2020 – Politykę 
Spójności i Wspólną Politykę Rolną. Ekonomiści ze Szkoły Głównej Handlowej mówili  
o różnych instrumentach rozwoju lokalnego, funduszach – partycypacyjnym  
i sołeckim oraz podatku katastralnym jako potencjalnym źródle rozwoju lokalnego.  
 
9 marca 2018 r., Nadarzyn, woj. mazowieckie  
Ogólnopolska konferencja pn.: „Niepodległa i inspirująca wieś Polska..." Patronat 
naukowy: Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. 
Konferencja składała się z 3 sesji: 1. „Sołeckie inspiracje" poświęcone świetnym 
przykładom aktywności młodzieży w Dankowicach, Bookcrossing (halo książka)  
w sołectwie Wójtowo, Logo w Laskach i zmiana otoczenia na lepszy model  
w Rozalinie; 2. „Niepodległa wieś 100 lat temu i dziś" – opowieści o dawnych 
obyczajach na wsi, organizacji samorządu w Polsce i dziejach urzędu sołtysa  
a wszystko w miłej, przystępnej formie z odrobiną humoru. 3. Fundusz sołecki – 
najlepsza inicjatywa”, w której to sesji przedstawiono historię powołania funduszu. 

23 marca 2019 r., Izabelin, woj. mazowieckie  
Ogólnopolska konferencja naukowa pn.: „Wiejski, nie znaczy gorszy...". Patronat 
naukowy: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, natomiast patronat honorowy 
Marszałek Adam Struzik a medialny „Gazeta Sołecka”.  
Konferencja składała się z 3 sesji: 1. Licencja na wieś - panel poświęcony promocji 
działań podejmowanych przez mieszkańców wsi mających na celu wypracowanie 
dobrej marki swoich miejscowości. 2. Wieś moje miejsce na ziemi - panel 
aktywizująco-inspirujący, promujący aktywność społeczności wiejskich i niezwykłe 
inicjatywy na rzecz rozwoju małych ojczyzn. 3. O wiejskich społecznościach - panel 
poświęcony przybliżeniu zmian oblicza wsi, które dokonywało się na przestrzeni 100 
ostatnich lat. Wystąpili m.in. Prof. Jerzy Bralczyk, Artur Niewrzędowski, Małgorzata 
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Dąbrowska, Grzegorz Guroś, Marek Chmielewski, Dorota Dembińska, Łukasz 
Ossowski, Arkadiusz Ptak, Łukasz Komorowski, Wojciech Goszczyński. Wstąpili 
także goście Adam Bielan, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Dorota Zmarzlak, Radosław 
Rybicki, Ireneusz Niewiarowski. Dyskusje prowadziły: Agnieszka Palmowska i Ruta 
Śpiewak.  
 

• Coroczny udział prezesa Ireneusza Niewiarowskiego  w Europejskim Forum 
Rolniczym w Jasionce k/Rzeszowa. Wsparcie organizacyjne wydarzenia przez 
Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego i jego prezesa 
Stanisława Lawerę. 
 

• Coroczny udział przedstawicieli Zarządu Głównego  
w Spotkaniach Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich  
w Marózie. 
 

• Organizacja we współpracy z redakcją miesięcznika „Gazeta Sołecka” 
kolejnych edycji konkursu „Sołtys Roku”. Galom finałowym, które 
organizowane są w Senacie przy współpracy z Komisją Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisją Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, towarzyszą konferencje podczas, których wręczone są nagrody 
dla sołtysów, zwycięzców konkursu.  
Tytuły konferencji: 

• 26 maja 2015 r. -  „Fundusz sołecki narzędziem aktywizacji społecznej” 
• 14 czerwca 2016 r. -  „Fundusz sołecki – i co jeszcze dla aktywizacji lokalnej” 
• 19 czerwca 2017 - „Aktywne sołectwa – obywatelskie społeczeństwo”.  
• 11 czerwca 2018 – „Sołectwo, sołtys - kompetencje, obowiązki". 

 
• Coroczna organizacja w ostatni weekend czerwca Zjazdu przez Stowarzyszenie 

Sołtysów Ziemi Kieleckiej i Krajowego Turnieju Sołtysów w Wąchocku  
(w turnieju uczestniczą drużyny z Polski i zza granicy) 

• Organizacja we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego 
czterech kolejnych edycji (III, IV,V i VI) konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa”.  

Konkurs realizowany jest dwóch kategoriach: 
I – Najciekawszy projekt z funduszu sołeckiego (3 nagrody główne i 2 wyróżnienia) 
II – Najaktywniejszy mieszkaniec wsi (3 nagrody) 
 

• Organizacja corocznie w pierwszą niedzielę lipca we współpracy  
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego konferencji „Wiejska Polska”  
w Domu Pielgrzyma Arka Licheniu podczas, której następuje oficjalne 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla laureatów kolejnych edycji 
konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanych dla sołectw  
w terenu województwa wielkopolskiego. 

W roku 2015 roku konferencja  pn.: „Wiejska Polska. 25 lat samorządności na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich" miała charakter dwudniowy. W pierwszej części debaty 
miały miejsce wystąpienia dotyczące podsumowania 25 lat z perspektywy sołectwa, 
gminy, powiatu i województwa. Druga część konferencji to kontynuacja spotkań  
w Kancelarii Prezydenta RP - Forum Debaty Publicznej. 
W drugim dniu na wniosek Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Ksiądz Infułat Antonii Łassa. 
Wręczono także Odznaki Honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”. 
W 2017 roku podczas konferencji, prezes Ireneusz Niewiarowski został odznaczony 
medalionem im. dr. Aleksandra Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju 
wsi wielkopolskiej. 
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• Organizacja corocznie w pierwszą niedzielę lipca Pielgrzymki Sołtysów  
i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej 

W 2017 roku XXV jubileuszowa pielgrzymka odbyła się w przededniu 50. rocznicy 
koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Bolesnej. Z okazji jubileuszu Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów wydało broszurę podsumowującą dorobek 
dotychczasowych pielgrzymek pt.: „25 lat pielgrzymowania sołtysów i środowisk 
wiejskich do Sanktuarium Matki Bolesnej w Licheniu”.  

W 2018 roku z okazji piętnastej rocznicy śmierci ks. bp. Romana Andrzejewskiego, 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi 
Polskiej wydało publikację pt.: „Z dewizą ludzkie ku boskiemu”, przypominającą 
zasługi ks. bp. Romana Andrzejewskiego, Duszpasterza Rolników, która trafiła m.in.: 
do uczestników pielgrzymki. 

• Coroczna organizacja Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów Wielkopolskim  
i rozstrzygnięcie konkursu na „Najpopularniejszego Sołtysa Regionu 
Konińskiego”.  
Wydarzenie organizowane jest we współpracy z  Wielkopolskim Stowarzyszeniem 
Sołtysów, Gminą Sompolno i "Przeglądem Konińskim". W 2015, 2016, 2017 i 2018 
roku uczestnicy pikniku otrzymali opracowane wydanie specjalne „Gazety Sołeckiej”. 

 

Najważniejsze wydarzenia w 2015 r. 

• Prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w Forum Rolniczym powiatu tureckiego  
w Kowalach Pańskich zorganizowanym przez Izby Rolnicze (31 marca) 

• W kwietniu w Piaskach koło Gostynia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Gościnna 
wielkopolska w Internecie” na najlepszy opis aktywności rekreacyjnej mieszkańców 
wsi zamieszczony na stronie internetowej sołectwa na portalu naszawioska.pl. 

• Prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w  konferencji "Tworzenie Sieci 
Najciekawszych Wsi" na zaproszenie Ryszarda Wilczyńskiego (Góra Św. Anny,  
9 czerwca) 

• W okresie od lutego do czerwca Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów 
przeprowadziło zebrania gminne w 37 kołach gminnych WSS na terenie powiatu: 
konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. 

• KSS było podmiotem uprawnionym do zgłaszania kandydatów ma członków 
obwodowych komisji do spraw ogólnopolskiego  referendum, które odbyło się  
6 września 2015 r. Głosujący odpowiedzieli w nim na trzy pytania, dotyczące 
wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, 
stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu 
państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść 
podatnika.  

• Prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w obchodach 25-lecie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (17-18 września, Międzyzdroje). 

• 25 października w Kole KSS zorganizowało XI Mistrzostwa Polski Sołtysów  
i Członków Rad Sołeckich na dystansie 10 km, w ramach XXXV Międzynarodowego 
Biegu Warciańskiego im. Zdzisława Krzyszkowiaka.  

• 28 października w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Targów Technologii  
i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-
SYSTEM organizowanych na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
odbyła się konferencja „Wieś polska – wieś innowacyjna” zorganizowana przez 
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy z Samorządem Województwa 
Wielkopolskiego oraz Krajową Siecią Obszarów Wiejskich. Podczas konferencji 
rozstrzygnięto wyniki konkursu „Sołectw@ w sieci”. 

• Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów znalazł się  
w składzie Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego,  
z którym zawarto porozumienie. 
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• KSS przy współpracy z Fundacją INEA zorganizowało konkurs na najlepszą stronę 
internetową powiatu kolskiego. W konkursie „Hot spot w naszej wiosce” udział wzięło 
20 sołectw. 

• Przy współpracy z NITS, KSS przeprowadziło w grudniu badania na terenie 
województwa wielkopolskiego dotyczące funkcjonowania funduszu sołeckiego  
w  gminach. Populacją badawczą stanowiły dwie grupy respondentów: 
przedstawiciele wszystkich gmin wiejskich i wiejsko-miejskich w województwie  
w liczbie 207 podmiotów oraz sołtysi w liczbie 2 917 osób. Badanie było 
przeprowadzone metodą CATI, czyli wywiadem telefonicznym wspomaganym 
komputerowo. 

• KSS wydało ulotkę informacyjną dotyczącej Funduszu Sołeckiego. 
• Ireneusz Niewiarowski,  prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów otrzymał tytuł 

Honorowego Obywatela Gminy Kawęczyn. 

• Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów pożegnało śp. Profesora Jerzego Regulskiego.  
 

Najważniejsze wydarzenia w 2016 r. 

• Prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w Forum Gospodarczym Welconomy 
Forum in Toruń (7- 8 marca). 

• 6 kwietnia, prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w V posiedzeniu Narodowej 
Rady Rozwoju „Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia szanse”, zorganizowanym  
w Pałacu Prezydenckim. 

• Prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w obchodach 20-lecia Stowarzyszenia 
Sołtysów Woj. Lubuskiego 

• Prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w Kociewskim Kongresie Sołtysów oraz  
w V Walny Zebraniu Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Starogardzkiego, Owidz,  
30 maja. 

• Prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w Konferencji „Mikroźródła energii 
odnawialnej jako podstawa energii obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju  
w Polsce i UE”, Wolin, 25 czerwca  

• 14 lipca odbyło się spotkanie korporacji samorządowych w  Narodowym Instytucie 
Samorządu Terytorialnego w Łodzi. KSS reprezentował prezes Ireneusz 
Niewiarowski. 

• W okresie od maja do lipca  KSS zorganizowało 10 pilotażowych spotkań  
z ogólnopolskiego cyklu DOBRY SOŁTYS – DOBRY ROLNIK. Spotkania odbyły się 
przy współpracy z BGŻ BNP Paribas. W projekcie wzięło udział ponad pół tysiąca 
osób z całej Polski. Spotkania dotyczyły działalności KSS, funduszu sołeckiego, jak  
i najnowszych trendów w rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnictwa w Polsce. 

• W sierpniu Banku Żywności w Koninie obchodził 20-lecie działalności (na wniosek 
założycieli: KSS, WSS i TS organizacja otrzymała odznakę honorową „Za zasługi 
dla województwa wielkopolskiego”) 

• Na zlecenie Instytutu Obywatelskiego KSS dokonało opracowania, druku  
i wysyłki publikacji pt.: „Fundusz sołecki – poradnik”. W publikacji zaprezentowano 
inicjatywy obywatelskie, w których fundusz solecki był głównym lub jednym ze 
znaczących narzędzi pobudzania i organizowania aktywności mieszkańców.  
W publikacji znalazły się działania charakteryzujące się dobrym planowaniem, dużym 
zaangażowaniem mieszkańców wsi, a także wsparciem i partnerskim podejściem ze 
strony samorządów lokalnych. Poradnik trafił bezpłatnie do ponad 40 tysięcy sołtysów 
w Polsce. (realizacja maj – sierpień) 

• W listopadzie na zlecenie Instytutu Obywatelskiego KSS przeprowadziło badanie 
metodą CATI,  mające na celu sprawdzenie odbioru tego wydawnictwa wśród 
czytelników. Wyniki badania przedstawia opracowana „Ekspertyza z zakresu 
bieżących problemów politycznych i społecznych mieszkańców terenów wiejskich  
w Polsce”. 

• KSS stworzyło ogólnopolską platformę internetową - portal NaszaWioska, za pomocą 
której społeczności wiejskie mogą zakładać swoje strony internetowe w oparciu  
o wypracowany szablon. 
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• Organizacja podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla 
Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych Pol-Eco-System konferencji WIEŚ 
POLSKA – WIEŚ INNOWACYJNA. Konferencja była podzielona na dwie linie 
tematyczne poruszające bardzo ważne dla polskiej wsi zagadnienia. Pierwsza 
dotycząca cyfryzacji, druga poświęcona rozwojowi odnawialnych źródeł energii na 
obszarach wiejskich, w szczególności idei prosumenckości. Podczas konferencji 
Wieś Polska-Wieś Innowacyjna rozstrzygnięto konkurs na najlepszą wiejską stronę 
internetową „Sołectw@ w sieci.  

• Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów  zorganizowało wyjazd dla blisko 1400 
przedstawicieli środowisk wiejskich na Centralne Targi Rolnicze w Międzynarodowym 
Centrum Targowo-Kongresowym PTAK WARSAW EXPO, które trwały w dniach  
25-27 października 2016 r. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z ciekawego 
programu, przygotowanego na tą okazję przez gospodarzy i otrzymali bony 
uprawniające do promocyjnych zakupów na terenie PTAK WARSAW EXPO. 

Najważniejsze wydarzenia w 2017 r. 

• Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zorganizowało w Senacie przy współpracy 
Senacką Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej konferencję 
naukową pn. „Kierunki zmian statusu prawnego sołectwa”. KSS reprezentował  
I. Niewiarowski, udział w spotkaniu  wzięła udział liczna reprezentacja stowarzyszeń 
członkowskich KSS. (styczeń). 

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

• Inauguracja jubileuszowych obchodów 20-lecia Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego miała miejsce w Kórniku. Następnie uroczystości były 
kontynuowane w Wysocku Wielkim, w Mszczyszynie i  w Opatówku podczas 
spotkania Sołtysów Powiatu Kaliskiego. Zakończenie uroczystości nastąpiło  
w Gostyniu, podczas Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia. 

• Sołtysi z Warmii i Mazur założyli stowarzyszenie. Jego prezesem został Zbigniew 
Cieśla - sołtys Aniołowa. Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Warmińsko-
Mazurskiego założyli sołtysi z powiatu elbląskiego, braniewskiego i lidzbarskiego.  

• W dniach 5-6 czerwca odbyła się 4. edycja Forum Praktyków Partycypacji,  
2-dniowe wydarzenia mające na celu wymianę doświadczeń między osobami na co 
dzień zajmującymi się procesami włączania mieszkańców w procesy podejmowania 
decyzji. (uczestnicy: Grażyna Jałgos-Dębska, Grzegorz Siwiński). Grażyna Jałgos-
Dębska poprowadziła sesję dyskusyjną: Fundusz sołecki - szansa czy pułapka 
partycypacji? 

• Opracowanie przez KSS i wysyłka na zlecenie Instytutu Obywatelskiego „Leksykonu 
Dobrych Praktyk”. W okresie od maja  do sierpnia KSS prowadziło intensywne 
działania związane z pozyskaniem przykładów inicjatyw zrealizowanych na terenie 
kraju, w których fundusz sołecki był głównym lub jednym ze znaczących narzędzi 
pobudzania i organizowania aktywności mieszkańców. Leksykon trafił bezpłatnie do 
ponad 40 tysięcy sołtysów w Polsce.  

• 25-lecie Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Sołtysi z Małopolski obchodzili 
swoje święto w Krakowie: uroczystość z udziałem zaproszonych gości rozpoczęła się 
mszą świętą w Bazylice Mariackiej, następnie goście przeszli przez krakowski Rynek 
do auli Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prezes 
Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Grzegorz Przybyło, wręczył podziękowania 
i pamiątkowe medale instytucjom oraz osobom zasłużonym dla rozwoju 
stowarzyszenia. 

• Organizacja przez KSS konferencji „Wieś Polska – Wieś Innowacyjna”  podczas  
TARGÓW POL-ECO-SYSTEM w Poznaniu. Konferencja poświęcona była 
problemom utrzymania bioróżnorodności obszarów wiejskich, edukacji ekologicznej  
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i cyfryzacji wsi. Konferencja i konkurs odbyły się pod patronatem Ministra Cyfryzacji 
Anny Streżyńskiej, którą reprezentował Sekretarz Stanu Marek Zagórski.  

• Organizacja przez KSS i WSS konferencji ,,Wiejska Polska – wyzwania na następne 
25 lat” podczas Centralnych Tragów Rolniczych w Nadarzynie  
z okazji 25-lecia „Gazety Sołeckiej”. Redakcja „Gazety Sołeckiej” została m.in. 
uhonorowana przez marszałka województwa mazowieckiego  
i wielkopolskiego. Z tej okazji zostało opracowane wydanie specjalne miesięcznika 
„Gazeta Sołecka” wraz z dodatkiem pn.: „Przyjaciele Gazety Sołeckiej”.  

• Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego przeprowadziło dla sołectw z terenu województwa 
małopolskiego edycję wojewódzką konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 
Był on realizowany pod honorowym patronatem Pana Jacka Krupy - Marszałka 
Województwa Małopolskiego.  

• KSS ogłosiło I ogólnopolską edycję konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” 
 

Najważniejsze wydarzenia w 2018 r. 

• Ceremonia wręczenia Orderu Uśmiechu Ireneuszowi Niewiarowskiemu (prezesowi 
Honorowemu WSS) przez przedstawiciela Kapituły Orderu Uśmiechu w Zespole 
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie. (25 stycznia) 

• Grażyna Jałgos-Dębska, prezes SSM przeprowadziła w Jeleniej Górze warsztaty 
(informacja zwrotna, wystąpienia publiczne, debata                                                               
oksfordzka) dla Młodzieżowej Rady Sołeckiej z Dankowic. (3-5 lutego) 

• Członkowie Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza zorganizowali  w miejscowości 
Równe, gm. Strachówka pow. wołomiński,” – wizytę studyjną, pn. „Fundusz sołecki 
biała broń sołtysa lidera”  dla absolwentów Programu Liderzy PAFW . (10-11 lutego) 

• Udział Ireneusza Niewiarowskiego w Forum Sołtysów w powiecie kolskim.  
(5 marca) 

• Udział Ireneusza Niewiarowskiego w uroczystych obchodach z okazji  Dnia Sołtysa 
Województwa Łódzkiego zorganizowanych w Teatrze Wielkim w Łodzi u działem 
1200 sołtysów. (11 marca) 

• W centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki po raz 25 odbyło się Welcomy Forum 
w Toruniu. Podczas Forum zorganizowano ponad 30 paneli dyskusyjnych  
i konferencji naukowych, wzięło udział wielu ekspertów, ludzi polityki, gospodarki, 
nauki i organizacji pozarządowych. KSS reprezentował prezes Ireneusz 
Niewiarowski.(12 marca) 

• Grażyna Jałgos –Dębska przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Sołtys pozyska 
– wieś zyska” podczas zorganizowanej konferencji z okazji Dnia Sołtysa dla sołtysów 
powiatu piaseczyńskiego. (12 marca) 

• Członkowie SSM zorganizowali w Opypach, gm. Grodzisk mazowiecki warsztaty dla 
sołtysów/absolwentów Programu Liderzy PAFW dotyczące dobrych praktyk 
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. (16-17 marca) 

• Udział Ireneusza Niewiarowskiego w uroczystych obchodach z okazji  Dnia Sołtysa 
Województwa Opolskiego zorganizowanych w Filharmonii Opolskiej. (18 marca).  

• Prezes KSS uczestniczył w XXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów 
Polskich, które odbyło się w Warszawie. (10 kwietnia) 

•  W dniach 17 i 24 kwietnia, Grażyna Jałgos-Dębska przeprowadziła szkolenia  
z funduszu sołeckiego dla sołtysów gminy Sońsk i Pruszcz Gdański 

• Członkowie SSM uczestniczyli  w warsztatach z konsultacji społecznych 
prowadzonych przez Centrum Deliberacji UW we współpracy z KSS.  
(18 kwietnia) 

• Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Wspólnej 
Rządu i Samorządu. W swej wypowiedzi podniósł kwestię ustawy "Prawo łowieckie", 
skrytykował sposób jej uchwalenia bez konsultacji z KSS. Po stanowisku Krajowego 
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Stowarzyszenia Sołtysów, Klub PO zgłosił zapytanie poselskie a grupa posłów 
zgłosiła projekt zmiany ustawy łowieckiej. (kwiecień-maj) 

• Grażyna Jałgos-Dębska, członek Zarządu Głównego KSS została wybrana podczas 
sprawozdawczo-wyborczego Walnego zgromadzenia Forum Aktywizacji Obszarów 
Wiejskich do nowego Zarządu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Została 
powierzona jej funkcja wiceprezeski. KSS jest członkiem/założycielem FAOW.  
(24 maja, Serock) 

• Obchody Dnia Samorządu w Kłodawie, gm. Koło. Organizatorzy: Towarzystwo 
Samorządowe oraz Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce.  
W obchodach wzięli udział samorządowcy, sołtysi oraz lokalni działacze społeczni. 
Obchody zakończyło wręczenie 46 pracownikom samorządowym oraz lokalnym 
liderom Europejskiego Medalu Samorządu z rąk prezesa TS  Ireneusza 
Niewiarowskiego. Odznaczono 12 sołtysów z terenu powiatu kolskiego. (27 maja) 

• Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Stowarzyszenie Sołtysów i Przedstawicielstwo 
Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało cykl spotkań informacyjnych na temat 
Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej. 
Spotkania odbyły się; w Kraśniku dla woj. lubelskiego i w Białymstoku dla  
woj. podkarpackiego. (czerwiec) 

• 11 lipca podczas posiedzenia Zarządu KSS powołany został Komitet Obywatelskiej 
Inicjatywy Ustawodawczej "Sołectwo nowych możliwości". 

• Zjazd Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów i "ZŁOTY LAUR" dla LSS (14 lipca). 
• Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w spotkaniu grupy sołtysów  

w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. (16 sierpnia) 
• Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski, brał udział w przecięciu wstęgi i otwarciu 

imponującego obiektu wiejskiego w  Żdżarach gm. Kawęczyn wybudowanego  
w ramach środków z Funduszu Sołeckiego i Wielkopolskiej Odnowy Wsi.  
(25 sierpnia) 

• Udział Grażyny Jałgos-Dębskiej jako członkini ZG KSS w Forum Sołtysów 
Województwa Śląskiego. (11-12 października) 

• Udział prezesa KSS w konferencji „Ograniczenie smogu na terenach wiejskich”. 
zorganizowanej w Międzyzdrojach/Grodno  - Rozwój Energetyki Odnawialnej.  
(11 października) 

• KSS ogłosiło II edycję ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa”. (9 listopada) 

• Grażyna Jałgos-Dębska, prezes SSM przeprowadziła na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego warsztaty szkoleniowe dla gminnych 
koordynatorów odnowy wsi z województwa opolskiego. (22-23 listopada) 

• Jarosław Maciejewski – prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego został wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego. (23 listopada) 

• Udział członków SSM w projekcie realizowanym przez FAOW „Organizacje wiejskie  
w procesie stanowienia prawa”. (10-11 grudnia) 

• Udział prezesa w konferencji szkoleniowej sołtysów zorganizowanej  
z inicjatywy Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.  Rzęskowo gm. 
Wyrzysk, (17 grudnia) 

• Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w sesji Rady Gminy Olszówka. Na 
początku posiedzenia podziękowano sołtysom za dotychczasową pracę. Wśród 
sołtysów był Leszek Pasiński - sołtys z 55-letnim stażem ze wsi Przybyszew. 
 

Kalendarium działań od stycznia do kwietnia 2019 r. 
 

• W okresie od stycznia  do kwietnia Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów 
przeprowadziło zebrania /spotkania wyborcze w 38 kołach gminnych WSS na terenie 
powiatu: konińskiego, kolskiego, tureckiego. Podczas zebrań wybierano 
przewodniczących i delegatów na Ogólne Zebranie Delegatów. 

• 7 stycznia w biurze KSS w Koninie odbył się kolejny Zarząd Główny Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów. Oceniono miniony rok i działania organizacji oraz 
omówiono wyzwania i plany działań na 2019 rok. 
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• 20 stycznia, Grażyna Jałgos-Dębska, prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza 
przeprowadziła szkolenie dla sołtysów gminy Ciepielów, pow. lipski, pn.:„Jak to robią 
najlepsi, czyli fundusz sołecki na Mazowszu”. 

• 22 stycznia, Grażyna Jałgos-Dębska przeprowadziła szkolenie dla sołtysów gminy  
Żabia Wola, pow. grodziski, „Fundusz sołecki szansą rozwoju lokalnego”. 

• 1 lutego Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów KSS razem z Przedstawicielstwem 
Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało w ramach Centralnych Targów 
Rolniczych w Nadarzynie konferencję ,,Wiejska Polska” na temat Wspólnej Polityki 
Rolnej w ramach Dialogu Obywatelskiego Komisji Europejskiej. Na konferencję 
złożyły się trzy moduły. W ramach Dialogu Obywatelskiego wystąpił Dyr. Gen. Komisji 
Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Jerzy Plewa, następnie 
prof. Walenty Poczta poprowadził panel, w którym wzięli udział Przewodniczący KR 
Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, wiceminister MRRW Ryszard 
Zarudzki, prof. Andrzej Kowalski Dyr. IERiGŻ i Jerzy Plewa. Ci wybitni 
przedstawiciele nauki, administracji i polityki dyskutowali ze sobą i uczestnikami na 
temat WPR i generalnie przyszłości polskiego rolnictwa. Całość zwieńczyło 
ogłoszenie wyników II edycji ogólnopolskiego  konkursu „Fundusz sołecki - najlepsza 
inicjatywa”. 

• 5 lutego w Koninie odbyło się posiedzenie Zarządu WSS. 
• W dniach 1-2 marca prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył  

w Europejskim Forum Rolniczym w Jasionce k. Rzeszowa.  Z tej okazji Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów opracowało wydanie specjalne „Gazety Sołeckiej”, która 
trafiła do uczestników forum. 

• 9 marca Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu 
Samorządu Województwa Wielkopolskiego zorganizowało III Pielgrzymkę Sołtysów 
do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Udział w wydarzeniu wzięło blisko 600 
sołtysów z całej Wielkopolski. Uroczystość, której byłem współorganizatorem, odbyła 
się w przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. Uroczystości rozpoczęły się od mszy 
świętej, którą w intencji sołtysów sprawował ksiądz prałat Adam Modliński, delegat 
Biskupa Kaliskiego. W hali widowiskowo-sportowej wręczono 10 sołtysom Odznaki 
Honorowe „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Trzem sołtysom z gminy 
Ostrów Wielkopolski przyznane zostały również Medaliony Stulecia Polonizacji Izb 
Rolniczych, które wręczył prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.  

• 9 marca, Grażyna Jałgos-Dębska była prelegentką panelu „Kobiety na wsi” podczas 
zorganizowanej w warszawie konferencji  „Obywatelki. Kongres 100 lat partycypacji 
kobiet”. 

• 11 marca w Sejmie podczas konferencji prasowej posłowie PO Jacek Protas  
i Ryszard Wilczyński wraz z prezesem KSS Ireneusz Niewiarowski przedstawili 
projekt ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 
ustaw. Po konferencji projekt został złożony do laski marszałkowskiej. 

• 11 marca, spotkanie Ireneusza Niewiarowskiego prezesa KSS i  Grażyny Jałgos-
Dębskiej prezeski SSM z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem 
Struzikiem. 

• 13 marca w Koninie odbyło się zebranie członków władz struktur gminnych  
i wojewódzkich Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Spotkanie było okazją do 
odznaczenia zasłużonych sołtysów, ale również omówienia przyszłości subregionu 
konińskiego. 

• 16 marca, Grażyna Jałgos-Dębska uczestniczyła w Turnieju i  Konferencji Sołtysów 
Powiatu Ostrołęckiego a w dniu 11 kwietnia w szkoleniu sołtysów z tego powiatu. 

• 24 marca w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Biechowie, gm. Miłosław 
członkowie Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego uczcili pamięć 
zmarłego 6 lutego 2017 r. Franciszka Sztuki, który był inicjatorem  
i założycielem tegoż stowarzyszenia. W mszy św. uczestniczyły trzy poczty 
sztandarowe: Zarządu Wojewódzkiego SSWW, Rady Powiatowej SSWW  
w Ostrowie Wielkopolskim i Rady Powiatowej SSWW w Poznaniu. Obecny był 
burmistrz gminy Miłosław, Pan Zbigniew Skikiewicz poprzedni burmistrz gm. 
Miłosław, delegacje sołtysów z gmin: Mieścisko, Ostrów Wielkopolski, Śrem, Grabów 
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n/Prosną i Złotów, a także z powiatu wrzesińskiego i powiatu poznańskiego, jak 
również sołtysi z gminy Miłosław. 

• 28 marca, Grażyna Jałgos-Dębska, prezes Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza 
przeprowadziła warsztaty dla sołtysów pn.: „Sołtys na zagrodzie równy wojewodzie” 
Gminy Skarszewy, pow. starogardzki, w woj. pomorskim. 

• 29 marca, prezes Ireneusz Niewiarowski uczestniczył w Samorządowym Dniu Sołtysa 
na Warmii i Mazurach, którym wzięło udział ok. 1500 sołtysów. Panel „Sołtys-wieś-
samorząd-przyszłość” moderował red. Roman Czajarek, wystąpili marszałek  
G. Brzezin, prof. Andrzej Babuchowski, dr Marta Akincza, prezes KSS  
I. Niewiarowski, który mówił o potrzebie zmian prawnych zwiększających możliwości 
działania sołectwa i sołtysów, poinformował o złożonym do łaski marszałkowskiej 
nowym projekcie, podziękował obecnemu na sali posłowi Jackowi Protasowi za udział  
w pracach nad projektem. Po panelu wyróżniono 100 sołtysów. 

• 3 kwietnia odbyło się w Koninie spotkanie w sprawie podpisania Porozumienia 
dotyczącego sprawiedliwej Transformacji Energetycznej Wielkopolski Wschodniej 
przez samorządowców, ludzi biznesu, organizacji pozarządowych, Agencji Rozwoju 
Regionalnego. W imieniu KSS i Towarzystwa Samorządowego porozumienie 
podpisał Ireneusz Niewiarowski a w imieniu WSS Sławomir Królak. 

• 5 kwietnia po raz ósmy odbyły się obrady Zjazdu Gminnego Koła Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie. To największe Koło Gminne WSS liczące 
189 członków.  Zadaniem zjazdu było także wybranie władz Gminnego Koła WSS  
w Kawęczynie. Przewodniczącym został ponownie Sylwester Kasprzak. 

• Wywiad i zarazem rozmowa o UE, o korzyściach jakie akcesja dała Polsce,  
o szansach ale też zagrożeniach jakie niesie obecny czas z Markiem Prawdą 
Dyrektorem Przedstawicielstwa KE i Ireneuszem Niewiarowskim Prezesem KSS. 
Wywiad przeprowadzili Joanna i Zdzisław Iwaniccy w siedzibie Przedstawicielstwa 
Komisji Europejskiej w Polsce. Wywiad znalazł się w wydaniu specjalnym „Gazety 
Sołeckiej”. 

• 12 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. W posiedzeniu brali też udział Prezesi Rad 
Powiatowych Stowarzyszenia. 

• KSS ogłosiło VII edycję konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowany 
dla sołectw z terenu województwa wielkopolskiego. 

• 24 kwietnia odbyło się w Kowalach Księżych (gmina Turek). Ogólne Zebranie 
Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów odbyło się dziś  
Podczas zjazdu przede wszystkim wybrano nowe władze: prezesa zarządu, członków 
zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów do rady krajowej Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów. Prezesem zarządu został Robert Galęba, wiceprezesami 
Sławomir Królak i Ryszard Papierkowski. Skarbnikiem Tymon Zioła, sekretarzem 
Henryk Zagozda. Członkami zarządu: Tadeusz Krygier, Aleksandra Nowiszewska, 
Marek Kowalski i Stefan Kropidłowski. Członkowie WSS podjęli trzy stanowiska  
w sprawie: poselskiego projektu ustawy o zmianie „ustawy o samorządzie gminnym 
oraz nie-których innych ustaw”, obchodów 30 rocznicy odzyskania wolności  
i w sprawie uwzględnienia problemów rolnictwa i gospodarki wodnej w programie 
rewitalizacji i restrukturyzacji gospodarki subregionu konińskiego. 

• 11 maja, Grażyna Jałgos-Dębska przeprowadziła szkolenie pn.: „Fundusz sołecki 
szansą rozwoju lokalnego” dla sołtysów, radnych, członków rad sołeckich i liderów 
wiejskich  z gminy Iłów, pow. sochaczewski. 

 

Zrealizowane projekty przez zespół stowarzyszeń: 

- „Fundusz sołecki w działaniu” (2014-2015) (KSS) 
- „Edukacja ekologiczna liderów wiejskich w województwie Wielkopolskim (2015  
i 2016) (WSS) 
- „PULS Rozwoju, czyli Pozytywnie Ułożona Lokalna Strategia Rozwoju” (2014-2015) (WSS) 
- „Fundusz sołecki – wspólna sprawa” (2015) (KSS) 
- „Zdolna Wielkopolska” (2016) (TS) 
- „Rozsmakowani w kulturze” (2017) (KSS) 
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- „Kultura łączy pokolenia” (2017) (KSS) 
- „Twórcze poznania” (2017) (WSS) 
- „Świetlicowe atrakcje” (2017) (WSS) 
- „Młodzieżowe inspiracje” (2017) (TS) 
- „Międzypokoleniowo z kulturą na wesoło” (2018) (KSS) 
- „Ludzie kłodawskich sołectw – słownik biograficzny” (2018) (TS) 
- „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego” począwszy od 2016 r. (TS) 
 

Wydane publikacje: 

• „Puls rozwoju” (wydawca WSS) 
• „Fundusz sołecki – wspólna sprawa” 
• „Fundusz sołecki  w działaniu. Wyzwania i recepty” 
• „Moje miejsce” (wydawca TS) 
• „Moje miejsce. Młodzieżowa mapa” (wydawca TS) 
• „Fundusz sołecki, dobre praktyki” 
• „Fundusz sołecki – poradnik” 
• „Fundusz sołecki. Leksykon dobrych praktyk” 
• „25 lat pielgrzymowania sołtysów i środowisk wiejskich do Sanktuarium Matki 

Bolesnej w Licheniu”.  
• „Z dewizą ludzkie ku boskiemu” 
• „Życie praca wypełnione. Saturnin Czerniewicz 1890 – 1961” (wydawca TS) 
• „Ludzie kłodawskich sołectw, szkice biograficzne i przyczynki do lokalnej historii” 

(wydawca TS). 
 

Wydania specjalne „Gazety Sołeckiej” 

• wydanie specjalne  towarzyszące Wakacyjnemu Piknikowi Sołtysów  
w Sompolnie w 2015, 2016, 2017 i 2018 r. 

• wydanie specjalne pt.: „Przyjaciele Gazety Sołeckiej z okazji 25-lecia „Gazety 
Sołeckiej” (listopad 2017 r.) 

• wydanie specjalne z okazji XVIII Kongresu Gmin Wiejskich RP (czerwiec 2018 r.)  
• wydanie specjalne dla uczestników Europejskiego Forum Rolniczego  

w Jasionce (marzec 2019 r.) 
• wydanie specjalne  dot. wyborów do Europarlamentu (maj 2019 r.) 

 

Obrady Rady Krajowej KSS: 

2015 rok 

10 marca, Licheń, woj. wielkopolskie 

W dniu marca 2015 r. w Licheniu  odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady 
Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski 
podsumował prace Zarządu Głównego i biura KSS w V kadencji. Przedstawił również 
sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności KSS w 2014 r., które zostały 
wcześniej zaakceptowane i podpisane przez Zarząd KSS. Następnie podjęto uchwały  
w sprawie przyjęcia sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2014 r. oraz w sprawie 
udzielenia absolutorium dla Zarządu Głównego. Podczas Rady Krajowej została także 
podjęta uchwała w sprawie zmiany i przyjęcia nowego statutu Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów. 
Dokonano wyborów Prezesa oraz Zarządu Głównego KSS: Ireneusz Niewiarowski – 
prezes, trzech zastępców prezesa: Barbara Czachura, Stanisław Lawera, Feliks 
Januchta, Stanisław Kaszyk – sekretarz, Sławomir Królak – skarbnik, Członkowie: 
Grażyna Jałgos-Dębska, Alfred Frydrychowicz, Adam Radłowski. 
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Waldemar Małaczyński – przewodniczący, Zbigniew 
Micał – zastępca przewodniczącego, Wincenty Pawelczyk – sekretarz, Grażyna 
Wawszczak, Jan Landenburski. 
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2016 rok 

3-4 czerwca, Wierzchosławice, woj. małopolskie, w powiat tarnowski  
Podczas obrad dyskutowano o roli sołtysa w dzisiejszych czasach, bieżących problemach 
i możliwościach ich rozwiązań, wprowadzenia zmian ustawowych ułatwiających oraz 
doceniających prace społeczną sołtysów i wzmacniających ich pozycję. 
Sobotnie spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą w parafii pod wezwaniem Matki Bożej 
Pocieszenia w Wierzchosławicach. Po mszy św. złożono kwiaty na grobie Wielkiego 
Polaka Wincentego Witosa. W uroczystości zaplanowanej na drugi dzień Rady udział 
wzięli m. in. delegaci Rady Krajowej, posłowie: Władysław Kosiniak Kamysz, Marek 
Sowa, marszałek Leszek Zegzda oraz przedstawiciele władz samorządowych. Rada 
Krajowa postanowiła podziękować Ojcu Świętemu Franciszkowi za kanonizację  
o. Stanisława Papczyńskiego wystosowując list, który został wysłany do Watykanu. 
 

2017 rok 

21-22 lipca, Drzonków, gm. Zielona Góra, woj. lubuskie.  
Patronat nad wydarzeniem sprawowała Pani marszałek Elżbieta Anna Polak. Podczas 
obrad Edward Jednoszewski, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów został 
wybrany w wyborach uzupełniających, na członka Komisji Rewizyjnej KSS. Rada 
dokonała akceptacji sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2016 r. Członkowie 
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego skierowali na ręce prezesa 
Niewiarowskiego i dyrektora biura Grzegorza Siwińskiego swoje wyrazy wdzięczności za 
wsparcie i pomoc w ciągu 20 lat funkcjonowania SSWW, które bardzo uroczyście 
obchodziło swój jubileusz. Grażyna Jałgos-Dębska, prezes SSM wraz z  Izą Filipowicz-
Żaroń z Mazowsza, Dagmarą Rucińską z Wielkopolski i Krzysztofem  Węgrzyniakiem  
z Lubelszczyzny poprowadzili inspirujące warsztaty, o ciekawej tematyce. Rozmawiano  
o różnych różnościach, czyli ciekawych pomysłach na wieś, o radzie sołeckiej, czy jest 
ona sprzymierzeńcem czy utrapieniem sołtysa.   

 

2018 rok 

18-20 maja, Korzeck, gm. Chęciny, woj. świętokrzyskie. 
Gościem obrad był dr Marek Prawda - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej  
w Polsce. Podczas dyskusji poruszano ważne tematy dotyczące przyszłości Polski oraz 
polskiej wsi w Unii Europejskiej.  Rada Krajowa przyjęła stanowisko dotyczące tej ustawy. 
W drugim dniu obrad głównym punktem była dyskusja nad nowymi projektami zmian 
Ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw dotyczących sołectw, funduszu 
sołeckiego, sołtysów.  
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Zapraszamy na strony internetowe: 
 
 

www.kss.org.pl 

www.funduszsolecki.eu 

www.gazetasolecka.pl 

www.naszawioska.pl 

 

 

Polub nas na facebooku: 

 

www.facebook.com/krajowestowarzyszeniesoltysow 

www.facebook.com/gazetasoleckaonline 

 


