
Wielkopolskie Stowarzyszenie Sołtysów w 1991 roku, zapoczątkowało 
ruch stowarzyszeń sołtysów w Polsce. Za cel stawia dbałość o interesy 
sołtysów, podtrzymywanie ich bogatej tradycji, działania na rzecz po-
budzania rozwoju społecznego i cywilizacyjnego postępu. W 1994 roku 
WSS zainicjowało utworzenie federacji Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów, które zrzesza 31 lokalnych stowarzyszeń sołtysów  z terenu 
całego kraju, liczących łącznie ponad 17 000 członków. KSS jest pierw-
szym w 800-letniej historii sołtysów stowarzyszeniem o zasięgu ogól-

nopolskim. Jako organizacja reprezentująca sołtysów i środowiska wiejskie działa na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz 
samorządności. Poprzez liczne działania, takie jak konferencje, seminaria, szkolenia 
dla sołtysów i lokalnych liderów, a także wydawnictwa, wystawy i projekty informa-
cyjne działa na rzecz rozwoju wsi. Upowszechnia informację i wiedzę wśród przed-
stawicieli wiejskich społeczności poprzez wydawanie miesięcznika „Gazeta Sołecka” 
oraz rocznika „Poradnik radnego i sołtysa”.  

„Gazeta Sołecka” to ogólnopolski miesięcz-
nik, który ukazuje się od 25 lat i żywo inte-
resuje się przykładami aktywnego działania 

sołtysów, opisuje ich zaangażowanie, oryginalne pomysły, kon-
kretne osiągnięcia. Czytelnicy mogą tu znaleźć porady i przykła-
dy rozwiązań, stosowanych zarówno u nas w kraju jak i u naszych europejskich 
partnerów. „Poradnik radnego i sołtysa” jest popularnym rocznikiem, który spełnia 
także rolę informatora dostarczając kompendium wiedzy praktycznej nt: Wspólnej 
Polityki Rolnej, funduszu sołeckiego, funduszy strukturalnych itp… Wiele uwagi po-
święca zmianom  w prawie polskim dotyczących zarówno rolnictwa jak  i samorząd-
ności terytorialnej.  
Towarzystwo Samorządowe jest organizacją pożytku publicznego, aktywnie działa-

jącą na rzecz rozwoju samorządu, tworzenia integrujących więzi lo-
kalnych, pobudzania aktywności społecznej, kształtowania szacunku 
do narodu jego historii i kultury, pomocy charytatywnej (współzało-
życiel Banku Żywności w Koninie, „Konińskie Mikołaje”). Działania 

stałe: Fundusz Stypendialny dla grupy najzdolniejszych uczniów, aktywnie uczestni-
czących w życiu swoich środowisk, będących jednocześnie w trudniej sytuacji mate-
rialnej. Dotychczas przyznano 2351 stypendiów. Wielkopolski Konkurs Wiedzy o 
Samorządzie Terytorialnym przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych, ak-
tywnie upowszechnia podstawową wiedzę o funkcjonowaniu samorządu i jego zna-
czeniu dla życia lokalnych społeczności. 

Zapraszamy do współpracy 
62-500 Konin, ul. Zofii Urbanowskiej 8; tel. 63 243 75 80 

www. kss.org.pl; www.wss.konin.pl; www.ts.konin.pl                              
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PROJEKTY ZESPOŁU STOWARZYSZEŃ w 2017 roku 
 
 

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW 

 Tytuł: „Twórcze poznania”      
Darczyńca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament 
Kultury. Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.  
Teren objęty projektem: gmina Kłodawa.  
Cel i działania  
Ideą projektu był wzrost ekspresji kulturalnej wśród społeczności lokalnej oraz 
stworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji mieszkańców z różnych grup wie-
kowych poprzez realizację społecznościowego spektaklu teatralnego.  
Od wiosny, uczestnicy wielopokoleniowej, 21-jedno osobowej grupy z Kłodawy, 
spotykali się na warsztatach teatralnych. Podczas cyklu zajęć zespół przygotował 
społeczny spektakl teatralny. Zajęcia poświęcone były przybliżeniu jego uczestni-
kom wiedzy w zakresie profesjonalnego aktorstwa. Wszyscy pracowali nad emisją 
głosu, poprawną dykcją, odpowiednią postawą ciała, wyczuciem przestrzeni sce-
nicznej. Grupa opracowała scenariusz spektaklu według własnych pomysłów i po-
trzeb, dokonała podziału ról i zaplanowała scenografię. Zespół otrzymał profesjo-
nalne wsparcie ze strony prowadzących warsztaty, pani Elżbiety Łuczak i pani Anny 
Czerwińskiej oraz opiekę koordynatora lokalnego, pani Ewy Ochędalskiej. Efektem 
wielomiesięcznej pracy jest spektakl „Casting”, który podejmuje próbę satyrycznego 
spojrzenia na kreowany przez media świat, na  pseudowartości, którym ulega czło-
wiek XXI wieku. Niejako „przy okazji” twórcy projektu przemycają  do spektaklu 
elementy lokalnej kultury i tradycji, podkreślając tym samym swoją tożsamość na 
tle współczesnego medialnego bełkotu. 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_obywatelskie
http://www.wss.konin.pl/


 Tytuł: „Świetlicowe ATR-akcje”      
Darczyńca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Termin realizacji: 1 lutego 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.  
Gminy objęte projektem: Koło, Olszówka, Rzgów i Turek. 
Uczestnicy bezpośredni: mieszkańcy bez ograniczeń wiekowych, w sumie 80 osób. 
Cel projektu:  
Zwiększenie aktywności mieszkańców gmin/sołectw poprzez opracowanie i przetestowanie 
całorocznych programów aktywności lokalnej wokół świetlic wiejskich oraz wdrożenie dzie-
sięciu inicjatyw społecznych. 
Działania i rezultaty 
Uczestnicy wzięli udział  w warsztatach kompetencyjnych, debacie społecznej, gminnych 
warsztatach strategicznych oraz w procesie testowania czyli realizacji zaplanowanych inicja-
tyw i w warsztatach programowania. 
Istota projektu polegała na opracowaniu przez mieszkańców całorocznych programów ak-
tywności z wykorzystaniem wiejskich świetlic i innych lokalnych zasobów oraz na jego wdro-
żeniu z udziałem mieszkańców, we współpracy z samorządem lokalnym, jednostkami orga-
nizacyjnymi samorządu terytorialnego i jednostkami pomocniczymi. Projekt skupił się na 
animowaniu aktywności i kultywowaniu tradycji. Odnosił się do problemu braku pomysłów: 
do czego świetlica ma we wsi służyć? jak organizować jej działalność?  
 

TOWARZYSTWO SAMORZĄDOWE 

 Tytuł: „Młodzieżowe inspiracje”   
Darczyńca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Program Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. Termin realizacji: 1 lutego 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.  
Gminy objęte projektem: Golina, Kłodawa i Malanów. 
Uczestnicy bezpośredni: 30 gimnazjalistów i 9 osób dorosłych. 
Cel projektu: 
Wzrost uczestnictwa wielkopolskich gimnazjalistów w lokalnym życiu publicznym i w proce-
sie decyzyjnym poprzez stworzenie warunków do długotrwałej współpracy młodzieży z sa-
morządem lokalnym. 
Działania i rezultaty 
Od wiosny uczestnicy brali udział w serii dwóch warsztatów przygotowawczych, pięciodnio-
wym obozie coachingowym i w dwóch warsztatach wdrożeniowych. Podczas wakacyjnych 
spotkań młodzież określiła swoje wartości, potrzeby i zasoby, a w oparciu o swoje możliwo-
ści każdy z trzech zespołów podjął decyzje o sposobie na włączenie młodych osób w życie 
publiczne gminy. W Golinie młodzież zaproponowała utworzenie Młodzieżowej Rady Miej-
skiej oraz z pomocą anonimowych ankiet przeprowadziła badania diagnozujące potrzeby 
młodych osób. W gminie Kłodawa w Korzeczniku młodzi ludzie postanowili zająć się rozpo-
znaniem potrzeb młodzieży z wioski przy pomocą ankiety. Prezentacja wyników badania 
stała się podstawą dyskusji o potrzebach młodzieży i o tym, jakie działania można podjąć, by 
zadbać o jej wszechstronny rozwój. W Malanowie zrodziły się pomysły na festyn „Nasz nowy 
park” oraz powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, która miałaby możliwość współdecydowa-
nia o tym, co dzieje się w lokalnym środowisku. 
 

 Tytuł: „Promocja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r.”   
Darczyńca: Urząd Miasta Konin. Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 30 listopada 2017 r.  
Teren objęty projektem: Konin. Opis projektu: 
Zadanie publiczne miało na celu upowszechnianie działań wspomagających rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych oraz rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadze-
nia kampanii informacyjno-promocyjnej oraz edukacyjnej skierowanej do osób związanych z 
Koninem, wspierającej wprowadzenie Konińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r. Pro-
jekt odwoływał się do zaangażowania i współdziałania mieszkańców na rzecz rozwoju miasta 
w kontekście realizacji inicjatyw finansowanych z budżetu partycypacyjnego. Osiągnięcie 
celu było możliwe dzięki różnorodnym działaniom i akcjom promocyjnym. Zrealizowane 
działania: spotkania z mieszkańcami, organizacja maratonów pisania wniosków, kolportaż 
ulotek do skrzynek pocztowych, plakaty w autobusach, billboardy, filmy promocyjne, orga-
nizacja Hyde Park’u, reklama w mediach i z wykorzystaniem Internetu. 
 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE SOŁTYSÓW 

 Tytuł: „Rozsmakowani w kulturze”      
Darczyńca: Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej, Program ASOS 
Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r. Gminy objęte projektem: Kawęczyn  
i  Rzgów. Uczestnicy bezpośredni: seniorzy 60+, w sumie 40 osób. Cel projektu:  
Kształcenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych osób w wieku 60+ poprzez stworzenie 
możliwości różnorodnych w treści i formie doświadczeń i kontaktów z kulturą ale także do-
starczanie wzorów takich kontaktów podejmowanych przez konkretne osoby i środowiska.  
Działania i rezultaty 
Seniorzy brali udział  w warsztatach integracyjno-rozwojowych i wokalnych, których efektem 
było skomponowanie piosenki lokalnej. Skorzystali również z zajęć z rękodziełem artystycz-
nym, spotkań z miejscowymi artystami, wyjazdów na wydarzenia artystyczne/kulturalne, 
międzypokoleniowych rowerowych rajdów „Z kulturą mi po drodze”, wyjazdu studyjnego 
„Śladami Pana Tadeusza” we współpracy z LGD Wielkopolska Gościnna. Projekt zwieńczyły 
Festiwale Kultury Lokalnej z udziałem mieszkańców gmin i innych zaproszonych gości. Osta-
tecznie przyczynił się do rozwoju lokalnej oferty edukacyjno-kulturalnej oraz kompetencji 
społecznych i osobistych uczestników.  
 

 Tytuł: „Kultura łączy pokolenia”      
Darczyńca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Kultury. 
Termin realizacji: 1 marca 2017 r. - 31 grudnia 2017 r.  Teren objęty projektem: gmina Goli-
na. Uczestnicy bezpośredni: przedstawiciele różnych grup pokoleniowych w sumie 25 osób. 
Cel i działania  
Celem zadania było rozwijanie kompetencji kulturalnych, społecznych, osobistych oraz po-
budzanie kreatywności i ekspresji kulturalnej wśród mieszkańców gminy. Uczestniczyli oni w 
warsztatach integracyjno-rozwojowych i wokalnych, których efektem była skomponowana 
piosenka międzypokoleniowa, zaprezentowana podczas wydarzenia o szerszym zasięgu - 
Festiwalu Kultury Lokalnej. Zgromadził on miejscowych artystów, twórców ludowych, którzy 
zapoznali mieszkańców i zaproszonych gości z własnym dorobkiem/repertuarem artystycz-
nym.  


