
Z  mistrzostw Europy na nasz festyn

Grupa taneczna dziewcząt 
z Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury  w Sompolnie zdobyła 

w maju tego roku czwarte miejsce na 
mistrzostwach Polski w Kędzierzynie-
Koźlu i uzyskała nominację do XIV Mi-
strzostw Europy Mażoretek.

Co trzeba umieć, aby sięgać po ta-
kie laury?  – Trzeba być muzykalnym, 
mieć poczucie rytmu i uzdolnienia 
sportowe, ale przede wszystkim być 
pracowitym i wytrwałym, bo efektowne 
pokazy są poprzedzone tygodniami 
solidnej pracy – mówią instruktorzy.

Konkursowe występy mistrzostw Eu-
ropy odbyły się 22-25 czerwca w mie-
ście Gulianova we Włoszech.  Czasu 
na podszlifowanie programu artystycz-
nego było niewiele. Wszystkie sprawy 

organizacyjne udało się jednak pospi-
nać w iście ekspresowym tempie  dzię-
ki życzliwości władz samorządowych 
gminy przy osobistym zaangażowaniu 
radnych oraz burmistrza Romana Bed-
narka, a także hojności i pomocy grona 
sponsorów oraz mieszkańców gminy.

Mażoretki wystąpiły najpierw na 
wielkiej paradzie na ulicach miasta, 
a następnie w konkursie z bardzo am-
bitnym programem klasycznym. Choć 
nie zdobyły medalowych miejsc, były 
ze swego występu zadowolone, a co 
najważniejsze bardzo oklaskiwane 
przez wymagającą włoską publicz-
ność. Wystąpiły w składzie: Martyna 
Chrzanowska, Paulina Ciesielska, 
Marlena Czyżewska, Dominika Dunaj, 
Oliwia Hałaj, Weronika Jadczak, Nata-

lia Kostańska, Anna Kozicka, Izabela 
Krzymińska, Aleksandra Malcer, Mag-
dalena Ratajczyk, Oktawia Szklarska, 
Julia Ulańska, Justyna Wiśniewska, 
Julia Woźniak, Marcelina Żmuda.

– Dziewczyny były dumne, że mogły 
reprezentować nasz kraj oraz miasto 
Sompolno na wielkiej imprezie i dały 
z siebie wszystko – mówi instruktor-
ka oraz autorka układów tanecznych 
grupy Michalina Trawińska . – Dzięku-
jemy władzom gminy i sponsorom za 
umożliwienie wyjazdu oraz Sompoleń-
skiej Orkiestrze Dętej na czele z ka-
pelmistrzem Maciejem Gwoździem za 
pomoc w przygotowaniu programu. 

Mażoretki i orkiestrę zobaczymy 
podczas pikniku sołtysów oraz Dni 
Sompolna.

Laury za inicjatywy 
Najlepsze projekty zrealizowane w 2016 

roku dzięki funduszom sołeckim oraz naj-
aktywniejszych mieszkańców wielkopol-
skich wsi nagrodzono 9 lipca w Licheniu 
podczas finału V edycji regionalnego kon-
kursu „Fundusz sołecki – najlepsza ini-
cjatywa” organizowanego przez Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy 
z Samorządem Województwa Wielkopol-
skiego.

►str. 8

Wybiorą sołtysa 

Podczas Wakacyjnego Pikniku Soł-
tysów poznamy Najpopularniejszego 
Sołtysa Regionu. Zostanie on wybrany 
w plebiscycie organizowanym przez Wy-
dawnictwo „Przegląd Koniński”. W 2016 
roku zwyciężył Piotr Domagalski, sołtys 
Adamowa w gminie Kleczew. Na naszych 
łamach przypominamy ubiegłoroczny finał 
plebiscytu oraz zwycięzców z poprzed-
nich lat. 

►str.4-5
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Gwiazdy jak magnes
Zespół Piękni i Młodzi  będzie 

gwiazdą wieczoru podczas XXII Wielko-
polskiego Pikniku Sołtysów w Sompol-
nie. Natomiast Dni Sompolna uświetni 
Koncert Maryli Rodowicz. Po-
czątek bloku imprez towarzyszących pik-
nikowi – 5 sierpnia, godz. 16, Dni Som-
polna otworzy parada bryczek – 6 sierpnia 
o godz. 12.30.

►str. 3



Polskie szkło dla przemysłu rolniczego
OFERUJEMY DLA POJAZDÓW ROLNICZYCH:

Szyby przednie • Szyby boczne • Szyby tylne 
oraz szyby czołowe do pojazdów osobowych i ciężarowych

GLASPO Sp. z o.o.
50-014 Wrocław, ul. Piłsudskiego 104

Tel.: +48 63 262 80 00
Fax: +48 63 262 80 08

e-mail: glaspo@glaspo.pl

GLASPO Sp. z o.o.
62-660 Dąbie, Autostrada A2 WD 181

Tel.: +48 63 262 80 00
Fax: +48 63 262 80 08

e-mail: glaspo@glaspo.pl

GLASPO Sp. z o.o.
62-640 Grzegorzew, ul. Góry 1

Tel.: +48 63 262 80 00
Fax: +48 63 262 80 08

e-mail: glaspo@glaspo.pl

www.glaspo.pl

Zużycie paliwa i emisja spalin CO2, w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych mogą różnić się od podanych wyników pomiarów.  Na zużycie paliwa i emisję 
CO2, wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak: warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wy-
posażenie, obciążenie, liczba pasażerow itp.). lnformacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. 
Szczegóły u Autoryzowanych DilerówToyoty.

Toyota Aurls Touring Sports Hybrid - zużycie pa-
liwa i emisja CO2, w zależności od wariantu i wersji 
auta od 3,5 do 4,01/100 km i od 81 do 92 g/km 
(cykl średni). Podane zużycie paliwa i emisja CO2, 
zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami okre-
ślonymi w rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. 
zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wy-
posażenia na rynek europejski.

Toyota C-HR Hybrid - zużycie paliwa i emisja CO2, 
w zależności od wariantu i wersji auta od 3,6 do 
4,01/100 km i od 82 do 90 g/km (cykl średni). 
Podane zużycie paliwa i emisja CO2, zostały zmie-
rzone zgodnie z wymaganiami określonymi w roz-
porządzeniu UE 715/2007 zpóźn. zm. i aktami 
wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia 
na rynek europejski.

Toyota RAV4 Hybrid - zużycie paliwa i emisja CO2, 
w zależności od wariantu i wersji auta od 5,1 do 
5,21/100 km i od 118 do 122g/km (cykl średni). 
Podane zużycie paliwa i emisja CO2, zostały zmie-
rzone zgodnie z wymaganiami określonymi w roz-
porządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami 
wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na 
rynek europejski. 

AUTO KAMIŃSKI Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 15, 62-510 Konin
tel. 632491777, e-mail: 038@toyota-polska.pl
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Szanowni Państwo, 
zapraszam serdecznie wszystkich 

Państwa na kolejny Wielkopolski Piknik 
Sołtysów. 

Impreza ta, organizowana w Sompolnie 
od ponad 20 lat cieszy się dużą popular-
nością, przyciągając tysiące uczestników 
wieloma wydarzeniami, a zwłaszcza bo-
gatym programem estradowym. Nawią-
zując do wielowiekowej tradycji polskiego 
jarmarku, stała się miejscem niezwykłych 
i radosnych spotkań mieszkańców miast 
i wsi naszego regionu. 

Piknikom w Sompolnie od lat towarzy-
szą podsumowania kolejnych edycji ple-
biscytu na Najpopularniejszego Sołtysa 
Regionu Konińskiego. Jest podobnych 
podsumowań w Polsce coraz więcej, 
lecz to cenię szczególnie, bo było pierw-
sze i stanowiło zawsze dobry przykład 
do naśladowania. Wszystkie one dają 
sposobność, abyśmy zaznajamiali się 
ze specyfiką pracy sołtysów i poznali 
ich bliżej. Sołtysi są dzisiaj prawdziwymi 
przewodnikami mieszkańców wsi. Ich 
aktywność oraz podejmowane inicjatywy 
zmieniają oblicze wielu miejscowości, ce-
mentują lokalne społeczności i pobudza-
ją ludzi do wspólnego działania. 

Dokonania liderów wsi i wiejskich 
wspólnot, na które składają się tysiące 
przedsięwzięć, warto śledzić na łamach 
„Gazety Sołeckiej”. W tej publikacji – wy-
daniu specjalnym „Gazety Sołeckiej” – 
prezentujemy także wybrane działania 
i osiągnięcia Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów, które jest współinicjatorem 
i współorganizatorem pikniku. 

Wielkopolski Piknik Sołtysów od lat cie-
szy się uznaniem publiczności, wystaw-
ców i artystów, których gościmy w Som-
polnie. Dziękuję serdecznie wszystkim, 
którzy na to pracowali oraz tym, którzy 
przygotowali tegoroczną imprezę. Skła-
dam podziękowanie współorganizatorom 
pikniku – władzom samorządowym Som-
polna oraz „Wydawnictwu – Przegląd Ko-
niński”, a także wspaniałej publiczności. 
Do zobaczenia 5 sierpnia w Sompolnie!

Ireneusz Niewiarowski 
Prezes Krajowego 

Stowarzyszenia Sołtysów
www.kss.org.pl
www.facebook.com/krajowestowarzyszeniesoltysow

Dobra zabawa, gwiazdy 
estrady i wiele innych 
atrakcji – to najkrótsze 
reminiscencje XXI 
Wielkopolskiego Pikniku 
Sołtysów.

Popularną imprezę od lat organizuje 
samorząd Sompolna przy współpracy 
z Krajowym Stowarzyszeniem  Sołty-
sów oraz „Wydawnictwem – Przegląd 
Koniński” sp. z o. o. 

Przy dobrej  pogodzie 6 sierpnia 2016 
roku na Placu Targowym w Sompolnie 
gromadziły się tłumy mieszkańców 
Sompolna i okolicznych miejscowości. 
Atrakcji nie brakowało: można było 
smacznie zjeść, kupić coś ciekawego 
w jednym z wielu stoisk z wyrobami 
rękodzielniczymi, obejrzeć wystawę 
starych aut i traktorów,  spojrzeć na 
Sompolno z kosza podwieszonego do 
balonu, potańczyć, pokibicować uczest-
nikom zabaw i zawodów rekreacyjnych 
lub samemu spróbować swoich sił. 
Dzieci i dorośli mogli spędzić wiele ra-
dosnych chwil w wesołym miasteczku 
czy przed estradą.

 Wydarzeniem popołudnia były zma-
gania finalistów plebiscytu na Najpopu-
larniejszego Sołtysa Regionu Koniń-
skiego, wyłonionych przez czytelników 
„Przeglądu Konińskiego”. Uczestniczyli 
w nich: Monika Kowalczewska – sołty-
ska wsi Bożatki w gminie Rzgów, Piotr 
Domagalski – sołtys Adamowa w gmi-
nie Kleczew, Marian Górczewski – soł-
tys Dębna Królewskiego w gminie Ba-
biak, Karol Malinowski – sołtys Janowic 
w gminie Sompolno, Wojciech Wojcie-

chowski – sołtys wsi Żdżary w gminie 
Stare Miasto.  Rywalizacja była zacię-
ta, ponieważ zwycięzca poza nagrodą 
indywidualną miał szansę zdobyć dla 
swego sołectwa certyfikowany plac 
zabaw ufundowany przez firmę EKO 
INVEST Artura Smelczyńskiego. Na-
grodę tę dla swego sołectwa po wielu 

Jak to w Sompolnie

▲Finaliści plebiscytu na najpopularniejszego sołtysa z organizatorami pikniku.

▲Sołtysów poddano ostrym testom.

▲Dobra muzyka zachęcała do wspól-
nej zabawy.
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Laureaci Plebiscytu 
na Najpopularniejszego 
Sołtysa Regionu
1998 – Ryszard Papierkowski ze 

Smulska, gmina Przykona
1999 – Franciszek Sztuka ze Skotnik, 

gmina Miłosław
2000 – Teresa Bilińska z Borek, gmina 

Koło
2001 – Teresa Bilińska z Borek, gmina 

Koło
2002 –  Krzysztof Nijak z Wierzbia, 

gmina Sompolno
2003 – Jerzy Smolarek z Izabelina, 

gmina Kramsk
2004 – Jerzy Smolarek z Izabelina, 

gmina Kramsk
2005 – Stanisław Stencel ze wsi 

Grochowy, gmina Rychwał
2006 – Jerzy Wojciechowski 

z Siąszyc, gmina Rychwał
2007 – Marek Kowalski z Kuchar 

Kościelnych, gmina Rychwał
2008 – Jacek Kopaczewski 

z Jaroszewic, gmina Rychwał
2009 – Wiesław Smolarz z Rozalina, 

gmina Rychwał
2010 – Mirosława Laskowska z Białej 

Panieńskiej, gmina Rychwał
2011 – Antoni Wojtczak z Glin, gmina 

Rychwał
2012 – Henryk Nowacki z Witnicy, 

gmina Rzgów
2013 – Elżbieta Nawrocka z Dąbia, 

gmina Skulsk
2014 – Wiesław Czaja ze Sławska, 

gmina Rzgów
2015 – Anna Kosmowska z Lubstowa, 

gmina Sompolno
2016 –  Piotr Domagalski z Adamowa 

w gminie Kleczew.

wyczerpujących konkurencjach zdobył 
Piotr Domagalski.  Przyznać jednak 
należy, że na brawa publiczności oraz 
upominki zasłużyli bez wyjątku wszy-
scy uczestnicy tej rywalizacji.

Uroczystego rozpoczęcia pikniku do-
konali: Roman Bednarek – burmistrz 
Miasta Sompolno, Ireneusz Niewiarow-
ski – prezes Krajowego Stowarzyszenia 
Sołtysów, Anita Kędziora – zastępca 
dyrektora Departamentu Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Poznaniu oraz 
Stanisław Piguła – dyrektor generalny 
„Wydawnictwa – Przegląd Koniński” 
sp.  z o. o. 

Maraton estradowy zainaugurowa-
ła Sompoleńska Orkiestra Dęta wraz 
z mażoretkami. Następnie publiczność 
oklaskiwała  Kapelę „Z kopyta” i tancer-
ki rewii tańców brazylijskich. Wieczorem 
do wspólnej zabawy porwał wszystkich 
obecnych występ CLEO z zespołem. 

Kontynuowano ją w rytmach disco-polo 
w wykonaniu zespołu MASTERS. Pe-
łen wrażeń i emocji dzień zakończył 
pokaz pirotechniczny oraz zabawa ta-
neczna z zespołem VIZART.

▲Paradne zaprzęgi konne są ozdobą 
pikniku i Dni Sompolna.

▲Atrakcje dla dzieci i dorosłych.

▲Publiczność dopisała, gorąco 
oklaskując artystów.

Piotr Domagalski 
jest sołtysem Ada-
mowa w gminie Kle-
czew od 2011 roku. 
W ciągu niespełna 
dwóch kadencji za-
inicjował wiele przed-
sięwzięć,  których 
efekty odmieniają 
sołectwo i służą całej 
społeczności. Świad-
czy o tym odnowiona 
świetlica wiejska oraz 
zadbane i uporząd-

kowane jej otoczenie. Zgodne działania 
sołtysa, rady sołeckiej i mieszkańców 
wsi skutkowały m.in. wykupieniem przez 
gminę Kleczew terenu przy świetlicy pod 

budowę placu zabaw i parkingu. Troskli-
wości o potrzeby mieszkańców dowodzą 
nowe wiaty przystankowe, znaki drogo-
we, pojemniki do segregacji odpadów. 
W planie jest instalacja oświetlenia tere-
nów wokół placu zabaw i świetlicy. Lokal-
ną społeczność integrują wspólne impre-
zy sportowe i rekreacyjne. Mieszkańcy 
Adamowa cenią swego sołtysa za umie-
jętność angażowania ludzi w działania 
na rzecz całej wspólnoty i konsekwencję 
w realizacji podejmowanych inicjatyw.

Lider niewielkiego, bo liczącego około 
120 mieszkańców Adamowa, reprezen-
tował gminę Kleczew w ubiegłorocznej 
edycji plebiscytu na Najpopularniejszego 
Sołtysa Regionu Konińskiego organizo-
wanego przez Wydawnictwo Przegląd 

Koniński. Mieszkańcy całej gminy wspie-
rali „swojego” sołtysa nie tylko w głoso-
waniu SMS-owym, ale również z widow-
ni podczas finału w Sompolnie.

– Plebiscyt pokazuje, na czym po-
lega praca sołtysa, jak wiele dobrego 
daje współdziałanie mieszkańców wsi – 
mówi Piotr Domagalski. – Finał w Som-
polnie był ponadto okazją do wspólnej 
udanej zabawy. Ja miałem osobistą sa-
tysfakcję z wygranej, a wieś z głównej 
nagrody, którą był plac zabaw. Ponie-
waż wcześniej Adamów wzbogacił się 
podobne urządzenia, fundator zgodził 
się zamienić nam plac zabaw na nowo-
czesną siłownię zewnętrzną, która już 
jest zamontowana, służąc mieszkań-
com wsi oraz letnikom.
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Fundusz koncentruje swoją działalność 
w powiatach konińskim, kolskim, słupeckim, 
tureckim. Fundatorzy współpracujący z To-
warzystwem Samorządowym w Koninie 
troszczą się o młodzież, aktywną społecznie, 
pragnącą pogłębiać wiedzę, ale pochodzącą 
z rodzin o niskich dochodach. Do grona be-
neficjentów funduszu kwalifikowani są m.in. 
uczniowie, którzy ze względu na miejsce za-
mieszkania mają utrudniony dostęp do dóbr 
kultury, czy też, ze względu na dużą odległość 
do szkoły, ponoszą wysokie koszty związane 
z dojazdem. Do tej pory Fundusz wspomógł 
łącznie 2288 młodych zdolnych uczniów.

Fundusz pomagając materialnie, ułatwia 
dostęp do edukacji, ale również promuje 
uczniowską aktywność. Wspiera młodzież 
legitymującą się m.in. uczestnictwem w olim-
piadach przedmiotowych, zajęciach poza-
lekcyjnych, działalnością na forum szkoły, 
uczestnictwem w pracach organizacji mło-
dzieżowych czy samorządów uczniowskich. 
Przy rozpatrywaniu wniosków brana jest pod 
uwagę nie tylko ocena wyników w nauce, 
sytuacja materialna ucznia, dotychczasowe 
osiągnięcia, ale także aktywność społeczna.

Odbiorcami stypendiów są głównie ucznio-
wie szkół średnich, w wyjątkowych przypad-
kach, gdy życzą sobie tego darczyńcy (np. 
samorząd), pomoc stypendialną otrzymują 
gimnazja gimnazjaliści i uczniowie szkół 
podstawowych. 

Zgłoszenia kandydatów odbywają się 
poprzez złożenie wypełnionego wniosku 
stypendialnego, opracowanego specjalnie 
dla potrzeb funduszu. Osoby ubiegające 
się o stypendium muszą spełnić kryteria, 
które zapisane są w regulaminie. Nad pra-
widłowym przebiegiem prac związanych 
z wyborem beneficjentów czuwa Kapituła 
Funduszu.

Tworzone są także stypendia specjalne, 
którymi honorowane honorowane są szcze-
gólne osiągnięcia w nauce. 

Stypendia Towarzystwa Samorządowe-
go przyznawane są corocznie. Dlatego cały 
czas poszukiwani są nowi darczyńcy, dzię-
ki którym kolejni uzdolnieni uczniowie będą 
mogli kontynuować naukę i rozwijać swoje 
zainteresowania. 

Wspiera 
w nauce, 
promuje 
wytrwałość
Utworzony przez 
Towarzystwo Samorządowe 
Fundusz Stypendialny 
adresowany jest do 
uzdolnionej młodzieży.

Fundusz Stypendialny Towarzystwa Sa-
morządowego można wesprzeć wpłaca-
jąc pieniądze na konto Bank Pocztowy SA 
o/ Konin 16 1320 1016 2783 0783 2000 
0002 Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.stypendia.ts.konin.pl

▲Stypendyści Towarzystwa Samorządowego z Gimnazjum w Zespole Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie z podczas spotkania z nauczycielami, 
przedstawicielami władz gminy oraz fundatorami.
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Dni 
pełne 
atrakcji
Rozmowa 
z burmistrzem Miasta 
Sompolno Romanem 
Bednarkiem.

Od 22 lat samorząd Sompolna współ-
organizuje Wielkopolski Piknik Sołty-
sów, co wyróżnia tę imprezę?

Sołtysi to liderzy wiejskich społeczno-
ści, ludzie o wyrazistych charakterach, 
łatwo nawiązują kontakty z innymi oso-
bami. Cieszymy się, że możemy ich tak 
wielu gościć i uczestniczyć z nimi we 
wspólnej zabawie. Mieszkańców gminy 
i naszych gości przyciągają towarzy-
szące piknikowi oraz Dniom Sompolna 
liczne atrakcje muzyczne, w tym roku 
będą to występy zespołu Piękni i Młodzi 
oraz Maryli Rodowicz.

Zabawa i rozrywka skupia ludzi tak-
że wokół innych wartościowych propo-
zycji?

Sądzę, że udaje nam się łączyć umie-
jętnie jedno z drugim.  Występom i kon-
certom towarzyszą m.in., wystawy oraz 
stoiska informacyjne różnych firm i in-
stytucji. Te pozytywne doświadczenia 
zachęciły nas do poszerzania bloku wy-
darzeń składających się na Dni Sompol-
na, w których szczególną atrakcją jest 
Święto Dyszla, organizowane w tym 
roku po raz siódmy. W ramach tego 
święta odbywa się parada ulicami mia-
sta oraz zawody zaprzęgów konnych.

Dobra marka pikniku dotyczy również 
jego strony organizacyjnej?

Zawdzięczamy to zaangażowaniu 
wielu osób i organizacji. Są to przede 
wszystkim pracownicy urzędu miejskie-
go, domu kultury oraz PUK. Dużo do-
brego robią jednostki straży pożarnych 
i animatorzy sportowi. Można powie-
dzieć, że piknik to taka nasza wspólna 
impreza integrująca w działaniu wszyst-
kie środowiska gminy Sompolno.

doza.indd   1 2017-07-05   07:00:02

Gmina 
z owocową 
marką

W gminie Sompolno dominują wyspe-
cjalizowane gospodarstwa sadownicze 
i szkółkarskie. Przewagę areału stanowią 
plantacje jabłoni, wiśni i śliwek. Aby jak 
najlepiej promować lokalnych sadowników 
samorząd Sompolna utworzył markę pod 
nazwą „Sady Sompolna”. W ten sposób 
promowane są doskonałe wyprodukowane 
tutaj owoce, jak również cała gmina będąca 
największym w Wielkopolsce zagłębiem sa-
downiczym.

W gminie działają dwie sadownicze grupy 
producenckie: założona w 2010 roku Grupa 
Producentów Owoców Royal Sp. z o.o., zrze-
szająca producentów jabłek, wiśni i gruszek 
oraz istniejąca od  2011 roku Wielkopolska 
Grupa Producentów Owoców Fructis Sp. 
z o.o. skupiająca  producentów jabłek, gru-
szek, wiśni, śliwek, aronii i czarnej porzeczki. 

W gminie Sompolno dostępne są atrakcyj-
ne tereny pod inwestycje przemysłowe i bu-
downictwo jednorodzinne. 

Większa część gminy leży w granicach 
Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu. Krajobraz kształtują i wa-
runki przyrodnicze kształtują cztery jeziora: 
Lubstowskie, Mąkolno, Mostki oraz Szcze-
kawa. Obecnie napełniane jest wodą wyro-
bisko górnicze po wydobytym węglu bru-
natnym. Za kilka lat powstanie tam jezioro 
o pow. 480 ha.

Do ważniejszych zabytków na terenie 
miasta zalicza się: XIX-wieczny neogotycki 
kościół rzymsko-katolicki, z tego samego 
okresu pochodzący późnoklasycystyczny 
kościół ewangelicki, drewniana kaplica św. 
Hieronima z 1732 r. oraz odrestaurowana 
synagoga. W Lubstowie znajduje się ze-
spół pałacowo-folwarczny, w skład którego 
wchodzi neoklasycystyczny pałac z drugiej 
połowy XIX wieku z parkiem krajobrazo-
wym, murowany kościół rzymsko-katolicki 
w stylu wczesnorenesansowym z 1534 r. 
z barokową dzwonnicą z XVIII wieku. W Mą-
kolnie zachował się drewniany kościół rzym-
sko-katolicki z połowy XVIII wieku oraz dwór 
murowany z II połowy XIX wieku i park krajo-
brazowy z połowy XIX wieku. W Lubstówku 
znajduje się drewniana świątynia parafialna 
z pierwszej połowy XVII wieku. Nad Jezio-
rem Lubstowskim zachowało się średnio-
wieczne grodzisko.

Atrakcją przyrodniczą są m.in.: unikalny 
rezerwat leśny Kawęczyńskie Brzęki ze sta-
nowiskiem jarzębu brekini oraz tysiącletni 
dąb szypułkowy.

W powiecie konińskim jest 2330 ha sadów, 
głównie  jabłoniowych  i  wiśniowych,  oraz 
około 167  ha  krzewów owocowych, głów-
nie porzeczki i borówki. Ponad 60 procent 
z nich znajduje się w gminie Sompolno.

Placówka, która zmienia motywację do życia

– To jest nasz drugi dom, tutaj spotykamy 
się, aby śpiewać, rysować na szkle, wyszywać 
serwetki, korzystać z rehabilitacji, opieki pielę-
gniarskiej, spożywać pyszne posiłki – opowia-
dają o swoich zajęciach pensjonariusze Domu 
Dziennego Pobytu w Sompolnie.

– Istotnym, według mnie najważniejszym po-
wodem,  dla  którego  warto  było  otworzyć  taki 
„drugi  dom”,  jest  regularny  kontakt  z  innymi 
ludźmi  – mówi Andrzej Prętnicki, który prowadzi 
zajęcia z seniorami. –  To zmienia motywację do 
życia, pobudza chęć pokazania, że w dojrzałym 
wieku  można  tańczyć,  rozmawiać,  żartować, 
czasem się wypłakać – podkreślają uczestnicy.

Do Dziennego Domu Pobytu dla Osób Star-
szych w Sompolnie uczęszcza około 30 pen-
sjonariuszy. Dzięki przychylności Rady Miejskiej 
w Sompolnie oraz burmistrza Romana Bednar-
ka placówka tętni życiem  żyje i ciągle się roz-
wija. Pensjonariusze nie kryją słów uznania dla 
personelu DDP. Funkcjonuje on w strukturze 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy, którym 
kieruje Tomasz Majewski.

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 
osób samotnych, starszych, o zmniejszonej 
sprawności psychoruchowej. Pod koniec roku 
2015 przeprowadzono generalny remont po-
mieszczeń udostępnionych placówce. W roku 
2017 otrzymała nowe lokale wyposażone m.in. 
w meble, sprzęt rehabilitacyjny dzięki środkom 
unijnym. 

Osoby korzystające z usług DDP mają zapew-
nione miejsce do bezpiecznego, wielogodzin-
nego przebywania i godnego spędzania czasu. 
Osoby starsze korzystają z różnorodnych form 
terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, muzycz-
ne, kulinarne itp.) oraz rehabilitacji ruchowej.
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9 lipca w Licheniu podsumowano V 
edycję regionalnego konkursu „Fun-
dusz sołecki – najlepsza inicjatywa” 
organizowanego przez Krajowe Sto-
warzyszenie Sołtysów we współpracy 
z Samorządem Województwa Wielko-
polskiego. Konkurs obejmuje dwie ka-
tegorie: najciekawszy projekt sfinanso-
wany ze środków funduszu sołeckiego 
i najaktywniejszy mieszkaniec wsi.

Pierwszą nagrodę przyznano sołec-
twu Spławie w gminie Golina za „Kier-
masz umiejętności, dziedzictwa i talen-
tów”. Zaprezentowano na nim wystawy 
rękodzieła oraz wyrobów artystycz-
nych wykonane przez mieszkańców 
wsi, a także wyroby i usługi z gospo-
darstw oraz firm położonych na terenie 
sołectwa. Atrakcją był pokaz dawnych 
sprzętów i produktów  gospodarstwa 
domowego. 

II nagrodę otrzymało sołectwo Wą-
chabno w Gminie Siedlec za. Dzięki 
pieniądzom z funduszu sołeckiego 
i pracy mieszkańców sołectwa zanie-
dbany niegdyś brzeg pięknego Jeziora 

Wąchabskiego stał się 
miejscem wypoczynku 
mieszkańców sołectwa 
i magnesem dla turystów. 
Urządzono tam m.in. ką-
pielisko, boisko do piłki 
plażowej, odnowiono po-
most i ławki, parking.

III nagrodę przyznano 
sołectwu Modła w gmi-
nie Rzgów za przedsię-
wzięcie „Nasze miejsce 
na Bielawach”.  Bielawy 
to wydma w sąsiedz-
twie malowniczego lasu. 
Staraniem wiejskiej społeczności za-
gospodarowano jej fragment, budując 
plac zabaw, siłownię zewnętrzną i alta-
nę, która jest miejscem integracji i wy-
poczynku. 

Równorzędne wyróżnienia w tej ka-
tegorii otrzymały:  sołectwo Śródka 
w gminie Kleszczewo za „Święto Kor-
bola”  oraz sołectwo Siedlec w gminie 
Siedlec za „Budowa placu rekreacyjno- 
piknikowego w Siedlcu”.

W kategorii „Najaktywniejszy miesz-
kaniec wsi” I miejsce zajął  Stefan Mie-
dziński z sołectwa Pasierby, w gminie 
Pępowo. Z jego inicjatywy zostały za-
początkowane m.in. prace nad moder-
nizacją i remontem  świetlicy  wiejskiej 
oraz zagospodarowaniem przyległego 
terenu. Wraz z mieszkańcami prze-
prowadził wiele inwestycji służących 
całej wspólnocie wiejskiej oraz współ-
tworzył „Plan odnowy miejscowości 
wsi Pasierby na lata 2016-2023”. 

Zdobywcy pierwszych miejsc oby-
dwu kategorii konkursu otrzymali na-
grody rzeczowe i statuetki „Sołecka 

Nike”.  Wręczali je wicemarszałek wo-
jewództwa Krzysztof Grabowski oraz 
prezes Krajowego Stowarzyszenia Soł-
tysów Ireneusz Niewiarowski. Nagrody 
rzeczowe były współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej Funduszu 
Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Krajowej Sieci Ob-
szarów  Wiejskich.

W trakcie uroczystości wicemarsza-
łek województwa Krzysztof Grabow-
ski wręczył Janowi Nowakowi, wójtowi 
gminy Kawęczyn odznakę honorową 
„Za Zasługi dla Województwa Wiel-
kopolskiego”. Natomiast prezes KSS 
Ireneusz Niewiarowski uhonorowany 
został medalionem im. Dr Aleksandra 
Hrabiego Szembeka „Za Działalność 
Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Wielkopolskiej”. Wyróżnienie wręczyli 
prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej 
Piotr Walkowski oraz wiceprezes WIR 
Jolanta Nawrocka.

▲Nad jeziorem w Wąchabnie. ▲Altana w Siedlcu.

Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wiel-
kopolskiego

– Pragnę złożyć wyrazy uznania i podziękowanie za wkład 
oraz zaangażowanie przy realizacji inicjatyw sołeckich, któ-
re służą aktywizacji mieszkańców wsi, wzajemnej współpra-
cy i rozwojowi naszych małych ojczyzn. Cieszę się, że tak wie-
le się dzieje na polskiej wsi, że staje się ona coraz piękniejsza 
i za sprawą środków, z których korzysta, a przede wszystkim 
ludzi, którzy pracują na jej rzecz.

Wzorowe 
inicjatywy
Nagrodzono najlepsze 
projekty zrealizowane 
w 2016 roku 
w Wielkopolsce dzięki 
funduszom sołeckim.

▲Plac zabaw na Bielawach.

▲Stefan Miedziński z Sołecką Nike.

▲Przedstawiciele sołectwa Spławie w gminie Golina (od 
lewej) Zbigniew Chamera, Anna Kapturska, Józef Jakób.
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Dla rolników, 
przedsiębiorców 
i młodych rodzin
Rozmowa z dyrektorem 
Departamentu Produktów 
Bankowych i Procedur 
w SGB-Bank SA Robertem 
Tórzem. 

Jaką ofertę dla rolników chcących zmoder-
nizować swoje gospodarstwa rolne przygoto-
wały Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej?

– Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej – 
(SGB) udzielając kredytów z pomocą finan-
sową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, osiągnęły w 2016 roku pozycję 
lidera w preferencyjnym kredytowaniu rolnic-
twa pod względem liczby udzielonych kredy-
tów z dopłatami ARiMR na poziomie 44,43%. 
Są więc ekspertem w finansowaniu klientów 
AGRO. Oferują jednakże również alternatyw-
ne formy finansowania, które przy komplekso-
wej analizie bywają korzystniejsze nawet od 
kredytów preferencyjnych.

Na czym polegają te alternatywy?
– Przykładem jest finansowanie fabrycz-

ne wyrobów URSUS SA przez Banki SGB. 
Oferta została wprowadzona w sytuacji, gdy 
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 nastąpiła zmiana warunków 
finansowania zakupu maszyn rolniczych (przy 
modernizacji gospodarstw). Ta modyfikacja 
zaskoczyła wielu rolników, którzy zamierzali 
skorzystać z tych środków i wymusiła poszu-
kiwanie alternatywnych form finansowania 
swoich zamierzeń. W potrzeby producentów 
rolnych poszukujących korzystnej dla siebie 
opcji sfinansowania zakupu maszyn i ciągni-
ków umiejętnie wpisała się propozycja marki 
URSUS SA nowoczesnych ciągników o śred-
niej mocy, w konkurencyjnych cenach.

Wspólnie z Bankami SGB, URSUS SA za-
proponował korzystną formę finansowania 
fabrycznego, w ramach której płaci prowizję 
w wysokości 1,85% za rolnika nabywającego 
jego wyroby z udziałem kredytu udzielanego 
w Bankach SGB. W ramach promocyjnego 
finansowania fabrycznego Banki SGB oferują 
dwa produkty: kredyt preferencyjny z linii RR 
oraz kredyt komercyjny inwestycyjny URSUS. 
Linia RR to kredyt preferencyjny z dopłatami 
ARiMR do oprocentowania, który zapewnia 
finansowanie różnorodnych inwestycji w go-
spodarstwach rolnych i działach specjalnych 
produkcji rolnej polegających na zakupie lub 
instalacji maszyn, urządzeń lub wyposażenia 
służących do prowadzenia produkcji rolnej. 
Kredyty preferencyjne obwarowane są jed-
nakże różnorodnymi wymogami formalnymi 
i dokumentacyjnymi, chociażby koniecznością 
przedstawienia biznesplanu. 

Przy minimum formalności dokumentacyj-
nych natomiast, można skorzystać z kredytu ko-

mercyjnego URSUS angażując przy tym mniej 
własnych środków, nawet 0% wkładu własne-
go. Jednocześnie podobnie jak kredyt preferen-
cyjny, okres kredytowania wynosi do 15 lat.

Niezależnie od tego, z którego z kredytów 
skorzysta rolnik, cały proces udzielenia kre-
dytu usprawnia z jednej strony współpraca 
Banków SGB z URSUS SA oraz sprzedaw-
cami jego wyrobów, a z drugiej wsparcie dla 
rolnika ze strony Banku w przygotowaniu po-
trzebnych dokumentów. Oferta promocyjnego 
finansowania URSUS jest dostępna w po-
nad 100 Bankach Spółdzielczych SGB oraz 
Oddziałach SGB-Banku SA (lista banków na 
www.agro-sgb.pl). Warto dodać, że oferta jest 
także korzystna dla tych, którzy otrzymali do-
tację z PROW 2014-2020 i zamierzają kupić 
ciągnik. Uzupełnienie finansowania dotacyj-
nego kredytem bez prowizji w miejsce trady-
cyjnego kredytu komercyjnego, czyni montaż 
finansowy wyjątkowo atrakcyjnym. 

Współczesna wieś polska nie samym rolnic-
twem żyje, wielu jej mieszkańców stawia na 
przedsiębiorczość, zakłada własne innowacyj-
ne firmy czy przedsiębiorstwa usługowe. Co dla 
nich mają do zaproponowania Banki SGB? 

– Banki SGB wyszły naprzeciw częstemu 
problemowi przedsiębiorców, jakim jest brak 
zabezpieczenia kredytu i wśród bogatej oferty 
skierowanej do klientów z sektora MŚP, poza 
liniami kredytowymi, oferują programy gwa-
rancyjne i poręczeniowe. Uczestniczą w re-
alizacji linii gwarancyjnych oferowanych przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego, w których 
BGK gwarantuje spłatę części kredytu. Du-
żym zainteresowaniem cieszy się szczególnie 
portfelowa linia gwarancyjna de minimis bę-
dąca od 2013 roku w naszej ofercie. Produkty 
gwarancyjne dedykowane są klientom z grupy 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ale 
są również linie, z których mogą skorzystać 
producenci rolni. Zabezpieczyć nimi można, 
w zależności od linii gwarancyjnej, aż do 80% 
kapitału zaciągniętego kredytu, przy czym naj-
wyższa opłata prowizyjna od udzielonej gwa-
rancji to tylko 1% od kwoty gwarancji rocznie. 

Pod koniec maja bieżącego roku SGB-Bank 
SA zawarł z BGK umowę linii gwarancyjnej 
Funduszu Gwarancyjnego Programu Opera-
cyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Gwa-
rancje spłaty kredytów udzielane w ramach FG 
POIR wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw 
stanowić będą pomoc de minimis lub regional-
ną pomoc inwestycyjną i będą bezpłatne. Mak-

symalna kwota gwarancji nie może przekroczyć 
kwoty 2,5 mln euro. Maksymalna wysokość 
gwarancji to 80% kapitału kredytu, natomiast 
maksymalny okres jej trwania to aż 20 lat. Gwa-
rancją FG POIR można będzie zabezpieczyć 
również kredyty finansujące koszty kwalifiko-
walne projektu inwestycyjnego, przy spełnieniu 
przez kredytobiorcę określonych programem 
wymogów podmiotowych lub przedmiotowych.

Gwarancje BGK to bardzo korzystne narzę-
dzie dla przedsiębiorcy, ponieważ dzięki nim 
dostęp do finansowania kredytem otrzymuje 
również przedsiębiorca z krótką historią kredy-
tową lub nie mający wystarczających zabez-
pieczeń finansowych. 

Bezpośrednio do rolników i przedsiębiorców 
rolnych jest skierowana karta płatnicza AGRO 
z dedykowanym jej autorskim programem RA-
BAT AGRO SGB, która została wprowadzona 
z myślą o lokalnej współpracy i wspieraniu lokal-
nego biznesu. Na czym polega jej wyjątkowość?

– Karta płatnicza AGRO została nagrodzona 
w konkursie „Innowacyjny produkt dla rolnictwa 
2016” organizowanym miesięcznik Farmer, 
a także uhonorowana tytułem Złoty Laur, który 
otrzymaliśmy za działania strategiczne skie-
rowane do sektora AGRO, ze szczególnym 
wskazaniem na kartę AGRO i program Rabat 
AGRO SGB. Program rabatowy SGB skupia 
wybranych Partnerów oferujących rabaty klien-
tom posiadającym kartę płatniczą z logo SGB, 
do których należą sklepy oferujące produkty 
rolnicze, w tym specjalistyczny sprzęt i maszy-
ny. Współpraca jest nawiązywana przy udzia-
le lokalnych Banków Spółdzielczych SGB, co 
pozwala wybrać sprzedawców cieszących się 
zaufaniem. Szczegółowe informacje o karcie 
AGRO, programie rabatowym AGRO oraz 
partnerach i udzielanych przez nich rabatach 
znajdują się na http://agro-sgb.pl/

Spółdzielcza Grupa Bankowa jako instytucja 
kredytująca zaangażowała się również w „Miesz-
kanie dla Młodych” – rządowy program wsparcia 
w nabyciu mieszkania. Z jakim skutkiem?

– Ten program realizowany jest przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego we współpracy 
z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa 
i od samego początku uczestniczą w nim banki 
zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej. 
Odpowiednie umowy zawarły 83 banki. „MdM” 
dobiega końca, ale dzięki niemu można było 
sfinansować zakup mieszkania z dopłatą na 
rynku pierwotnym i wtórnym. 

Rozmawiała: Grażyna Szady
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Pomagają 
i szkolą
Dystrybucję bezpłatnej 
żywności łączono 
z warsztatami kulinarnymi.

Bank Żywności w Koninie podsumował 
kolejny cykl Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa realizowany od maja 
2016 do czerwca 2017 roku. Wsparcie 
w formie paczek z produktami żywienio-
wymi za pośrednictwem kilkudziesięciu 
organizacji pozarządowych trafiało syste-
matycznie do 16.482 osób w powiatach 
konińskim, kolskim i tureckim oraz w mie-
ście Koninie. Podopieczni otrzymali łącznie 
806.482 kg żywności.

W ramach programu osoby najbardziej 
potrzebujące mogły korzystać z różnego 
rodzaju przedsięwzięć wspierających oraz 
służących edukacji żywieniowej. Składały 
się one m.in. z warsztatów dotyczących 
gospodarowania budżetem domowym, 
pokazów uczących przyrządzania zbilan-
sowanych posiłków, zdrowego odżywiania 
oraz zapobiegania marnowaniu jedzenia. 
Zorganizowano 125 takich szkoleń, w któ-
rych udział wzięło 2056 osób. 

Warsztaty organizował Bank Żywności 
w Koninie, a także organizacje odbierające 
żywność we współpracy z samorządowy-
mi ośrodkami pomocy społecznej. Osoby 
korzystające z pomocy Banku mogły na-
uczyć się, jak samodzielnie przygotować 
wiele podstawowych, zbilansowanych po-
siłków z wykorzystaniem składników z po-
mocy żywnościowej (wyroby zbożowe, 
mleczne, owocowo-warzywne, mięsne, 

cukier, tłuszcze pochodzenia roślinnego), 
lub dodatkowo z produktów sezonowych 
i lokalnych. Poznawały podstawy prawi-
dłowo zbilansowanej diety. Informowane 
były, jak właściwie przechowywać posiłki 
i racjonalnie gospodarować żywnością. 
Potrzebujący mogli również skorzystać 
z zajęć oraz porad służących kształtowa-
niu samodzielności oraz budowaniu relacji 
z otoczeniem prowadzonych przez do-
świadczonych specjalistów. 

Program Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa, realizowany w Polsce od 2014 
roku, jest współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD) – 85% środków 
oraz funduszy krajowych (15%). Instytu-
cją zarządzającą, czyli nadzorującą wy-
datki z funduszu jest Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej. Instytucją pośred-
niczącą, w której gestii są zamówienia 
na dostawę artykułów, zawieranie umów 

z organizacjami pośredniczącymi ogólno-
polskimi i regionalnymi (w tym z bankami 
żywności) w dystrybucji pomocowej oraz 
kontrola realizacji programu, jest Agencja 
Rynku Rolnego. Federacja Polskich Ban-
ki Żywności, której Bank Żywności w Ko-
ninie jest członkiem i współzałożycielem, 
jest jedną z trzech organizacji partner-
skich realizujących Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa w Polsce (pozostałe 
to: Polski Czerwony Krzyż, Polski Komi-
tet Pomocy Społecznej). Banki żywności 
przekazują bezpłatnie artykuły spożyw-
cze do lokalnych organizacji społecznych, 
które zajmują się pomocą potrzebującym. 
Pomoc ta jest organizowana w ścisłej 
współpracy z samorządowymi ośrodka-
mi pomocy społecznej. Program PO PŻ 
jest komplementarny z innymi działania-
mi krajowymi w zakresie wsparcia osób 
najuboższych i znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej.

▲Specjaliści współpracujący z Bankiem Żywności w Koninie uczą dorosłych 
i młodzież jak zdrowo i tanio przygotowywać smaczne posiłki oraz przysmaki.

utworzony został w 1996 roku z inicjatywy Ireneusza Niewiarowskiego. Jest 
związkiem trzech organizacji pozarządowych: Krajowego Stowarzyszenia Sołty-
sów, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i Towarzystwa Samorządowego. 
Głównym celem jego działania jest gromadzenie niewykorzystanej żywności oraz 
zapobieganie jej marnotrawieniu.

Zebrane przez Bank artykuły spożywcze trafiają do organizacji opiekuńczych, szkół i różnych placówek charytatywnych, które prze-
kazują je najbardziej potrzebującym. W ten sposób od początku działalności do połowy 2016 roku Bank rozdał ponad 21 mln kilogra-
mów żywności o wartości 56 mln zł. Każdego roku z pomocy przekazanej za jego pośrednictwem korzysta około 30 tysięcy osób.

Bank Żywności w Koninie współpracuje z gminami i organizacjami pozarządowymi, z dużymi i małymi producentami żywności, 
hurtowniami i detalistami, mediami i wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Bank jest organizatorem wielu akcji i zbiórek żywności, wśród nich do najpopularniejszych należą: „Pogotowie Świętego Mikołaja” 
oraz „Dzielimy się tym, co mamy”. Dla wyróżniających się w akcjach i zbiórkach szkół wiejskich organizowane są atrakcyjne wy-
cieczki krajoznawcze. Bank pomaga także ofiarom działań wojennych i klęsk żywiołowych.

Bank Żywności w Koninie jest członkiem założycielem Federacji Polskich Banków
Bank Bank Żywności w Koninie ul. Przemysłowa 124d 62-510 Konin 

KRS 0000055996
tel./fax 63 2112793,tel. kom. 608 864 624 ● e-mail: kbz@konrad.pl ● www.konin.bankizywnosci.pl 

konto: BGŻ S.A. O/Konin 24 2030 0045 1110 0000 0060 3110
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8 i 9 lipca sołtysi 
i przedstawiciele środowisk 
wiejskich z całej Polski 
po raz 25. pielgrzymowali 
do Sanktuarium w Licheniu.

Licheń to wyjątkowe miejsce, które ema-
nuje energią duchową, w którym zysku-
jemy inspirację do codziennego działania 
– napisał we wstępie do rocznicowej publi-
kacji prezes KSS Ireneusz Niewiarowski. 
Przybywamy tu od ćwierćwiecza również 
po to, aby rozmawiać ze sobą o sprawach 
istotnych dla przyszłości polskiej wsi i po-
myślnego rozwoju całej naszej Ojczyzny. 

Jubileuszowa pielgrzymka sołtysów, 
przypadająca w przededniu 50. rocznicy 
koronacji Cudownego Obrazu Matki Bo-
żej Bolesnej, stanowiła również okazję do 
podziękowań za dotychczasowe spotkania 
i wspólne modlitwy. 

Początki wspólnego pielgrzymowania 
liderów wsi do Sanktuarium Matki Bożej 
Bolesnej w Licheniu Starym wiążą się 
z powstaniem Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalnego Sołtysów Województwa Ko-
nińskiego. Było pierwszą w dziejach Polski 
organizacją jednoczącą sołtysów i wspiera-
jącą ich aktywność. Rozpoczęło działalność 
w lutym 1992 roku. Powstało z inicjatywy 
Ireneusza Niewiarowskiego, senatora I ka-
dencji związanego wcześniej z opozycyjny-
mi środowiskami „Solidarności” Rolników In-
dywidualnych oraz kręgami duszpasterstwa 
rolników. Licheń, dzięki organizowanym od 
1993 roku pielgrzymkom, stał się tym miej-
scem, gdzie sołtysi dowiadywali się, że jest 
takie stowarzyszenie, że mogą tworzyć 
podobne i poczuć się w nich silni, mając 
świadomość tego jak bardzo ważne jest ich 
zaangażowanie, jak wiele mogą dobrego 
zrobić dla swoich środowisk, dla Polski.

Wybór miejsca takich corocznych rekolek-
cji był oczywisty – Matka Boża Licheńska pa-
tronuje przecież wsi. Sprzyjały temu również 
inne okoliczności. Konin i Licheń znajdowały 
się w granicach diecezji włocławskiej, której 
biskupem pomocniczym był ks. bp Roman 
Andrzejewski ówczesny przewodniczący 
Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpaster-
stwa Rolników. Propozycja organizowania 
pielgrzymek sołtysów właśnie tutaj w Liche-
niu, wysunięta przez konińskie stowarzy-
szenie, spotkała się z aprobatą zarówno ze 
strony ks. bp. Romana Andrzejewskiego, 
jak i ówczesnego kustosza sanktuarium ks. 
Eugeniusza Makulskiego oraz przełożonych 
Zgromadzenia Księży Marianów.

Ireneusz Niewiarowski w wywiadzie 
udzielonym w 1999 roku „Gazecie Sołec-
kiej” wskazał dodatkowy ważny aspekt 
tych spotkań: 

Jeden z zamysłów był taki, by sołtysi mo-
gli się spotykać razem w dużej grupie. Na 
wsi sołtys działa raczej w pojedynkę. Zbie-
ra podatki, odwiedza współmieszkańców, 
często pomaga im w załatwianiu różnych 
spraw. Z drugiej strony spotyka się z gru-
pą decydentów: zarządem i radą gminy. 

Sołtysów pochłania tematyka gminna, 
szczególnie wiejska, zwłaszcza dotycząca 
problemów lokalnych. Sadzę, że wcześniej 
sołtysi nie zawsze zdawali sobie sprawę, 
jaka w nich tkwi potęga.

Co roku podczas pielgrzymek odbywają 
się seminaria i dyskusje sołtysów porusza-
jące ważne dla wsi problemy. Inspiracje 
i motywacje związane z licheńskimi reko-
lekcjami towarzyszyły liderom wiejskich 
wspólnot w przededniu przystąpienia Pol-
ski do Unii Europejskiej, a także w następ-
nych latach, gdy przyszło im troszczyć się 
o umocnienie i ochronę funkcji sołtysa. To-
warzyszyły zabiegom o zacieśnienie part-
nerstwa sołectwa i gminy, a także podczas 
tworzenia zrębów programów odnowy 
wsi. Tu krystalizowały się pierwsze pomy-
sły związane z ideą funduszu sołeckiego, 
a później, gdy stał się realnym instrumen-
tem przeobrażania wsi, wzorce jego reali-
zacji. Tutaj pod hasłem „Wiejska Polska” 
zapoczątkowano dyskusje nad koncep-
cjami i wizjami związanymi z przyszłością 
oraz rozwojem obszarów wiejskich.

Opracowano na podstawie publikacji KSS: „25 lat pielgrzymowa-
nia Sołtysów do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Licheniu”.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów powstało w 1994 r. Jest związ-
kiem organizacji skupiających liderów wsi. Tworzą je 32 regionalne 
i lokalne stowarzyszenia zrzeszające ponad 17 tysięcy sołtysów. 
Celem KSS jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez 
ugruntowanie demokracji. W swojej ponad 20-letniej działalności 
KSS podejmowało wiele inicjatyw legislacyjnych podnoszących 
prestiż sołtysów, takich jak ochrona prawna sołtysów, zapewnie-
nie ich udziału w pracach samorządów gminnych czy służąca roz-
wojowi oraz i aktywizacji wspólnot ustawa o funduszu soleckim.

KSS, wspólnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów, jest wydawcą m.in. rocznika 
„Poradnik Radnego i Sołtysa” oraz miesięcznika „Gazeta Sołecka”.
KSS za swoje dokonania uhonorowane zostało wieloma prestiżowymi wyróżnieniami, m.in. 
nagrodą Pro Publico Bono za aktywizację i budowanie społeczeństwa obywatelskiego na 
terenach wiejskich. Stowarzyszenie od wielu lat angażuje się w pobudzanie inicjatyw środo-
wisk lokalnych oraz rozwój sołectw poprzez upowszechnienie metody działania nazywanej 
odnową wsi. 
Więcej informacji: www.kss.org.pl, www.funduszesoleckie.eu, www.naszawioska.pl,
www.facebook.com/krajowestowarzyszeniesoltysow/

▲Poczty sztandarowe  stowarzyszeń 
sołtysów przed bazyliką w Licheniu.
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Pielgrzymki i rozmowy o sprawach wsi

JUŻ 25 LAT NA RYNKU



ubezpieczenia rolne 
to nasza specjalność

www.tuw.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, które nawiązuje do wielowiekowej tradycji wza-
jemności ubezpieczeniowej od 25 lat realizuje  społeczno-ekonomiczną ideę „jeden za wszystkich wszy-
scy za jednego”.  Podstawowym celem działalności Towarzystwa jest zapewnienie ochrony ubezpiecze-
niowej dostosowanej do potrzeb jego członków. Od początku swojej działalności Towarzystwo zwraca 
szczególna uwagę na przygotowanie atrakcyjnej oferty dla sektora rolnego, która obejmuje w szczegól-
ności: 

UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE
 ubezpieczenie budynków rolniczych
 ubezpieczenie OC rolników
 upraw od zdarzeń losowych – z dopłatą do składki z budżetu państwa

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
 Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 Autocasco
 NNW kierowcy i pasażerów
 Assistance
 Zielona Karta
 AutoSzyby

UBEZPIECZENIA DOBROWOLNE
 mienia w gospodarstwach rolnych 
 sprzętu rolniczego (Agrocasco)
 zwierząt od zdarzeń losowych – dopłata do składki z budżetu państwa
 zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności
 drobiu w chowie fermowym
 następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
W ramach TUW „TUW” funkcjonuje Związek Wzajemności Członkowskiej „SOŁECTWO”, stano-

wiący wyodrębnioną z ogólnej rzeszy członków grupę, której istotną cechą jest wspólnota interesu jej 
członków, dbanie o poprawność i realizację kontraktów ubezpieczeniowych, oraz kreowanie potrzeb 
ubezpieczeniowych.

Członkami Związku mogą być: sołtysi, byli sołtysi, członkowie rad sołeckich, członkowie stowarzy-
szeń sfederowanych w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów. 

Szczegółowe informacje na temat Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” i jego oferty do-
stępne są na stronie: www.tuw.pl.  

Zapraszamy do naszych placówek terenowych i pośredników ubezpieczeniowych współpracujących 
z naszym Towarzystwem.

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” 
z siedzibą w Warszawie 02-793, przy ul. Raabego 13.
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Fundusze sołeckie 
sprawdzają się 
w praktycznym 
działaniu i pobudzają 
aktywność 
mieszkańców wsi

Coraz więcej polskich samorządów lokal-
nych decyduje się na wyodrębnienie w swo-
ich budżetach środków na fundusz sołec-
ki. W 2016 roku uczyniło tak już blisko 70 
procent gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. 
Fundusz sołecki to pierwsze rozwiązanie 
w Polsce, w ramach którego o części bu-
dżetu gminy decydują bezpośrednio miesz-
kańcy. Opłaca się skorzystać z tej szansy 
i podjąć wysiłek związany z całym proce-
sem wprowadzania funduszu sołeckiego.

Szansa dla sołectwa
Zgodnie z ustawa o funduszu sołeckim 

w każdej gminnie corocznie radni zobowią-
zani są rozważać kwestię funduszu. Jeśli 
się zgodzą na jego wyodrębnienie, to odtąd 
każdy mieszkaniec sołectwa ma możliwość 
współdecydowania o przeznaczeniu tych 
pieniędzy. Jest tylko jeden warunek, musi 
zechcieć z tej szansy skorzystać i wziąć 
udział w zebraniu wiejskim, które jest upraw-
nione do podejmowania takich decyzji.

Fundusz sołecki, jest częścią budżetu 
gminy, ale o tym, jak zostaną zagospoda-
rowane środki przypadające na konkret-
ne sołectwo, mogą postanowić tylko jego 
mieszkańcy. To ich zdanie jest wiążące 
i nikt nie może zastąpić ich w podjęciu w tej 
sprawie decyzji na zebraniu wiejskim. 

Szkoła demokracji
– Dochodzenie do konsensusu, jaki 

projekt wybrać do realizacji, to jest także 
świetna szkoła demokracji, która pozwala 
wykształcić prawdziwych lokalnych liderów 
– podkreśla Ireneusz Niewiarowski, pre-
zes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 
– Funkcjonowanie funduszy sołeckich spra-
wiło, że potrzeby sołectw są w gminach 
lepiej słyszalne, a mieszkańcy pewniejsi 
siebie i bardziej świadomi swoich praw. 
A już samo to jest ogromnym sukcesem. 
Pula pieniędzy dla sołectwa jest uzależ-
niona od zamożności gminy i liczby miesz-
kańców.

Często mówimy o stosunkowo niewiel-
kich środkach, które mają do dyspozycji 
sołectwa. Przykłady z wielu miejscowości 
w Polsce pokazują jednak, że dysponując 
nawet skromnymi kwotami, można realizo-
wać naprawdę bardzo ciekawe przedsię-
wzięcia. To cementuje wiejskie społeczno-
ści i pobudza chęć do wspólnego działania. 

Nie brakuje sołectw, które zapraszają na 
swoje zebrania młodzież i pozwalają jej 
wskazać, na co ma być wydatkowana ja-
kaś konkretna kwota.

Aktywne społeczności
Dzięki nowym projektom: inwestycjom, 

naprawom obiektów użyteczności publicz-
nej, remontom, imprezom itp., poprawiają 
się warunki życia. Mieszkańcy wsi zyskują 
przy tym poczucie, że są częścią wspólno-
ty. Z kolei gminy, oprócz namacalnych efek-
tów w postaci zrealizowanych projektów we 
wszystkich sołectwach, uzyskują z budżetu 
państwa zwrot części wydatków poniesio-
nych z funduszu sołeckiego. Najcenniej-
szym zyskiem są jednak aktywne społecz-
ności, bez których sołectwa – a tym samym 
cała gmina – nie mogłyby się rozwijać.

– Fundusze sołeckie są pierwszym ma-
sowo realizowanym budżetem partycy-
pacyjnym w Polsce, budują umiejętność 
współpracy, kooperacji – podkreśla prezes 
KSS Ireneusz Niewiarowski. – Wywołują 
również dyskusję o potrzebach i drogach 
rozwoju wsi oraz pokazują sposób i kondy-
cję zarządzania w gminie. W tym roku są 
realizowane w ponad 27 600 sołectwach. 
Łącznie na realizację inicjatyw sołeckich 

gminy przeznaczą w 2017 roku ponad 445 
mln zł. Te liczby obrazują skalę tych dzia-
łań i zarazem wskazują na naszą odpo-
wiedzialność za to, żeby pieniądze te były 
umiejętnie pomnażane i przyczyniały się 
do budowania kapitału społecznego.

Odnowa wsi
Przedsięwzięcia finansowane w całości 

lub współfinansowane z funduszy sołec-
kich w 2016 roku zrealizowane zostały 
w Polsce w 1510 gminach wiejskich i wiej-
sko-miejskich. Blisko jedna trzecia wydat-
kowanych przez gminy środków wróciła do 
ich budżetów w postaci zwrotów finanso-
wanych z budżetu państwa.

 W Wielkopolsce w 2016 roku fundusze 
sołeckie wdrożyło 161 gmin. Na zgłoszo-
ne przez sołectwa projekty przeznaczy-
ły 41 mln zł. Ale ich łączna wartość jest 
zdecydowanie wyższa. Składa się na 
to m.in. praca oraz inne świadczenia ze 
strony mieszkańców sołectw, a także da-
rowizny od sponsorów. Niekiedy sołectwa 
łączą posiadane środki, decydując się na 
wspólne inwestycje, których nie zdołałyby 
sfinansować oddzielnie. Pieniądze z fun-
duszy sołeckich mogą również stać się 
zalążkiem większych przedsięwzięć służą-
cych mieszkańcom sołectw, uzupełniając 
np. wkład własny związany z dotacjami 
z funduszy unijnych. Niewielkie sołeckie 
projekty są dobrą szkołą planowania i per-
spektywicznego myślenia o sprawach wsi 
oraz potrzebach lokalnych społeczności, 
co procentuje w podejmowaniu bardziej 
złożonych inicjatyw służących rozwojowi 
lokalnemu i odnowie wsi.
Więcej informacji o funduszach sołeckich: 

www.fuduszesołeckie.eu
www.kss.org.pl

Pieniądze, które tworzą kapitał społeczny

▲Plac zabaw w Krzykosach w gminie Kłodawa, jednej z wielu tysięcy polskich 
wsi, które korzystają z funduszy sołeckich.

Liczba gmin, w których 
wyodrębniono fundusz sołecki
Rok Liczba gmin
2009 1 178
2010 1 122
2011 1 165
2012 1 174
2013 1 184
2014 1 419
2015 1 498
2016 1 510




