
Sompoleńska Orkiestra 
Dęta i mażoretki 
z nagrodą festiwalu 
w Luksemburgu.

Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych „Diffwinds” 2018, który odbył 
się w dniach 6-8 lipca w Luksemburgu 
ma markę jednej z najbardziej presti-
żowych tego typu imprez w Europie. 
W tym roku w gronie renomowanych 
zespołów z całego świata wystąpiła 
Sompoleńska Orkiestra Dęta kierowa-
na przez kapelmistrza Macieja Gwoź-
dzia wraz z mażoretkami prowadzo-
nymi przez Michalinę Trawińską.

Zespół z Sompolna zagrał w Luk-
semburgu trzy koncerty oraz zapre-
zentował muzykę marszową podczas 

parady na ulicach Differdange. Uzna-
nie międzynarodowej publiczności 
za solowe występy muzyczne zyskali 
także: Szymon i Maciej Gwoździowie 
oraz Zbigniew Słodkiewicz. 

Artyści z Sompolna „wygrali” na-
grodę prof. Francis Georgen, dyrek-
tora festiwalu „Diffwinds” w kategorii 
Prix Show.

Wyjazd do Luksemburga był moż-
liwy dzięki przychylności Rady Miej-
skiej w Sompolnie i burmistrza Roma-
na Bednarka, którzy wygospodarowali 
środki finansowe z budżetu gminy.

– Nasza orkiestra i mażoretki suk-
cesami promują Sompolno, a także 
kształcą talenty, warto im pomagać 
– mówi burmistrz Roman Bedna-
rek. – Gratuluję instruktorom efektów 
dotychczasowej pracy, a wszystkim 

uczestnikom zespołów życzę kolej-
nych sukcesów. Świetną okazją do 
wysłuchania i obejrzenia wspaniałych 
występów orkiestry i mażoretek będą 
Dni Sompolna oraz Wielkopolski Pik-
nik Sołtysów, na które serdecznie za-
praszam mieszkańców i wszystkich 
miłośników dobrej muzyki.

Sompoleńska Orkiestra Dęta po-
wstała w 1922 r. w ramach struktur 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Som-
polnie. Jej pierwszym kapelmistrzem 
został Konstanty Trepiak, organista 
kościoła parafialnego. Orkiestrę za-
mknięto po wybuchu II wojny świa-
towej. Odrodziła się dopiero w latach 
60. pod kierownictwem Janusza Śnie-
gowskiego. Od 2013 roku kapelmi-
strzem orkiestry jest Maciej Gwóźdź.

► str. 3

Inicjatywy na medal
Wzorowe przedsięwzięcia zrealizowa-

ne w wielkopolskich wsiach dzięki fundu-
szom sołeckim, a także animatorów tych 
inicjatyw wyróżniono 1 lipca w Licheniu 
Starym podczas finału VI edycji konkur-
su „Fundusz sołecki – Najlepsza inicja-
tywa” organizowanego przez Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów we współpracy 
z Samorządem Województwa Wielkopol-
skiego.

►str. 10-11

Trudne wyzwania
Przyszłość obszarów pokopalnianych 

oraz starania Wielkopolski o udział w po-
wołanej przez Komisję Europejską Plat-
formie regionów górniczych w procesie 
transformacji – to główne tematy rozmo-
wy z Maciejem Sytkiem, członkiem zarzą-
du województwa oraz przewodniczącym 
Zespołu roboczego przy Marszałku Wo-
jewództwa ds. restrukturyzacji potencjału 
gospodarczego subregionu konińskiego. 

►str. 6
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Jeszcze jedne wybory
Jakimi kompetencjami i możliwościami 

dysponują polscy posłowie w  Parlamen-
cie Europejskim? O jakie rozwiązania dla 
wsi i polskiego rolnictwa powinni zabiegać 
w  kolejnej kadencji?  O czym powinni 
wiedzieć wyborcy, nim oddadzą głosy na 
swoich reprezentantów.  Odpowiedzi na 
te pytania znaleźć można na stronie in-
ternetowej promującej udział w wyborach 
europejskich: www.tymrazemglosuje.eu.

►str. 17

Artyści z Sompolna na festiwalu „Diffinds”. Fot. A. Nawrocka

Po sukcesy w marszu i na estradzie
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4 sierpnia
15:00 konkursy i zabawy dla Sołtysów  

17:00  uroczyste otwarcie  

17:30  koncert Julii Jaroszewskiej  

18:30 występ Sompoleńskiej Orkiestry Dętej 

 oraz Sompoleńskich Mażoretek  

19:20 występ Andrzeja Prętnickiego  

20:00 rozstrzygnięcie konkursu na Najpopularniejszego 

 Sołtysa Regionu Konińskiego  

22:00 pokaz fajerwerków  

22:00-2:00 zabawa taneczna DJ CARRY+Before FAT BEAT

5 sierpnia
12:15  parada bryczek ulicami miasta oraz zawody konne VIII Święto Dyszla

15:00 występy zespołów M-GOK Sompolno

17:00  koncert zespołu MIG

18:30  koncert CZADOMAN 

20:00  koncert zespołu ENEJ 

21:30-1:00 FAT BEAT DJ’S TEAM - DJ PRIMOL, HAKAN, CARRY

2018

21:00 koncert zespołu 
Sheyla Bonnick 

Sound of BONEY M

DNI SOMPOLNA
XXIII Wielkopolski Piknik Sołtysów
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DNI SOMPOLNA
XXIII Wielkopolski Piknik Sołtysów

▼ str. 1
 Jej zespół liczy około 40 członków. 

W repertuarze Sompoleńskiej Orkiestry 
Dętej znajdują się utwory z kręgu mu-
zyki pop, rocka, jazzu, muzyki sakralnej 
i okolicznościowo-patriotycznej.

Orkiestra przez ostatnie kilka lat in-
tensywnie się rozwija. Jej skład uzu-
pełniło wiele nowych, młodych osób. 
Pielęgnowane są dobre relacje po-
między członkami zespołu, dla których 
muzykowanie jest przyjemną formą 
spędzenia wolnego czasu. Orkiestra 
ma na swoim koncie płytę pt. „Eve-
rest”, którą zaprezentowała w grudniu 
2014 r. w Sompolnie w czasie dorocz-
nego koncertu świątecznego. Zespół 
aktywnie uczestniczy w wielu impre-
zach kulturalnych, nie tylko w macie-
rzystej gminie. Świetne relacje w gru-
pie owocują licznymi osiągnięciami na 
rozmaitych konkursach i festiwalach. 
Do tych wyróżnień dodać trzeba trofea 
zdobyte w tym roku w kilku katego-
riach XXVIII Regionalnego Przeglądu 
Amatorskich Orkiestr Dętych o Kle-
czewską „Złotą Wieżę”, nagrodę dla 
najlepszego kapelmistrza przeglądu 
oraz udane występy w eliminacjach do 
Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr 
Dętych w Ciechocinku i podczas Kon-
kursu Orkiestr Dętych w Kole.

W 2015 rok przy orkiestrze został 
utworzony zespół mażoretek, pro-
wadzony przez Michalinę Trawińską. 
Grupa składa się z kilkunastu dziew-
czyn w wieku od 12 do 18 lat. Oprócz 

uświetniania swymi występami kon-
certów plenerowych Sompoleńskiej 
Orkiestry Dętej, zespół aktywnie 
uczestniczy w różnego rodzaju kon-
kursach, reprezentując w ten spo-
sób Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury 
w Sompolnie. Mimo młodego stażu 
grupa może pochwalić się wieloma 
sukcesami na arenie krajowej i mię-
dzynarodowej. W ubiegłym roku som-
poleńskie dziewczęta jako jedyny ze-
spół reprezentowały Polskę podczas 
XIV Mistrzostw Europy Mażoretek we 
Włoszech. Ten dorobek znacząco po-
szerzają tegoroczne sukcesy – drugie 
miejsce na Ogólnopolskich Konfronta-
cje Tanecznych w Ostrołęce, pierwsze 
miejsca uzyskane na: Ogólnopolskich 
Konfrontacjach Tanecznych w Mszyń-
cu, Mistrzostwach Polski Środkowej 
w Poddębiu i Przeglądzie Zespołów 
Tanecznych w Kleczewie, puchar 
dla najlepszego zespołu mażoretek 
zdobyty podczas XXVIII Regionalne-
go Przeglądu Amatorskich Orkiestr 
Dętych „O Kleczewską Wieżę” oraz 
współudział w sukcesach Sompoleń-
skiej Orkiestry Dętej w Luksemburgu. 

 Od września 2017 r. pod kierunkiem 
instruktor Michaliny Trawińskiej szli-
fują swoje taneczne talenty najmłod-
sze mażoretki – „Diamenciki”. W mo-
mencie rozpoczęcia prób najmłodsze 
uczestniczki miały tylko 3 lata. W tym 
roku „Diamenciki” zainicjowały pierw-
sze poważne występy oraz udział w mi-
strzostwach Polski Środkowej.  

Po sukcesy w marszu i na estradzie

▲Sompoleńska orkiestra dęta z kapelmistrzem Maciejem Gwoździem.

Drodzy Sołtysi,
Szanowni Czytelnicy,
zapraszam serdecznie wszystkich Państwa 
do Sompolna na tradycyjny, tym razem już 
XXIII, Wielkopolski Piknik Sołtysów. Na im-
prezie tej od lat spotykają się wielkopolscy 
sołtysi, znajdując czas na przyjacielskie 
rozmowy i wspólną rozrywkę. Nasze do-
roczne spotkania w Sompolnie, jak piknik 
piknikiem, są zawsze otwarte dla wszyst-
kich, którzy znajdą czas, aby uczestniczyć 
z nami we wspólnej zabawie.

Impreza – która każdego roku przy-
ciąga tysiące uczestników z okolicznych 
miast i wsi atrakcyjnym programem kul-
turalnym, konkursami oraz wystawami 
– stwarza liczne okazje do radosnego 
rodzinnego uczestnictwa. To wyjątkowe 
wydarzenie na wiele sposobów nawiązu-
je również do naszego wspólnego lokal-
nego i regionalnego dziedzictwa kulturo-
wego. Jestem przekonany, że podobnie 
będzie również w tym roku. 

Pragnę wyrazić wdzięczność współor-
ganizatorom, sponsorom, animatorom, 
artystom i wystawcom, którzy zechcieli 
przyjąć nasze zaproszenie i włączyć się 
wspólnie z nami w przygotowanie tego-
rocznego pikniku. Dziękuję panu Markowi 
Woźniakowi, Marszałkowi Województwa 
Wielkopolskiego, za patronat nad naszą 
imprezą.

Bogaty program pikniku zawdzięczamy 
szczególnym staraniom gospodarzy Mia-
sta Sompolno, a także gościnności i za-
angażowaniu wielu instytucji, organizacji 
społecznych oraz mieszkańców gminy. 
Słowa uznania należą się również wy-
dawcy i redakcji „Przeglądu Konińskiego” 
za wysiłek włożony w organizację kolej-
nego plebiscytu na „Najpopularniejsze-
go Sołtysa Roku”. Gratuluję serdecznie 
wszystkim jego tegorocznym uczestni-
kom, a szczególnie finalistom, z którymi 
spotkamy się 4 sierpnia na sompoleń-
skiej estradzie. 

Do zobaczenia w Sompolnie!
 Ireneusz Niewiarowski 

Prezes Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów

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

Dowiedz się, gdzie zaparkować auto 
i jak trafić na imprezy Dni Sompolna

Organizatorzy dysponują kilkoma miejscami postoju:
- parking przy placu targowiska gminnego w Sompolnie (ul. 11 Listopada),
- parking i boisko przy UM w Sompolnie (ul. 11 Listopada),
- parking przy ulicy Gimnazjalnej obok M-GOK w Sompolnie. 

Dozór na parkingach będą sprawować druhowie OSP z Gminy Sompolno. 
Prosimy uprzejmie o dostosowanie się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe.

http://pikniksoltysow.sompolno.pl/dojazd-i-parkingi/

Fot. A. Nawrocka
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Estrada dla 
liderów wsi
Bogactwo atrakcji, 
rodzinna zabawa i dużo 
dobrej muzyki tworzą 
niepowtarzalną atmosferę 
dorocznych spotkań sołtysów 
w Sompolnie.

Podobnych wrażeń dostarczył również 
ubiegłoroczny XXII Wielkopolski Piknik 
Sołtysów organizowany przez lokalny 
samorząd przy współudziale Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów i Wydawnic-
twa Przegląd Koniński Sp. z o. o.

Pierwsze godziny imprezy groma-
dzącej nie tylko liderów wsi, ale również 
tysiące mieszkańców gminy Sompolno 
i okolicznych miejscowości wypełniały 
różnorodne atrakcje sprzyjające rodzin-
nym rozrywkom oraz spacerom po rozle-
głych terenach wystawienniczych, wśród 
kulinarnych stoisk, karuzel i placów za-
baw. Popołudniem coraz więcej widzów 
i słuchaczy kierowało się w stronę es-
trady usytuowanej na Placu Targowym. 
Tam tradycyjnie można było posłuchać 
Sompoleńskiej Orkiestry Dętej, obejrzeć 
pokazy w wykonaniu mażoretek i posłu-
chać wielu innych wykonawców. Później 
scena pikniku tradycyjnie przeszła we 
władanie finalistów Plebiscytu na Naj-
popularniejszego Sołtysa Regionu orga-
nizowanego przez wydawcę i redakcję 
„Przeglądu Konińskiego”.

Do ścisłego finału plebiscytów, w re-
zultacie głosowania czytelników „Prze-
glądu Konińskiego” zakwalifikowali się 
przedstawiciele pięciu sołectw powiatu 
konińskiego: Wioleta Gorzelińska re-
prezentująca Stefanowo w gminie Som-
polno, Bogdan Kaczmarek z sołectwa 
Dziedzice w gminie Lądek, Czesław 
Piotr Kucharski z Czartówka w gminie 
Skulsk, Agnieszka Trawińska z Za-
krzewka w gminie Wierzbinek oraz Ty-
mon Zioła z sołectwa Karsy w gminie 
Stare Miasto. 

Zanim rozdano plebiscytowe pucha-
ry i nagrody finaliści musieli pozyskać 
sympatię publiczności uczestnicząc 
w wymagających, nawet jak na sołtysów 
przystało, konkursowych testach i pró-
bach. W zadaniach tych wspierali ich 
dzielnie mieszkańcy sołectw i przybyłe 
rodziny. Wszyscy bez wyjątku zasłużyli 
na entuzjastyczne aplauzy. Szczegól-
nie gorąco przywitano nimi bohaterkę 

pikniku oraz zwyciężczynię plebiscytu – 
panią sołtys Agnieszkę Trawińską z Za-
krzewka w gminie Wierzbinek.

Rozdanie nagród nie kończyło wspól-
nej zabawy. Po udanym koncercie ze-
społu „Piękni i Młodzi” kto zechciał, mógł 

stracić zbędne kilogramy podczas wie-
czornej dyskoteki lub na nocnym space-
rze w oczekiwaniu na wspaniały pokaz 
fajerwerków. 

Do zobaczenia na kolejnym pikniku – 
4 sierpnia 2018 roku.   

▲Sołtysi i ich zespoły zaprezentowali 
wszechstronne umiejętności.

▲Tańczyć, grać każdy może.

▲Estradowe konfrontacje sołectw…

… wypadły śpiewająco.     Fot. Archiwum UM Sompolno
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▲ W krainie karuzel.

▲Ekspresowa szkoła jazdy… ▲oraz pływania.

▲Przybij piątkę…

▲Makijaż w sam raz na piknik.

Agnieszka Trawińska jest sołtysem Zakrzewka w gminie 
Wierzbinek od 2015 roku. W ciągu niespełna kadencji zainicjo-
wała wiele przedsięwzięć, które odmieniają sołectwo i służą jego 
społeczności. Wyremontowana szkoła, wygodniejsze drogi, upo-
rządkowany brzeg jeziora czy nowe oświetlenie w centrum wsi 
dowodzą również, że potrzeby mieszkańców znajdują zrozumie-
nie w działaniach samorządu Gminy Wierzbinek.

– Rozwój tego sołectwa, chociażby ze względu na jego wa-
runki naturalne, ma znaczenie dla całej gminy – podkreśla wójt 
Paweł Szczepankiewicz. – Cele samorządu łączą się tutaj z ak-
tywnością mieszkańców i pani sołtys. Jest ona animatorką wielu 
wydarzeń integrujących społeczność – imprez rekreacyjnych, 

wycieczek czy akcji charytatywnych, w których organizację 
włączają się członkinie KGW w Nyklu. Wydarzeniem przycią-
gającym wielu uczestników i widzów są w Zakrzewku doroczne 
Amatorskie Zawody Zaprzęgowe. W czerwcu tego roku odbyła 
się już trzecia edycja tej imprezy, którą połączono z festynem 
„Powitanie lata”. 

Mieszkańcy sołectwa są dumni z piękna otaczającej ich przy-
rody – lasów i jedynego w gminie jeziora. Dlatego lokalne przed-
sięwzięcia oraz projekty ukierunkowane są na ochronę oraz 
wyeksponowanie walorów krajobrazowych i rekreacyjnych wsi. 
Ważnym ośrodkiem dla jej społeczności jest Szkoła Podstawowa 
w Zakrzewku, której powstanie i funkcjonowanie zakorzenione jest 
w pięknych tradycjach patriotycznych sięgających XIX stulecia.

Mieszkańcy i władze gminy cenią panią sołtys za umiejętność 
angażowania ludzi w działania na rzecz całej wspólnoty oraz 
konsekwencję w realizacji podejmowanych inicjatyw. Dowodem 
było poparcie udzielone liderce liczącego około 570 mieszkań-
ców sołectwa podczas ubiegłorocznej edycji plebiscytu na Naj-
popularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego. 

– Praca sołtysa wymaga autentycznego zaangażowania, ale 
daje wiele satysfakcji, kiedy widać jej efekty i prowadzi do współ-
działania mieszkańców wsi – mówi Agnieszka Trawińska. – Dla-
tego swój ubiegłoroczny sukces podczas pikniku w Sompolnie 
zadedykowałam wszystkim zakrzewianom, koleżankom z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Nyklu oraz mojej rodzinie, której zrozu-
mienie i wsparcie jest dla mnie bardzo ważne.

Liderka 
z sołectwa 
nad jeziorem
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Wszyscy zdajemy sobie sprawę, 
że przed subregionem konińskim 
stoją w najbliższych latach trudne 
wyzwania związane z restrukturyza-
cją gospodarki opartej dotychczas 
na węglu brunatnym. Jakie działa-
nia podejmują władze regionu, aby 
przygotować się do zmian?

– Samorząd Województwa Wielko-
polskiego podejmuje wiele działań, 
których celem jest wsparcie subre-
gionu konińskiego w stawieniu czoła 
wyzwaniom, jakie niesie ze sobą re-
strukturyzacja. Likwidacja Elektrowni 
Adamów, będącej jednym z wiodą-
cych pracodawców, stopniowe ogra-
niczenie działalności produkcyjnej 
Kopalni Węgla Brunatnego Konin SA 
oraz opóźnienia w uruchomieniu no-
wej odkrywki w Ościsłowie pogarsza-
ją sytuację na lokalnym rynku pracy. 
Jednocześnie działalność wydobyw-
cza ma negatywny wpływ na środo-
wisko naturalne. Niezbędne stało się 
zatem wypracowanie rekomendacji 
dla dalszych działań w perspektywie 
kolejnych 10–15 lat, których wdro-
żenie pozwoli odpowiednio przygo-
tować się do nadchodzących zmian. 
W tym celu powołany został przy 
Marszałku Województwa Zespół ro-
boczy ds. restrukturyzacji potencjału 
gospodarczego subregionu koniń-
skiego, którego jestem przewodni-
czącym. W skład zespołu wchodzą 
przedstawiciele kluczowych dla roz-
woju regionu departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego, ale zapraszać 
będziemy do niego przedstawicieli 
władz lokalnych i organizacji spo-
łecznych. Wspólnie chcemy szukać 
nowych obszarów niszowych dla 
gospodarki subregionu konińskiego 
(logistyka, turystyka lub odnawialne 
źródła energii), które mogłyby stać 
się w przyszłości lokomotywami na-
pędowymi dla jego rozwoju.

Czy władze regionu sięgają tak-
że po doświadczenia innych regio-
nów, które przechodziły podobne 
zmiany?

– Oczywiście w swoich działaniach 
opieramy się zarówno na analizach 
i zasobach dostępnych w regionie, jak 
również szukamy wsparcia na płasz-

czyźnie europejskiej. Województwo 
przyłączyło się do międzynarodowego 
konsorcjum przygotowującego projekt 
TWINS4TRANSITION w ramach ini-
cjatywy Horizon2020, którego celem 
jest łączenie regionów górniczych oraz 
wymiana doświadczeń i tzw. najlep-
szych praktyk. Władze regionu pod-
jęły także starania o przystąpienie do 
powołanej przez Komisję Europejską 
Platformy regionów górniczych w pro-
cesie transformacji, która umożliwia 
szeroki dialog w zakresie budowania 
strategii i programów restrukturyzacji 
gospodarek opartych na węglu i ener-
getyce. Wsparcie w naszych wysiłkach 
zadeklarował także pan premier Jerzy 
Buzek, który jest jednym z inicjatorów 
powstania Platformy. Liczymy, że po-
zwoli nam to sięgnąć w przyszłości po 
dodatkowe środki z Unii Europejskiej 
dla subregionu konińskiego. 

Ostatnio otrzymaliśmy także zapro-
szenie z Komisji Europejskiej w ra-
mach inicjatywy „Science meets Par-
liaments – Science meets Regions” do 
składania wniosku na dotację w wy-
sokości do 30.000 EUR na realizację 
projektu pilotażowego obejmującego 
organizację w Koninie konferencji na-

ukowej poświęconej sytuacji gospo-
darczej w subregionie.

Z pańskich słów jasno wynika, że 
w najbliższym czasie subregion ko-
niński czekają istotne przeobrażenia.

– Tak. Proces restrukturyzacji obej- 
mować będzie nie tylko zmiany w go-
spodarce, ale także wpłynie na miesz-
kających tu ludzi i środowisko natu-
ralne. Naszym zadaniem jest takie 
przygotowanie i wdrożenie niezbęd-
nych przekształceń, aby nie wpłynę-
ły one na pogorszenie jakości życia 
mieszkańców i chroniły przyrodę. 
Ponieważ mówimy o perspektywie 
kolejnych co najmniej 10 lat, chcemy 
dobrze się przygotować korzysta-
jąc ze wszystkich dostępnych źródeł 
wsparcia. Liczymy także na zaanga-
żowanie w prace jak największej gru-
py partnerów społecznych i instytucjo-
nalnych, aby wypracowane wspólnie 
rozwiązania znalazły jak najszersze 
poparcie. Zdaję sobie sprawę, że nie-
które decyzje będę trudne, ale najgor-
sze co teraz możemy zrobić, jak uczy 
doświadczenie np. regionów niemiec-
kich, to nie robić nic, licząc, że proble-
my rozwiążą się same.

Dziękujemy za rozmowę.     

O przyszłości subregionu konińskiego
Rozmowa z Maciejem Sytkiem, członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

oraz przewodniczącym Zespołu roboczego przy Marszałku Województwa 
ds. restrukturyzacji potencjału gospodarczego subregionu konińskiego

▲Prof. Jerzy Buzek. przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych 
i Energii Parlamentu Europejskiego i Maciej Sytek, członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego rozmawiali w lipcu Brukseli o przystąpieniu 
Wielkopolski do powołanej przez Komisję Europejską Platformy regionów 
górniczych w procesie transformacji.
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Budowa kanalizacji sanitarnej na 
trasie Mąkolno –Sycewo – Sompol-
no to projekt finansowany w ramach 
działania 4.3 „Gospodarka wodno-
ściekowa”, WRPO 2014–2020. Co 
konkretnie objęła ta inwestycja?

– Dzięki niej wybudowaliśmy kanali-
zację o długości 6429 m, powstało 1855 
m kanałów sanitarnych grawitacyjnych 
wraz z odgałęzieniami bocznymi oraz 
4574 m rurociągów tłocznych. Infra-
struktura kanalizacyjna zwiększona 
została także o dwie przepompownie 
ścieków oraz niezbędny system stud-
ni. W ten sposób unikniemy kosztów 
związanych z modernizacją istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Mąkolnie, która 
jest już nieefektywna. Wyeliminujemy 
także istniejące przydomowe zbiorni-
ki ścieków sanitarnych, a to pozwoli 
uniknąć niekontrolowanych rozsączeń 
do gruntu. Nowa sieć obejmuje 131 
posesji 93 posesje. Całkowity koszt 
objęty wnioskiem o dofinansowanie to 
4 477 975 zł, natomiast kwota dofinan-
sowania – 2 364385 zł. Prace rozpo-
częły się pod koniec września ubiegłe-
go roku, a zakończyła się pod koniec 
czerwca tego roku. 

Co jest celem projektu pn. „Prze-
budowa, adaptacja i wyposażenie 
budynku komunalnego w Mąkolnie 
na cele przedszkolno-edukacyjne”?

– Zadanie obejmuje przebudowę 
i adaptację zabytkowego dworku na 

potrzeby przedszkola wiejskiego. W bu-
dynku powstanło powstało trójoddzia-
łowe przedszkole przeznaczone dla 32 
dzieci. Na parterze znajdują się sale za-
jęć, łazienki, szatnia i kuchnia cateringo-
wa oraz zmywalnia. Na poddaszu są po-
mieszczenia administracyjne, natomiast 
w piwnicy – pomieszczenia gospodar-
cze (kotłownia). W ramach dofinanso-
wania ze środków unijnych zakupione 
zostały meble i sprzęt kuchenny oraz 
wyposażenie przedszkola. W ramach 
projektu zagospodarowany został rów-
nież przyległy teren, gdzie powstał par-
king z drogą dojazdową oraz trawnik. 

Jaki jest koszt inwestycji i do kiedy 
potrwają prace? 

– Całkowita wartość objęta wnioskiem 
o dofinansowanie wynosi 1 141 669 
zł, kwota dofinansowania – 887 251 zł. 
Prace rozpoczęły się w listopadzie ubie-
głego roku, a ukończone zostały w lipcu 
tego roku. Chcę podkreślić, że jest to 
projekt komplementarny z projektem re-
alizowanym ze środków EFS w ramach 
Poddziałania 8.1.1 WRPO 2014–2020 
pn. „Edukacja przedszkolna dla ma-
luchów w Mąkolnie na terenie gminy 
Sompolno”.

Rozpoczęcie realizacji tego z kolei 
projektu potrwa do 30 września 2019 
roku. Co przez ten czas zostanie zre-
alizowane?

– Sfinansowane zostaną 22 nowe 
miejsca wychowania przedszkolne-
go dla 3- i 4-latków z terenu gminy 
Sompolno. W ramach tego projektu 
uwzględnione są koszty ich bieżą-
cego utrzymania przez 12 miesięcy 
(w tym koszty uposażenia personelu 
dydaktycznego i pomocniczego oraz 
wyżywienia). Projekt obejmuje pro-
wadzenie zajęć, zakup sprzętów, wy-
posażenia, pomocy dydaktycznych 
i zabawek dla dzieci. Zakłada podwyż-
szenie kwalifikacji dwóch nauczycie-
li przedszkolnych w ramach kursów 
specjalistycznych. Całkowita wartość 
wyniesie 272 432 zł; kwota dofinanso-
wania – 231 567 zł.

► str. 18

Budujemy i zdobywamy 
pieniądze dla mieszkańców
Z Romanem Bednarkiem, burmistrzem Sompolna, 
rozmawiamy o inwestycjach realizowanych m.in. 
dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych.

▲Dworek w Mąkolnie, w którym urządzane jest przedszkole. ▲Plac zabaw przy ul. Błankowej w Sompolnie.

Burmistrz Roman Bednarek.
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– Banki Spółdzielcze SGB są podsta-
wowymi bankami dla średnich i mniej-
szych gospodarstw rolnych, które domi-
nują na polskiej wsi, co wynika z danych 
finansowych za 2017 rok. Niemniej 
produkty finansowe Banków Spółdziel-
czych SGB doskonale sprawdzają się 
również w gospodarstwach wielkoob-
szarowych oraz w firmach sektora rolno-
spożywczego. Biorąc pod uwagę tylko 
kredyty z dopłatami ARiMR, to właśnie 
Banki SGB udzieliły najwięcej ilościowo 
kredytów polskim rolnikom – informuje 
Tadeusz Matuszewski, dyrektor Depar-
tamentu Produktów SGB-Banku SA.

Wg danych ARiMR w latach 2015–2017 
Banki z Grupy SGB udzieliły niemalże 
11,5 tysięcy kredytów preferencyjnych na 
łączną wartość przekraczającą 1,5 mld 
PLN – stanowi to ponad 42 proc. wszyst-
kich kredytów udzielonych rolnikom w kra-
ju, którzy skorzystali z dopłat ARiMR do 

kredytów. W samym 2017 r. skredytowa-
no blisko 1,9 tys. przedsięwzięć na łączną 
kwotę ponad 412 mln PLN, co stanowi 
niemalże 41 proc. wszystkich kredytów 
z dopłatą ARiMR i jednocześnie najwyż-
szy wynik wśród banków udzielających 
tego rodzaju kredytów.

– Tak znaczące zaangażowanie 
umożliwiło nam osiągnięcie pozycji lide-
ra w obszarze preferencyjnego finanso-
wania agrobiznesu – podkreśla dyrektor 
Matuszewski.

Szczególna pomoc została skierowa-
na do producentów rolnych na wzno-
wienie produkcji w gospodarstwach 
poszkodowanych w wyniku wystąpienia 
niekorzystnych zjawisk atmosferycz-
nych. Wsparcie udzielone przez Banki 
Spółdzielcze SGB i SGB-Bank S.A. 
rolnikom w formie tzw. kredytów klęsko-
wych stanowiło prawie 50 proc. łączne-
go zaangażowania wszystkich banków 
współpracujących z ARiMR w tym za-
kresie.

– Nasza pozycja w rankingu potwier-
dza, że mamy wysokie kompetencje 
w finansowaniu rolnictwa i chętnie wspie-
ramy naszych Klientów, pełniąc rolę 
eksperta w tym obszarze. Sektor banko-
wości spółdzielczej od zawsze związa-
ny jest z rolnictwem, dlatego też w Ban-
kach Spółdzielczych SGB producenci 
rolni zawsze mogą liczyć na lokalnie do-
pasowaną dla nich ofertę produktową, 
zarówno w zakresie finansowania dzia-
łalności bieżącej, jak również finansowa-
nia ich zamierzeń inwestycyjnych – do-
daje dyrektor Tadeusz Matuszewski. 

Banki Spółdzielcze SGB 
liderami preferencyjnego 
finansowania rolnictwa

Ponad 42 procent wszystkich rol-
ników, którzy w latach 2015–20171 
zaciągnęli kredyty z dopłatami 
Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa to klienci Banków 
zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie 
Bankowej. Tylko w roku 2017, obsłu-
żyły one blisko 1,9 tys. rolników, co 
stanowi niemalże 41 proc. ogółu rol-
ników korzystających z takich form 
finansowania. Jest to najwyższy wy-
nik spośród wszystkich banków ofe-
rujących kredyty z pomocą ARiMR.
1 Źródło: dane ARiMR za okres 2015–2017

INSTAL KRAN
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
Krągola ul. Pogodna 30,
62-571 Stare Miasto
e-mail: biuro@instal-kran.pl
www.instal-kran.com.pl
www.superplac.pl
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie jest spółką z ograniczoną odpowie-
dzialnością powołaną przez Gminę Kleczew. Jako spółka rozpoczął działalność w roku 2011 przekształ-
cając się z zakładu budżetowego gminy.

Spółka świadczy usługi dla klientów w zakresie:
Usługi sprzętowe:

koparko-ładowarką,ÂÂ
kosiarką rotacyjną,ÂÂ
podnośnikiem koszowym,ÂÂ
ciągnikiem z rębakiem,ÂÂ
zamiatarką (zamiatanie ulic),ÂÂ
usługi transportowe.ÂÂ

Usługi porządkowe:
sprzątanie placów, koszenie, odchwaszczanie, nawożenie itp.ÂÂ

Drogownictwo:
Usługi w ramach drogownictwa obejmują realizację zleceń z zakresu budowy chodników, dróg 
dojazdowych, a także prace związane z utrzymaniem nawierzchni już istniejących (remonty, mo-
dernizacje, przebudowy, naprawy poawaryjne), usługi w zakresie oznakowania dróg (oznakowa-
nia pionowe i poziome).
Odbiór odpadów komunalnych i przetwarzanie (od podmiotów gospodarczych 
i gospodarstw domowych).
Oferujemy niskie ceny i solidne wykonanie.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 21, 62-540 Kleczew, tel. 63 270 14 00, fax 63 270 12 11
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Wyróżniono wzorcowe 
przedsięwzięcia 
zrealizowane 
w regionie dzięki 
funduszom sołeckim. 

Podczas konferencji „Wiejska Pol-
ska” zorganizowanej 1 lipca w Liche-
niu podsumowano VI edycję regio-
nalnego konkursu „Fundusz sołecki – 
najlepsza inicjatywa” organizowanego 
przez Krajowe Stowarzyszenie Soł-
tysów we współpracy z Samorządem 
Województwa Wielkopolskiego. 

Podobnie jak w poprzednich latach, 
konkurs realizowany był w dwóch ka-
tegoriach: najciekawszy projekt sfi-
nansowany ze środków funduszu so-
łeckiego oraz najaktywniejszy miesz-
kaniec wsi. 

Przykłady dobrych praktyk
Pierwszym miejscem wśród zgło-

szonych projektów konkursowe jury 
nagrodziło sołectwo Siedlec w gminie 
Siedlec (kwota nagrody 4300 zł) za 
budowę ścieżki edukacyjnej „Pszcze-
la Aleja”.

W ramach projektu wytyczono 
i oświetlono alejkę spacerową, wzdłuż 
której rozlokowane zostały ławki par-
kowe oraz 7 tablic informacyjno-edu-

kacyjnych o świecie przyrodniczym. 
Teren obsadzono różnymi odmianami 
drzew owocowych. Ponadto w zago-
spodarowanej przestrzeni wydzielono 
miejsce spotkań z kręgiem ogniska 
i grillem ogrodowym. Projekt został 
zrealizowany przy wsparciu i zaan-
gażowaniu mieszkańców, którzy upo-
rządkowali teren, wykonali rzeźby 
ozdobne, budki dla ptaków i ule oraz 
zaprojektowali tablice edukacyjne.

Drugie miejsce przypadło w udziale 
sołectwu Pawłowo w gminie Czernieje-
wo (kwota nagrody 3300 zł) za projekt 
pn. „Skwer im. Pawła Cymsa – miej-
scem pamięci, rekreacji i spotkań”. 
Jego realizacja wiązała się z zagospo-
darowaniem terenu zielonego, w któ-
rym wydzielono część historyczną z ta-
blicami informacyjnymi oraz kamieniem 
z umieszczoną na nim tablicą pamiątko-
wą. W części edukacyjnej i rozrywkowej 
zabezpieczonej ogrodzeniem znalazły 
się urządzenia zabawowe dla dzieci. 
Wydzielony krąg na ognisko stanowi 
część integracyjną skweru, a przyległy 
teren służy rekreacji. Obok zainstalo-
wano stację naprawy rowerów. W re-
alizacji projektu uczestniczyli aktywnie 
mieszkańcy sołectwa Pawłowo. Paweł 
Cyms, którego imieniem został nazwa-
ny skwer, urodził się w Pawłowie, był 
wybitnym działaczem niepodległościo-
wym i jednym z dowódców Powstania 
Wielkopolskiego.

Trzecie miejsce zajęło sołectwo 
Grójec Mały w Gminie Siedlec (2300 
zł) za realizację projektu rewitalizacyj-
nego pn. „Promenada grójecka w cie-
niu wierzby głowiastej – jako miej-
sce rekreacji mieszkańców sołectwa 
i okolic”. 

Dwa równorzędne wyróżnienia i na-
grody finansowe w kwocie 1700 zł 
otrzymały: wspólny projekt pn. „Plac 
rekreacyjno-sportowy” zrealizowany 
przez sołectwo Władzimirów i sołec-

two Wieruszew w gminie Kazimierz 
Biskupi oraz projekt pn. „Odmulanie 
stawu”, który wykonali mieszkańcy so-
łectwa Radomierz w gminie Przemęt.

Wyróżnienia dla liderów
W konkursowej kategorii „Najak-

tywniejszy mieszkaniec wsi” pierwszą 
nagrodę otrzymała Janina Pawełczyk, 
sołtyska Nowieczek w gminie Dolsk. 
Jak podkreślano w laudacji, laureatka 
ma niezwykły dar zjednywania ludzi 
wokół wspólnych spraw. Swoim zapa-
łem i pomysłami przekonała najpierw 
do pracy społecznej członków Rady 
Sołeckiej, a później pozostałych miesz-
kańców. Przez 11 lat jej sołtysowania 
w Nowieczkach zrealizowano wiele 
nowych inwestycji. Pani sołtys jest ini-
cjatorką i współorganizatorem cyklicz-
nych imprez integracyjnych dla doro-
słych i młodzieży w sołectwie, a także 
pomysłodawcą i organizatorem Gmin-
nego Turnieju Sołectw. Działa w Sto-
warzyszeniu na rzecz Rozwoju Wsi 
Nowieczek włączając się w realizacje 
różnorodnych projektów.

Drugą nagrodę otrzymał Edward 
Tobijas, sołtys Skarżyna w gminie Ka-
węczyn, a trzecią – Wioleta Dzienniak 
z sołectwa Spławie w gminie Kołacz-
kowo. 

Laureaci obydwu kategorii konkursu 
oprócz nagród finansowych otrzymali 
statuetki „Sołecka Nike”. Wręczali je: 
wicemarszałek województwa Krzysz-
tof Grabowski, członek zarządu wo-
jewództwa Maciej Sytek oraz prezes 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 
Ireneusz Niewiarowski. Nagrody były 
współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej – Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich.

– Jestem pod wrażeniem państwa 
aktywności, kreatywności, a co za tym 
idzie niezwykłych przedsięwzięć – 

Inicjatywy, 
które 
odmieniają 
wielkopolskie 
wsie

▲Rzeźby obok „Pszczelej alei” w Siedlcu. ▲Skwer im. Pawła Cymsa w Pawłowie.
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gratulował laureatom wicemarszałek 
województwa wielkopolskiego Krzysz-
tof Grabowski. – Cieszę się, że wiel-
kopolska wieś w coraz większym za-
kresie korzysta z wielu instrumentów 
wsparcia, m.in. programu odnowy wsi, 
konkursów i dzięki nim zmienia swoje 
oblicze. Doceniam wasz trud i wkład 
w to niełatwe zadanie. Dzięki temu, że 
sam mieszkam na wsi, jestem blisko 
naszych wspólnych spraw. 

– Konkurs zachęca do podejmowa-
nia działań prospołecznych, a każde 
późniejsze wyróżnienie takich inicja-
tyw niesamowicie mobilizuje do po-
dejmowania kolejnych – mówi Maciej 
Wit, sołtys wsi Siedlec. – W naszym 
przypadku wywołuje on corocznie ist-
ną burzę mózgów wokół tego, co jesz-
cze można na wsi zrobić, aby popra-
wić jej wizerunek i przyczynić się do 
zaspokojenia rodzących się potrzeb 
mieszkańców.

Wspierają odnowę wsi
W trakcie konferencji „Wiejska Pol-

ska” rozmawiano m.in. o instrumen-
tach finansowych służących rozwo-
jowi lokalnemu, odnowie wsi oraz 
aktywizacji jej mieszkańców. Izabe-
la Mroczek, dyrektor Departamentu 
PROW w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Wielkopolskiego gorą-
co zachęcała mieszkańców lokalnych 
wspólnot do korzystania z tych szero-
kich możliwości.

Województwo Wielkopolskie w ra-
mach Planu Operacyjnego Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 
2018–2019 dofinansowało 42 projek-
ty na łączną kwotę blisko 925 000 zł. 
Beneficjentami są m.in.: gminy, LGD, 
instytucje kultury, stowarzyszenia, 
spółdzielnie, uczelnie, które podejmo-
wały się różnorodnych działań, np. or-
ganizacji warsztatów, wystaw, imprez 
plenerowych, publikacji, wyjazdów 
studyjnych, konferencji, przygotowa-

nia stoisk wystawienniczych promują-
cych obszary wiejskie. Budżet dla Wo-
jewództwa Wielkopolskiego w ramach 
PROW 2014–2020 wynosi ok. 134 mln 
euro, z czego największa kwota jest 
przeznaczona na podstawowe usługi 
i odnowę wsi (w tym w szczególności 
budowę lub modernizację dróg lokal-

nych, gospodarkę wodno-ściekową 
i obiekty budowlane przeznaczone na 
cele promocji lokalnych produktów) 
oraz na inicjatywy lokalne w ramach 
podejścia LEADER. Beneficjenci 
mogą liczyć na wsparcie finansowe, 
np. do kwoty 100 tys. na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej i do 
500 tys. zł na utworzenie inkubatora 
przetwórstwa lokalnego, 50 tys. zło-
tych pomocy można otrzymać na re-
alizację własnej operacji i do 300 tys. 
na jeden projekt grantowy. Informacje 
dotyczące realizowanych inicjatyw, 
planowanych naborów wniosków są 
dostępne na łamach wydawanego 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego biuletynu 
KSOW pt. „Nasza EuroPROWincja”.

Pieniądze dla gospodarnych
Efekty kolejnych lat realizacji fundu-

szu sołeckiego przedstawił Ireneusz 
Niewiarowski, prezes KSS. Jak pod-
kreślił, fundusz sołecki przyczynił się 
do wzrostu aktywności społecznej, 
poszerzenia wiedzy o funkcjonowa-
niu samorządu terytorialnego i finan-
sach publicznych, a przede wszystkim 
zwiększył poczucie bycia gospoda-
rzem bądź współgospodarzem sołec-
twa. Decyduje o tym możliwość udzia-
łu mieszkańców w rozpatrywaniu 
i podejmowaniu decyzji o sprawach 
związanych z miejscem, w którym 
żyją. Wdrożenie funduszy soleckich 
w większości polskich gmin wzmocniło 
tym samym pozycję sołectwa, sołtysa 
i zebrania wiejskiego. Jest to unikalna 
w skali europejskiej forma skutecz-
nego urzeczywistniania demokracji 
lokalnej. Jak zaznaczył prezes KSS, 
w tym roku w blisko 28 500 sołec-
twach zaplanowano do wykorzystania 
w ramach funduszu sołeckiego kwotę 
558 mln zł.       ► str. 18

Przedstawiciele sołectwa Siedlec z organizatorami konkursu podczas 
uroczystego wręczenia nagród w Licheniu.

Janina Pawełczyk, 
sołtyska Nowieczek w gminie Dolsk.

▲Pomost przy promenadzie w Grójcu Małym.
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Fundusz zainicjowany został w 2001 
roku koncentrując swoją działalność 
w powiatach konińskim, kolskim, słu-
peckim, tureckim. Fundatorzy współpra-
cujący z Towarzystwem Samorządo-
wym w Koninie troszczą się o młodzież, 
aktywną społecznie, pragnącą pogłę-
biać wiedzę, ale pochodzącą z rodzin 
o niskich dochodach. Do grona benefi-
cjentów funduszu kwalifikowani są m.in. 
uczniowie, którzy ze względu na miej-
sce zamieszkania mają utrudniony do-
stęp do dóbr kultury, czy też, ze względu 
na dużą odległość do szkoły, ponoszą 
wysokie koszty związane z dojazdem. 
Do tej pory Fundusz wspomógł łącznie 
2351 uzdolnionych uczennic i uczniów.

Fundusz pomagając materialnie, 
ułatwia dostęp do edukacji, ale rów-
nież promuje uczniowską aktywność. 
Wspiera młodzież legitymującą się m.in. 
uczestnictwem w olimpiadach przed-
miotowych, zajęciach pozalekcyjnych, 
działalnością na forum szkoły, uczest-
nictwem w pracach organizacji młodzie-
żowych 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 
uczniowie szkół średnich, w wyjątko-
wych przypadkach, gdy życzą sobie 
tego darczyńcy (np. samorząd), pomoc 
stypendialną otrzymują gimnazja gim-
nazjaliści i uczniowie szkół podstawo-
wych. 

Zgłoszenia kandydatów odbywają 
się poprzez złożenie wypełnionego 
wniosku stypendialnego, opracowa-
nego specjalnie dla potrzeb funduszu. 

Osoby ubiegające się o stypendium 
muszą spełnić kryteria, które zapisane 
są w regulaminie. Nad prawidłowym 
przebiegiem prac związanych z wy-
borem beneficjentów czuwa Kapituła 
Funduszu.

Tworzone są także stypendia specjal-
ne, którymi honorowane są szczególne 
osiągnięcia w nauce. 

Stypendia Towarzystwa Samorzą-
dowego przyznawane są corocznie. 
Dlatego cały czas poszukiwani są nowi 
darczyńcy, dzięki którym kolejni uzdol-
nieni uczniowie będą mogli kontynu-
ować naukę i rozwijać swoje zaintere-
sowania.    

Wspiera w nauce, promuje talenty i pracę
Utworzony przez Towarzystwo Samorządowe Fundusz Stypendialny adresowany jest 

do uzdolnionej młodzieży, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Twórca Funduszu Stypendialnego z Orderem Uśmiechu
Grono stypendystów Towarzystwa Samorządowego od lat poszerzają, m.in. 

dzięki zaangażowaniu lokalnych fundatorów, uczniowie Zespołu Szkół im Marii 
Skłodowskiej Curie w Kawęczynie. To właśnie z ich inicjatywy w styczniu tego 
roku do grona kawalerów Orderu Uśmiechu, jedynego na świecie dziecięcego 

odznaczenia, dołączył Ireneusz Niewiarowski – 
społecznik, twórca Funduszu Stypendialnego. 
Laureat jest pomysłodawcą oraz realizatorem 
wielu przedsięwzięć służących wyrównywaniu 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze śro-
dowisk wiejskich. Podejmuje akcje edukacyjne 
poszerzające m.in. wiedzę szkolną o samorzą-
dzie terytorialnym, funkcjonowaniu społeczeń-
stwa obywatelskiego oraz o najnowszej historii 
Polski.

Jest organizatorem współdziałania wielu 
podmiotów i środowisk w zwalczaniu skutków 
ubóstwa, które najbardziej ogranicza wszech-
stronny rozwój dzieci i młodzieży. W przed-
sięwzięciach tych od 1996 roku uczestniczy 
również – powołany przy udziale regional-
nego i krajowego stowarzyszenia sołtysów – 
Bank Żywności w Koninie.    

▲Stypendyści Towarzystwa Samorządowego z gminy Turek podczas spotkania 
z nauczycielami, przedstawicielami lokalnych władz oraz fundatorami, 
które odbyło się w Gimnazjum w Słodkowie.

Informacje na temat programów 
stypendialnych dostępne są na stronie 

internetowej: 
www.stypendia.ts.konin.pl, 

można uzyskać je również w biurze 
Towarzystwa Samorządowego, przy 

ul. Z. Urbanowskiej 8 w Koninie, 
biurach terenowych w Kole i Turku 

oraz pod numerem telefonu: 
(63) 243 75 80; kom. 797 901 114 

– Monika Kosmalska, 
dyrektor programu.

Fundusz Stypendialny 
Towarzystwa Samorządowego 

można wesprzeć wpłacając 
pieniądze na konto Bank Pocztowy 

SA o/ Konin 16 1320 1016 2783 
0783 2000 0002.
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Kto z nas, konsumentów, nie zna wyrobów z szerokiej gamy 
galanterii mlecznej, opatrzonej charakterystyczną grafiką 
z domkiem opasanym czerwoną szarfą i napisem: KOŁO? 
To znak rozpoznawczy wyrobów Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Kole. Zagościły one już na stałe w świadomości 
kupujących, a co za tym idzie również na wielu stołach. I nie 
są to tylko polskie stoły, ale także stoły czeskie, słowackie, 
litewskie, a nawet irlandzkie czy angielskie.

Choć kolski zakład chlubi się swoimi najnowszymi osią-
gnięciami technologicznymi i nowymi rynkami zbytu (o czym 
będzie również mowa w tym tekście), to jego historia także 
warta jest przypomnienia.

Spółdzielnia Mleczarska w Kole została założona w 1930 
roku przez grupę około czterdziestu osób – lokalnych przed-
siębiorców i pasjonatów silnej w Wielkopolsce tradycyjnej 
kooperacji. Spółdzielnia, która wyrosła na tym solidnym 
gruncie zrzesza dziś ponad 3 tysiące członków-udziałowców 
oraz zatrudnia 600 osób w zakładzie produkcyjnym w Kole 
a także w oddziałach w Kępnie, Ostrzeszowie i Grodkowie. 
Posiada nie tylko własną bazę transportową czy stację pa-
liw, ale prowadzi także zaopatrzenie rolników – dostawców 
mleka – w środki do produkcji rolnej. Jest jedną z najno-
wocześniejszych spółdzielni mleczarskich w kraju. W ciągu 
roku przerabia 300 milionów litrów mleka, z czego 99% sta-
nowi najwyższa klasa „ekstra”. 

– Przypadające w tym roku 100-lecie odzyskania niepodle-
głości przez Polskę łączymy z 88. rocznicą powstania naszej 

firmy. To jubileusz, na który pracowało kilka pokoleń człon-
ków i pracowników naszej spółdzielni. Śmiem twierdzić, że 
bez szeroko pojmowanej rodzimej spółdzielczości, stanowią-
cej podglebie pracy organicznej, nie byłoby świętowanej dziś 
Niepodległości – mówi Czesław Cieślak, prezes OSM w Kole 
sprawujący swoją funkcję nieprzerwanie od 1992 roku.

OSM w Kole z powodzeniem wpisuje się w spółdzielczy 
rynek mleczarski nie tylko krajowy, ale także zagraniczny. 
Zadecydowały o tym m.in. odważne inwestycje, które zosta-
ły przeprowadzone na podstawie konsekwentnie wdrażane-
go planu produkcji i ekspansji rynkowej, w tym związanej 
również z eksportem. Zaczęto od budowy nowej proszkow-
ni mleka, charakteryzującej się nie tylko dużą mocą prze-
robową, ale zdolnej również produkować proszki mleczne 
o różnorodnej jakości, czyniące zadość oczekiwaniom kon-
sumentów z rynków europejskich, a także z Azji i Afryki. 

W kolskiej mleczarni uruchomiono także jedną z pierw-
szych w kraju, nowoczesną, o dużej mocy przerobowej kom-
pletną linię do produkcji masła. Zainstalowanie kolejnych 
urządzeń pozwoliło na zwiększenie mocy produkcyjnych 
związanych z „flagowym produktem”, jakim jest serek twa-
rogowy typu cottage cheese. Urządzenia te, wyposażone 
w nowoczesne technologie, pozwalają na uzyskanie wyro-
bów o najwyższej i, co najważniejsze, powtarzalnej jakości.

OSM w Kole konsekwentnie zadbała o zwiększenie bazy 
surowcowej, poprzez przejęcie spółdzielni w Ostrzeszowie, 
Kępnie i Grodkowie. W tej materii nie powiedziano jeszcze 
ostatniego słowa. Decyzją Walnego Zgromadzenia Przed-
stawicieli OSM w Kole z dnia 29 czerwca tego roku podjęto 
uchwałę o przyłączeniu OSM „Mona” w Koninie. Nastąpi 
ono pod koniec III kwartału przyszłego roku. Podjęcie tej 
uchwały oznacza jednak, że zarząd i rada nadzorcza kol-
skiej mleczarni przejęła pełną władzę i odpowiedzialność za 
koniński zakład. 

– Oceniam, że perspektywy branży mleczarskiej w Polsce 
są jak najlepsze – konstatuje prezes Czesław Cieślak. – Na-
leży ona do najnowocześniejszych na świecie, a większość 
urządzeń obecnie pracujących jest nowszej generacji niż te 
w innych krajach, zwłaszcza starej Unii. Fakt, że ponad poło-
wę produkcji eksportujemy nie oznacza, że gubimy w swojej 
gospodarskiej perspektywie potrzeby lokalnego rynku i jego 
konsumentów. Jedno jest oczywiste – drogę do sukcesu wy-
kuwa się w twardej walce o klienta i nigdy nie jest się pew-
nym czy osiągnięty sukces zwalnia z jej zaprzestania. 

– Nie bylibyśmy jednak spółdzielnią w pełnym tego słowa 
znaczeniu, gdybyśmy realizowali tylko cele ekonomiczne 
i produkcyjne – dodaje prezes Cieślak. – Pomagamy reali-
zować liczne inicjatywy kulturalne lokalnych społeczności. 
Wierzymy bowiem, że Polska to nie tylko duże miasta i aglo-
meracje miejskie, ale także – a może przede wszystkim – 
małe miasta i wsie, a nierzadko osady czy nawet przysiółki 
zorganizowane w większe czy mniejsze wspólnoty. Dlatego 
miło nam gościć na łamach „Gazety Sołeckiej”, aby choć 
w ten sposób przekazać tradycyjne polskie „Szczęść Boże” 
wszystkim uczestnikom kolejnego – 23. Wielkopolskiego 
Pikniku Sołtysów.

Robert Szaniawski
www.osmkolo.pl

Produkty Mleczarni w  Kole

codziennie na  Twoim stole !

www.osmkolo.pl

Spółdzielcza tradycja i rozwój
Wyroby mleczarskie z Kola cenione na rynkach krajowych i zagranicznych.
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Łagodzenie skutków ubóstwa i pomoc ludziom znaj-
dującym się w potrzebie nie jest wyłącznie zadaniem 
państwa czy samorządów. Może to robić każdy z nas, 
kto ma ku temu możliwości i chęci. Z tym przekonaniem 
wiązało się utworzenie w Koninie jednego z pierwszych 
polskich banków żywności. Organizacja ta powstała 
w formie związku stowarzyszeń z udziałem Towarzystwa 
Samorządowego, Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów 
i ówczesnego Społeczno-Kulturalnego Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Konińskiego (obecnie Wielko-
polskie Stowarzyszenie Sołtysów).

Działalność banku zapoczątkowano zbiórką ziemio-
płodów organizowaną pod hasłem „Dzielimy się tym, co 
mamy”, którą wymyślił Zdzisław Kępa, pierwszy dyrek-
tor banku. Zadbano jednocześnie, aby uczestnicząca 
w zbiórce młodzież ze szkół wiejskich w nagrodę za swo-
ją aktywność miała możliwość udziału w atrakcyjnych 
wycieczkach krajoznawczych. Rozgłos idei banku przy-
niosła kolejna akcja pod nazwą „Pogotowie Świętego 
Mikołaja”, polegająca na zbiórce darów i przygotowaniu 
paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin. 
Powodzeniem od lat cieszą się również zbiórki żywności 
organizowane w szkołach i sklepach pod hasłem „Po-
dziel się posiłkiem”.

Koniński bank jest ponadto inicjatorem i uczestnikiem 
zbiórek podejmowanych w konkretnej potrzebie, m.in. 
pomocy dla powodzian. Pomagał także dotkniętej konflik-
tem zbrojnym Gruzji, a ostatnio Ukrainie. Organizuje licz-
ne happeningi, działania edukacyjne i akcje promujące 
poszanowanie żywności oraz walkę z jej marnowaniem.

Koniński Bank Żywności w 1997 roku, stał się człon-
kiem założycielem Federacji Polskich Banków Żywności. 
W ten sposób inicjatywa ta zrodziła łańcuch pożytecz-
nych działań, które nie tylko przeciwdziałały marnotra-
wieniu żywności, ale pobudzały też aktywność wielu 
organizacji pozarządowych w małych miastach i wsiach. 

Bank Żywności współpracuje z gminami i organizacjami 
pozarządowymi, z dużymi i małymi producentami żyw-
ności, hurtowniami i detalistami, z wszystkimi ludźmi do-
brej woli.

Dzięki inicjatywie banków żywności przez wiele lat 
Polska korzystała z pomocy unijnej w ramach Program 
Europejskiej Pomocy Żywnościowej (PEAD). Tym spo-
sobem zapewniano fundusze na produkty spożywcze 
wyprodukowane w naszym kraju, a jej dystrybucją zaj-
mowały się m.in. banki żywności. Łącznie z zebranymi 
w ramach własnych akcji artykułami bank w ciągu 22 lat 
dotychczasowej działalności rozdzielił żywność o warto-
ści ponad 72 mln zł.

– Od 2014 roku uczestniczymy w działaniach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 ze 
źródeł Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD) – informuje Joanna Piekarczyk, 
dyrektor banku. – FEAD łączy pomoc żywnościową 
z działaniami edukacyjnymi w zakresie ekonomiki go-
spodarstwa domowego, poszanowania żywności oraz 
racjonalnego przyrządzania posiłków.

Bank Żywności w Koninie za swoją działalność była wie-
lokrotnie wyróżniany, m.in. nagrodą w konkursie „Porząd-
nie poza rządem”, a także, jako członek Federacji PBŻ 
oraz wspólnie z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów 
dwukrotnie był laureatem konkursu „Pro Publico Bono”.

– Przykład naszej organizacji dowodzi, że samorządy 
lokalne potrzebują wsparcia w postaci aktywności oby-
watelskiej – przekonuje Ireneusz Niewiarowski, założy-
ciel i prezes Banku Żywności w Koninie.  RJ

Niosą pomoc i uczą 
poszanowania 
jedzenia
Bank Żywności w Koninie funkcjonuje 
dzięki współpracy organizacji sołtysów 
i działaczy samorządów lokalnych.

▲Dzieci ze szkół współpracujących z Bankiem Żywności 
uczestniczą w zajęciach na temat produkcji i przechowywania 
żywności.            Fot. Archiwum BŻ w Koninie

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 
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Jeszcze 
jedne 
wybory

Wybory do Parlamentu Europejskiego 
cieszyły się dotąd niewielkim zaintereso-
waniem. W 2014 roku tylko co czwarty 
Polak oddał w nich głos; a w wielu gmi-
nach i powiatach wiejskich odsetek ten 
nie przekroczył nawet 10%. Może rację 
mają krytycy tych wyborów uważający, 
że są zbędne. To czemu w ogóle do nich 
dochodzi? Jakie mają znaczenie? Czy 
wpływają na życie na polskiej wsi?

Są takie sprawy na polskiej wsi, które 
można rozwiązać lokalnie. Są inne, które 
wymagają zaangażowania województwa. 
Są i takie, z którymi trzeba się wybrać do 
Warszawy. Są wreszcie i te, o których de-
cyduje się w Parlamencie Europejskim. 
Jeśli jakikolwiek polityk obieca, że zajmie 
się Waszą sprawą, a nie będzie wiedział, 
gdzie i jak można ją rozwiązać, to jak 
można mu zaufać? Dlatego warto wie-
dzieć, po co iść na wybory europejskie 
– bo wszystkich problemów tam nie zała-
twisz, ale niektóre – tylko tam. Jakie?

W skrócie: przyszłość wspólnej polity-
ki rolnej, jej zasady, wysokości i warunki 
dopłat. O tym decyduje Parlament Euro-
pejski. Oddając głos w wyborach w maju 
2019 roku, będziesz miał swoich przed-
stawicieli, którzy – reprezentując m.in. 
rolników i ich interesy – będą o tej polity-
ce decydowali.

Dwie nogi wspólnej polityki rolnej UE 
to dopłaty bezpośrednie i rozwój obsza-
rów wiejskich. Zasady i budżet jednej 
i drugiej przyjmują Parlament Europej-
ski i Rada UE, w której zasiadają dele-
gaci z rządów państw członkowskich. 
Jakie to ma przełożenie na obywateli 
Unii, czyli dla Ciebie, Czytelniku? Rząd 
RP wybierany jest pośrednio, w następ-
stwie wyborów parlamentarnych, a tylko 
czasem dochodzi do przetasowań na 
szczytach władzy w trakcie kadencji. Tak 
czy inaczej, rolnik-obywatel nie ma co 
liczyć na głos posła na Sejm czy sena-

tora w sprawach związanych ze wspólną 
polityką rolną – niektórzy politycy będą 
chcieli wmówić wyborcom, że ktoś decy-
duje o niej w gabinetach w Warszawie, 
albo – co jest równie nieprawdziwe – że 
rząd w Warszawie ma prawo weta przy 
zmienianiu reguł europejskiej polityki rol-
nej. Głos rządu RP jest bardzo ważny, 
ale jest tylko jednym z 28 głosów w in-
stytucji, która ma jedynie połowę mocy 
sprawczej.

Parlament Europejski jest tą drugą po-
łową – to tutaj będą decydowały się: przy-
szły kształt wspólnej polityki rolnej i jego 
szczegółowe zasady odnośnie do dopłat 
i polityki rozwoju obszarów wiejskich. To 
Komisja Rolna i Rozwoju Wsi Parlamentu 
Europejskiego jest najważniejszym miej-
scem, gdzie prace nad obecnymi i przy-
szłymi politykami będą nabierały ostatecz-
nych kształtów.

Wielkie słowa, ktoś powie, a gdzie kon-
krety? Pierwszy, to fakt, że w sytuacjach, 
kiedy w Radzie UE dochodzi do klinczu 
między rządami państw, to właśnie Par-
lament Europejski jest miejscem, gdzie 
częściej wypracowywany jest nowy 
kompromis. W sytuacji nadchodzących 
trudnych negocjacji nad przyszłą polity-
ką rolną to w Parlamencie Europejskim 
będzie trzeba szukać sprzymierzeńców 
przy rozwiązywaniu problemów polskie-
go rolnika. A jak tego nie zacząć lepiej 
niż idąc na wybory i oddając głos?

Już teraz można rejestrować się 
na stronie internetowej promują-
cej udział w wyborach europejskich: 
www.tymrazemglosuje.eu. Platforma 
pozwala na dzielenie się z rodziną i zna-
jomymi informacjami o nadchodzącym 
głosowaniu. Polacy powinni odgrywać 
większą rolę w europejskim projekcie, 
dlatego warto zachęcać do świadome-
go uczestnictwa w wyborach.

Niektórzy machną ręką – nie jest to 
przecież istotne, z Polski do Parlamentu 
Europejskiego wyjedzie 52 posłów, a ich 
tam wszystkich jest ponad 700. Niby tak, 
ale nie jest prawdą, że polscy posłowie 
nikną w tłumie i są nieważni. We wszyst-
kich dużych partiach (PiS, PO, PSL, 
SLD) obecnych w Parlamencie Euro-
pejskim obecnie są posłowie niewidocz-
ni, ale są i ci, którzy walczą skutecznie. 
Polak jest posłem-sprawozdawcą w Par-
lamencie Europejskim w kwestii przy-
szłego budżetu wieloletniego. Polak jest 
przewodniczącym Komisji Rolnej i Polak 
jego zastępcą. Wszyscy będą mieli duży 
wpływ na to, jak potoczy się debata nad 
przyszłością polityki rolnej, a jeśli za-
padną wiążące decyzje przed wyborami 

w przyszłym roku – to oni będą wśród 
rozdających karty. Dlaczego są istotni? 
Bo są silni własnym doświadczeniem, 
obyciem w Parlamencie, a także są silni 
grupą polityczną, w której zasiadają.

Drugi problem, który często stanowi 
duże wyzwanie dla rolników w Polsce to 
środki pomocowe dla ofiar katastrof na-
turalnych (np. Komisja przyznała 52 mln 
zł na usuwanie skutków zeszłorocznej 
wichury na Pomorzu) i innych wydarzeń, 
jak choćby epidemia afrykańskiego po-
moru świń. Odpowiednie działania zapo-
biegawcze, a także naprawcze – to rola 
dla rządu, agencji rządowych i samorzą-
du. Często wsparcie zapewnia też Ko-
misja Europejska (tak było choćby przy 
afrykańskim pomorze świń). Mogłoby się 
wydawać, że nie ma tu większej roli dla 
Parlamentu Europejskiego. A jednak! 
To na forum Parlamentu Europejskiego 
wnoszone są tego typu problemy, i jed-
nym z zadań wybranych przez Polaków 
europosłów jest właśnie zwracanie uwa-
gi Komisji Europejskiej, by zająć się tymi 
sprawami. Co więcej, niektóre decyzje 
Komisji mogą być przez Parlament za-
kwestionowane. Na przykład w 2016 
roku Parlament nie pozwolił na stoso-
wanie genetycznie mutowanych typów 
nasion soi w żywności i paszach.

Jest cała masa kwestii związanych 
z rozwojem infrastruktury na polskiej wsi: 
czy to kanalizacją, „zazielenianiem” inwe-
stycji czy rozwojem infrastruktury teleko-
munikacyjnej. Wysokość nakładów finan-
sowych przeznaczanych na rozwój wsi, 
a także zasady ich wydawania ustalać 
będzie nie kto inny jak Parlament Euro-
pejski w ramach drugiego filaru polityki rol-
nej – funduszu rolnego na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich. Stosować tę politykę 
będą później Komisja Europejska i rząd 
w Warszawie, ale reguły ustalać będą wy-
bierani w powszechnych wyborach euro-
parlamentarzyści.

Rolnicy w Polsce często mogą czuć 
się dyskryminowani. Obecna sytuacja 
ma związek z obiektywnymi przesłanka-
mi „dochodzenia” do zrównania dopłat 
bezpośrednich w Polsce z innymi krajami 
Unii, ale także z przesłankami subiektyw-
nymi. O jakości polskich negocjatorów 
będzie świadczyło, czy da się połączyć 
aspiracje polskiego rolnika i możliwości 
europejskiego budżetu. Negocjatorów 
w Radzie UE – polski rząd – wybraliśmy 
w 2015 roku. Teraz pora będzie zadbać 
o jakość negocjatorów po stronie Parla-
mentu Europejskiego. Do urn!

Piotr Maciej Kaczyński
ekspert Team Europe

 redaktor naczelny oEuropie.eu
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▼ str. 7

Gmina Sompolno wielokrotnie już 
korzystała ze środków unijnych. 
W ten sposób powstało wiele waż-
nych dla mieszkańców inwestycji. 
Proszę wymienić te najistotniejsze.

– Jedną z nich jest plac zabaw w miej-
scowości Nowa Wieś.

Operacja ta została zrealizowana 
z działania „Wsparcie dla rozwoju lokal-
nego w ramach inicjatywy LEADER”. 
Kwota dofinansowania ze środków unij-
nych to 53 435 zł. Suma kosztów opera-
cji objęta wnioskiem – 83 979 zł. Kolej-
ną inwestycją jest „Budowa kanalizacji 
sanitarnej oraz przebudowa wodociągu 
w miejscowości Sompolinek”, dzięki 
której wybudowano 671 m sieci kanali-
zacji sanitarnej i przebudowano 418 m 
sieci kanalizacji wodociągowej. Koszty 
całkowite realizacji operacji: 663 339 zł, 
dofinansowanie: 343 156 zł. Powyższe 
zadania zostały sfinansowane z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na 
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Wykonano też zadanie polegające na 
modernizacji energetycznej budynku 
Szkoły Podstawowej w Ośnie Górnym. 
Na jego realizację pozyskano pożyczkę 
z WFOŚiGW w Poznaniu w wysoko-
ści 450 000zł, umarzalną w wysokości 
40%. Gmina Sompolno otrzymała tak-
że dofinansowanie na budowę ścieżki 
rowerowej na terenach po kolejce wą-
skotorowej na trasie od ulicy 11 Listo-
pada do ulicy Ogrodowej w Sompolnie. 
Kwota dofinansowania to 279 961 zł. 
Pracę rozpoczną się pod koniec sierp-
nia bieżącego roku i potrwają około 
3 miesiące. 

Do oceny zgłaszane są kolejne 
projekty?

– Tak. Dotyczą m.in. zwiększenia 
integracji społecznej i wspierania ak-
tywności mieszkańców Sompolna po-
przez rozbudowę budynku dawnego 
ratusza o salę widowiskową, moderni-
zację rynku oraz budowę ścieżki rowe-
rowej na obszarze rewitalizacji (kwota 
wnioskowana: 5 041 944 zł). Wniosek 
przeszedł pozytywnie ocenę formal-
ną. Czekamy na ocenę merytoryczną, 
której wynikiem poznamy pod koniec 
września.

 Tworzymy również warunki dla przed-
sięwzięć gospodarczych sprzedanych 
zostało około 7 ha gruntów inwestycyj-
nych.

Wiele zrealizowanych zadań do-
tyczy poprawy bezpieczeństwa na 
drogach.

– Ich lista jest bardzo długa. Myślę, 
że ważne było wybudowanie drogi 
wewnętrznej wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem na osiedlu w miejscowo-
ści Biele, przebudowana została także 
droga gminna Smólniki Mostkowskie 
– Janowice. W Sompolnie, w obrębie 
skrzyżowania z ulicą św. Barbary prze-
budowano ulicę 11 Listopada. Jestem 
przekonany, że na terenie gminy znacz-
nie łatwiej poruszać się rowerzystom, dla 
których wybudowana została ścieżka 
rowerowa na odcinku długości 1105 m 
od ronda obwodnicy do rzeki Noteć. 
Koszt zadania brutto – 427 000 zł.

Przy wielu drogach pojawiło się też 
nowe oświetlenie.

Nowe lampy funkcjonują już w miej-
scowościach: Błonawy, Wierzbie, Ośno 
Podleśne, Mostki, Stefanowo, Mariano-
wo, Łagiewniki, Lubstówek, Jesionka, 
Klonowa, Jaźwiny, Racięcice i Kolonia 
Racięcice – zamontowanych zostało 
39 opraw oświetleniowych. W Mąkol-
nie, Wierzbiu i Nowej Wsi wybudowa-
no zalicznikowe oświetlenie drogowe 
– 7 kompletów latarni, 6 kompletów latar-
ni hybrydowych – solarnych pojawiło się 
w Wierzbiu, Marcinkowie, Wymysłowie, 
Racięcicach i Sompolnie (ul. Krycha). 

Które obiekty użyteczności pu-
blicznej zyskały nowy wygląd?

– Przy dotacji z budżetu Powiatu Ko-
nińskiego w wysokości 10 000zł (cał-
kowita wartość nakładów – 26 730 zł) 
wykonano termomodernizację budyn-
ku straży (docieplenie ściany szczy-
towej północnej). Mam nadzieję, 
że lepszy komfort pracy mają także 
urzędnicy w związku z remontem UM 
w Sompolnie, na który przeznaczono 
143 305 zł). 

Powstają też nowe place zabaw 
i tereny rekreacyjne…

– W Sompolnie przy ulicy Błankowej 
powstał piękny plac zabaw z nawierzch-
nią syntetyczną. Wymieniono urządze-
nia na placu zabaw obok Komisariatu 
Policji w Sompolnie. Nowy plac zabaw 
pobudowany zostanie przy przedszkolu 
w Mąkolnie. W ramach funduszu sołec-
kiego zagospodarowany został teren 
przy jeziorze w Lubstowie, wybudowa-
no place zabaw w Lubstówku, Przy-
stroniu, Ostrówku i Sycewie, natomiast 
w Lubstówku oraz Kolonii Lipiny wyko-
nano wolnostojące altany drewniane 
z wyposażeniem oraz doprowadzeniem 
energii elektrycznej, wody a także ogro-
dzeniem.

Dziękujemy za rozmowę. 

Budujemy i zdobywamy pieniądze dla mieszkańców

▼ str. 18
O tym, jak ważnym instrumentem 

integracji społecznej i realizacji lokal-
nych celów, poprawiających jakość ży-
cia mieszkańców jest fundusz sołecki, 
mówiła także Arleta Jaśniewicz, prze-
wodnicząca jury konkursu „Fundusz 
sołecki – najlepsza inicjatywa”. Odda-
ne do dyspozycji wspólnot wiejskich 
środki finansowe motywują do two-
rzenia strategii rozwoju miejscowości. 
Zapisane są w nich, wypracowane 
w drodze konsultacji, własne listy za-
dań do realizacji, których mieszkańcy 
sołectw chcą się podjąć w najbliż-
szym okresie. Widoczna jest znaczą-
ca poprawa jakości funkcjonowania 
społeczności lokalnych. Charaktery-
zuje się to się m.in. wzrostem zdolno-
ści planowania, ustalania priorytetów 
i oraz integracją wewnętrzną, w tym 
także z samorządem lokalnym. Spo-
łeczności lokalne w wysokim stopniu 
wykorzystują możliwości, jakie daje 
montaż finansowy. Na wiele działań 
pozyskano zewnętrzne dofinansowa-
nie, np. z funduszy europejskich lub 
dodatkowych środków pochodzących 
z budżetu gminy. Podstawowe zna-
czenie dla sprawnej realizacji wielu 
przedsięwzięć ma jednak wkład wła-
sny mieszkańców. 

Autorami interesujących prezentacji 
inicjatyw lokalnych oraz licznych przy-
kładów dobrych praktyk byli laureaci 
tegorocznej I edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza 
inicjatywa”. O swoich osiągnięciach 
uczestników konferencji informowali 
m.in.: sołtys Dankowic Jakub Zalew-
ski wraz z młodzieżą, przedstawiciela-
mi aktywnie działającej Młodzieżowej 
Rady Sołeckiej, reprezentanci sołec-
twa Chrząstowice z Małopolski ze 
śpiewającymi członkiniami KGW oraz 
przedstawiciele sołectwa Prądy z wo-
jewództwa opolskiego. 

Wyróżniającą cechą wszystkich za-
prezentowanych przedsięwzięć jest 
ogromny wkład i zaangażowanie spo-
łeczności lokalnej w ich realizację. 
W pracach biorą udział zarówno dzie-
ci, młodzież jak i seniorzy, którzy w ten 
sposób stają się współtwórcami nie-
zwykłych wydarzeń społeczno-kultu-
ralnych w swoich małych ojczyznach.

Joanna Kukulska
Ryszard Jałoszyński

Inicjatywy, które 
odmieniają 
wielkopolskie wsie
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