
Sylwetki sołtysów  

Janusz Bednarz, sołtys Radlina w  gm. Górno, w woj. świętokrzyskim. Swojej wiosce 

sołtysuje od 25 lat. Z zawodu mechanik i rolnik, prowadzi gospodarstwo rolne. Otwarty na 

problemy innych ludzi, prawdziwy społecznik i samorządowiec. Inicjator społecznych 

komitetów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz telefonizacyjnych, przyczynił się do 

poprawy infrastruktury Radlina. Sołtys Roku 2012 Województwa Świętokrzyskiego, który 

nagrodę  20 tys. zł przeznaczył na rozwój swojego sołectwa. 

Dariusz Gąszczak, sołtys Łęki Opatowskiej w gm. Łęka Opatowska w woj. wielkopolskim. 

Technik rolnik gospodarujący na 60 hektarach, od 17 lat pełni funkcję sołtysa. W tym czasie 

jego wioska została stelefonizowana, wymieniono rury azbestowe w sieci wodociągowej,  

zbudowano nowoczesną halę sportową, szkołę podstawową i odremontowano przedszkole, 

zrewitalizowano Rządcówkę, w której mieści się biblioteka, sala spotkań organizacji ngo i 

tzw. sołtysówka. Sołtys wspierał utworzenie parafii (budowa cmentarza i kaplicy cmentarnej),  

współorganizuje konkursy recytatorskie poezji M. Szembekowej. Jest działaczem 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

Maria Gruszka, sołtyska Rybna w gm. Popielów w woj. opolskim. Sołtysuje od 26 lat, jest 

radną. W tym czasie w jej wsi zbudowano kompleks boisk sportowych i stadion, 

zmodernizowano drogi gminne, zagospodarowano staw, stworzono miejsce spotkań, 

odbudowano dom ludowy i  kościół. Sołtyska działa w LGD i Stowarzyszeniu na rzecz 

Rozwoju Wsi Stobrawa, z powodzeniem aplikuje o środki unijne na sołeckie projekty, 

lideruje Grupie Odnowy Wsi. Jest animatorką kultury i niekwestionowaną liderką sołeckiej 

społeczności dbającą o sprawy kobiet wiejskich. 

Jadwiga Hirt , sołtyska Grójca Wielkiego w gm. Siedlec w woj. wielkopolskim, rolniczka. 

Jest aktywną działaczką KGW i liderką odnowy wsi, działa w Klubie Inicjatyw Kobiet. Jej 

sołectwo zdobywa nagrody w konkursach „Piękna Wieś”, a ona sama organizuje wiele imprez 

integrujących społeczność wiejską, m.in. Grójecką Noc Świętojańską, Dzień Kobiet, Dzień 

Dziecka, spotkania seniorów. Propaguje folklor i rolnicze tradycje wsi wielkopolskiej. 

Sołtysuje od 12 lat. 

Piotr Kłobuch , sołtys Węgorzewa Koszalińskiego w gm. Sianów w woj. 

zachodniopomorskim. Nauczyciel i bloger (http://aktywnewegorzewo.blogspot.com) o życiu 

mieszkańców swojego sołectwa, współautor www.aktywnewegorzewo.pl. Sołtysuje od 7 lat, 

podczas których założył  zespół ludowy „Złoty Dukat”, wypromował budownictwo 

szachulcowe w projekcie „Sianowska Kraina w Kratkę”, pozyskał fundusze na realizację 

wielu pomysłów edukacyjno-integracyjnych dla swojego sołectwa. W czasie jego 



sołtysowania we wsi zbudowano lapidarium, plac sportowy, odremontowano i wyposażono 

świetlicę wiejską, odtworzono aleje lipowe, uporządkowano wieś. 

Bożena Kołek, sołtyska Dziadowic-Folwarku w gm. Malanów w woj. wielkopolskim. Z 

zawodu jest pielęgniarką, sołtysuje od ponad 20 lat. Dzięki jej inicjatywie we wsi 

zrealizowano wiele inwestycji komunalnych (wodociąg, drogi, oświetlenie uliczne, 

przydomowe oczyszczalnie ścieków, świetlica, obiekty sportowe). Założycielka  

Stowarzyszenia „Folwarczanie”, dba o najuboższych mieszkańców sołectwa i gminy, działa 

w Towarzystwie Samorządowym, Pogotowiu Św. Mikołaja i Banku Żywności, a także  w 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jedna  z najpopularniejszych 

sołtysek regionu konińskiego. 

Marian Kruczek , sołtys Ptaszkowej w gm. Grybów w woj. małopolskim. Górnik na 

emeryturze, radny, od 12 lat sołtysuje Ptaszkowej. Wielki propagator sportów zimowych i 

ruchu na świeżym powietrzu (budowa tras narciarskich biegowych, sali gimnastycznej, 

kompleksu rekreacyjnego), dba o bezpieczeństwo na górskich drogach (utwardzanie 

nawierzchni, barierki ochronne, lustra i znaki drogowe w niebezpiecznych miejscach). 

Organizuje wiele imprez plenerowych wspólnie z sąsiednimi sołectwami, popularyzujących 

kulturę, sztukę ludową i dzień dzisiejszy mieszkańców Nowosądecczyzny (m.in. konkurs na 

najcelniejszy kawał i dowcip o sołtysie Ptaszkowej). 

Ryszard Strzępek, sołtys Różanki w  gm. Wiśniowa w woj. podkarpackim. Ekonomista, 

radny, od 15 lat z powodzeniem sołtysuje swojej wiosce. W tym czasie przeprowadzono 

gruntowny remont dróg gminnych, domu ludowego i przedszkola, przystanków 

autobusowych i parkingu, termomodernizację szkoły podstawowej i budowę sali 

gimnastycznej. Sołtys Podkarpacia Roku 2013, lider wspólnoty sołeckiej, współtwórca wielu 

imprez kulturalnych integrujących mieszkańców, m.in. Jarmarku Różańskiego oraz turniejów 

sportowych. 

Czesław Suchacki, sołtys Borówka w gm. Prusice w woj. dolnośląskim Od 8 lat pełni 

funkcję sołtysa, jest radnym, a jego pasją są stare maszyny i rządzenia rolnicze. Wraz z 

mieszkańcami zorganizował skansen w Borówku z chatą „Borówka” – miejscem spotkań, 

sfinansowany m.in. z funduszu sołeckiego, za który otrzymał nagrodę w 2013 roku w 

ogólnopolskim konkursie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Sołtys stara się o poprawę 

infrastruktury komunalnej Borówka (wiata przystankowa, oświetlenie wsi z wykorzystaniem 

lampy solarnej, tablice ogłoszeniowe, ławeczki). Autentyczny lider potrafiący za sobą 

pociągnąć mieszkańców. Strażak, członek stowarzyszenia „Borówek” i zespołu ludowego 

„Trzy Dęby”, prezes LKS. 



Damian Szepelawy, sołtys Szybowic w gm. Prudnik w woj. opolskim. Jest sołtysem od 8 lat, 

ratownikiem medycznym, aktywnie działającym na rzecz poprawy kondycji fizycznej 

mieszkańców swojej wioski (budowa boiska sportowego i innych obiektów rekreacyjnych). 

Za jego kadencji przebudowano dom ludowy, postawiono plac zabaw dla dzieci, 

zmodernizowano oświetlenie uliczne  i poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców. 

Organizator  wielu wspólnych akcji społecznych i integracyjnych z mieszkańcami 

promujących sołectwo (m.in. udział w konkursie Najpiękniejsza Wieś), współzałożyciel  

Stowarzyszenia Odnowy Wsi „Szybowiak”, współtwórca strony internetowej promującej 

sołectwo. 

Tadeusz Wójcik, sołtys Trzaśniowa w gm. Haczów w woj. podkarpackim.  Z zawodu 

ślusarz-mechanik, pełni funkcję sołtysa od 12 lat. Współzałożyciel Koła Sołtysów Powiatu 

Brzozowskiego, reprezentował społeczność Podkarpacia jako poseł na Sejm RP I kadencji. 

Zrealizował w swojej wsi wiele inwestycji (remonty obiektów sportowych, szkolnych, dróg 

oraz cmentarza), założył  zespół obrzędowy „Trześniowskie wesele”, w którym sam 

występuje. Propaguje obrzędy i tradycje regionu Podkarpacia. Cieszy się dużym zaufaniem u 

mieszkańców swojej wioski oraz uznaniem wśród sołtysów powiatu  brzozowskiego. 

Jan Zaborowski, sołtys Grzybowa w gm. Kościerzyna w woj. pomorskim. Od 20 lat jest 

sołtysem, społecznikiem, działaczem stowarzyszenia sołtysów i Kaszubskiego Forum 

Ekologicznego, ekologiem z zamiłowania i wykształcenia. Obecnie już na emeryturze. Dzięki 

niemu we wsi założono wodociągi, naprawiono drogi, zmodernizowano salę wiejską, 

urządzono boiska sportowe, plac zabaw, miejsce spotkań. Propaguje przyrodę i kulturę 

Kaszub, odznaczony „Złotym Laurem” za aktywność i zaangażowanie na rzecz gminy 

Kościerzyna i swojego sołectwa. „”Osobowość Roku” na rzecz bezpieczeństwa ruchu 

drogowego  w plebiscycie marszałka województwa pomorskiego. 

Sołtys Senior - Wacław Świdurski , który od 40 lat sołtysuje w Starczanowie w gm. Nekla w 

woj. wielkopolskim, aktywnie działa na rzecz swojej wioski i jest niekwestionowanym 

liderem lokalnej społeczności. 

 

 


