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- Mając na względzie ponoszone i cią-
gle rosnące wydatki na zapewnienie wła-
ściwej opieki bezdomnym zwierzętom, jak
też bezpieczeństwo i szeroko pojęte do-
bro społeczności lokalnej oraz konieczność
realizacji zadań własnych, już w 2009 roku
wystąpiliśmy do Agencji Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
o nieodpłatne przekazanie nieruchomości
położonej w Krzeczynie - mówi o począt-
kach inicjatywy budowy schroniska dla
bezdomnych zwierząt wójt Marcin Kasi-
na.

Gmina stała się właścicielem 4-hekta-
rowej działki. W roku 2012 wystąpiła do
pozostałych gmin z terenu powiatu oleśnic-
kiego z inicjatywą zawarcia porozumienia
międzygminnego, którego przedmiotem
będzie budowa schroniska. Podpisali je re-
prezentanci 5 gmin: wójt Marcin Kasina -
gmina Oleśnica, burmistrz Jan Bronś - mia-
sto Oleśnica, burmistrz Sławomira Kapica
- miasta i gmina Syców, burmistrz  Włady-
sław Kobiałka - miasto i gmina Bierutów,
wójt Jana Głowa - gmina Dobroszyce.

Kim jest sołtys?
- To osoba, która integruje spoleczność

lokalną do działania - mówi Jacenty Ka-
wecki. A on chyba wie to najlepiej. Jest
w gminie Oleśnica sołtysem z najdłuższym
stażem. Od 16 stycznia 1991 r. do dzisiaj,
bez przerwy, pełni tę funkcję. Drugim z
kolei jest Marian Słotnicki, który sołtysu-
je od 4 stycznia 1995 r.

A z kolei Jadwiga Bodo jest sołtyską
po raz pierwszy. - Gdzieś jest dziura, gdzie
indziej potrzebny remonty - opowiada o
tym, z czym przychodzą do niej ludzie. -
Wspólnie z radnym Tadeuszem Kunajem
wnioskowaliśmy o wybudowanie świe-
tlicy. Normalne problemy. Ale zdarza się,
że i z osobistymi sprawami przychodzą -
dodaje.

Sołtysem z najkrótszym stażem jest
Krzysztof Puk, który od 25 lipca 2013 r.
pełni swoją funkcję w Bogusławicach
(jego poprzednik Zdzisław Kocik złożył re-
zygnację).  Sołectw w gminie jest 29.

Sołtys może uczestniczyć w pracach
rady gminy na zasadach określonych w
statucie gminy, bez prawa udziału w gło-
sowaniu. Przewodniczący rady gminy jest
każdorazowo zobowiązany do zawiada-

miania sołtysa, na takich samych zasadach
jak radnych, o sesji rady gminy.

- Zgodnie ze statutem gminy Oleśnica
sołectwa są jednostkami pomocniczymi
gminy. Wszystkie u nas  mają taki sam sta-
tut - mówi Agnieszka Kembłowska, inspek-
tor ds. obsługi Rady Gminy.

11 marca był obchodzony Dzień Sołty-
sa. Z tej okazji w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim odbyła się uroczystość pod-
sumowująca tegoroczną edycję Konkursu
Sołtys Roku 2013. Podczas spotkania, na
które zostali zaproszeni wszyscy nomino-
wani, wicewojewoda Ewa Mańkowska
przekazała sołtysom gratulacje i życzenia
od wojewody, wręczyła listy gratulacyjne
oraz odznaki i statuetki. Wśród nominowa-
nych znalazł się Ryszard Hungier z Zimni-
cy.

- Co robi sołtys? Wszystko, żeby dla
mieszkańców było po prostu lepiej - mówi
Ryszard Hungier, sołtys od trzech kaden-
cji. - Ludzie przychodzą i z dziurą w drodze,
z pomysłem budowy świetlicy i dróg, z pro-
blemami przystanków autobusowym, czy
znaków drogowych. Tematów jest co nie
miara. A ja staram się robić wszystko, żeby
mieszkańcy byli zadowoleni z pracy, którą
wykonuję - dodaje.

- Tyle jest władzy sołtysa na wsi, ile jest
pieniędzy w budżecie gminy na daną miej-
scowość w danym roku - ocenia jak za-
wsze praktyczny Jacenty Kawecki. - Rola
sołtysa zmieniła się, ponieważ jest dużo

Realizację zadania powierzono gminie
Oleśnica. Porozumienie ma charakter
otwarty. Przystąpienie do niego wymaga
zgody sygnatariuszy.

- Nie oszacowano jeszcze dokładnie
kosztów budowy. Zadanie realizowane bę-
dzie w trzech etapach. Pierwszy obejmuje
opracowanie pełnej dokumentacji technicz-
nej/budowlanej z kosztorysem, a także uzy-
skanie pozwolenia na budowę. Drugi to re-
alizację robót budowlanych, a trzeci - do-
konanie przez strony porozumienia wyboru
formy prowadzenia schroniska - wyjaśnia
wójt Marcin Kasina.

Strony porozumienia zobowiązały się do
zabezpieczenia środków w budżetach gmin
na pokrycie kosztów sporządzenia doku-
mentacji oraz przekazania na rzecz gminy
Oleśnica na ten cel wpłat w wysokości
5.000 zł najpóźniej do 31 marca. A wyso-
kość udziału w kosztach realizacji II etapu
przypadająca na poszczególne gminy zosta-
nie ustalona po przedstawieniu przez gmi-
nę Oleśnica kosztorysu realizacji zadania.

- Rozpoczęcie budowy powinno nastą-
pić w roku 2015, a jej zakończenie w 2016.
Schronisko przyczyni się nie tylko do za-
pewnienia opieki bezdomnym zwierzętom,
ale też i do poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców - ocenia wójt.

Schronisko będzie składało się z trzech
budynków. Pierwszy - administracyjno-so-
cjalny - z gabinetem weterynaryjnym i bok-
sami dla zwierząt będzie miał 308 mkw. po-
wierzchni użytkowej. Dwa pawilony po-
wstaną dla zwierząt zdrowych. Każdy z
wybiegiem. W pierwszym będą pomiesz-
czenia pod szczeniakarnię i dla matek

nowych mieszkańców przybywających na
wieś, którzy postanowili dalsze życie spę-
dzić na wsi, budując domy. I tak jak pozo-
stali przychodzą ze wszystkimi sprawami.
Jak powstał społeczny komitet budowy
wodociągu w Poniatowicach, to nawet z
takimi pytaniami, czy będzie ciepła woda...
- uśmiecha się sołtys.

Jak sołtysi oceniają aktywność miesz-
kańców?

- Jak w każdej wiosce, tak i u nas na co
dzień to bywa różnie. Ale jeżeli potrzebny
ogólny zryw, to wieś się cudownie organi-
zuje. Są fantastyczni w takich sprawach -
chwali boguszyczan J. Bodo.

Gmina zbuduje
przytulisko

szczennych, dla psów małych i średnich
oraz dla psów agresywnych i dużych. Ten
obiekt będzie miał 387 mkw. Drugi pawi-
lon będzie dla kotów (74 mkw.). W tylnej
części działki znajdzie się miejsce pochów-
ku i spalarnia. Przy budynku administracji
znajdzie się część rekreacyjno-edukacyjna

dla zorganizowanych grup młodzieży. A
przy nim będzie teren wybiegu. Ogrzewa-
nie będzie gazem z butli, ale zaprojekto-
wano też pompę ciepła i kolektory sło-
neczne. Wykonawca zbuduje także
oczyszczalnię biologiczną.

Podpisanie porozumienia

Takie będą budynki schroniska

Jacenty Kawecki Ryszard Hungier Jadwiga Bodo

Sołtys
na zagrodzie...

- Różnie to bywa. Jak wszędzie jest gru-
pa zapaleńców, którzy idą bez proszenia,
robią coś charytatywnie. Ale to jest bar-
dzo mała grupa ludzi. Ja sam niejedno-
krotnie wydaję prywatne pieniądze, np.
na pomalowanie tablic. Często nie wystar-
cza na to środków z diety. A niektórzy lu-
dzie myślą, że sołtys to jest tylko po to,
żeby zbierać podatek i brać wynagrodze-
nie z Urzędu Gminy - dzieli się refleksjami
J. Kawecki.

Miesięczna dieta sołtysa to obecnie
350 złotych. Do tego dochodzi prowizja
od zbieranego podatku.

- Wybudowałem drogi, świetlicę,
mamy nowy przystanek autobusowy,
piękny plac zabaw, którego nie było. Jest
tego sporo przez te trzy kadencje - uważa
Ryszard Hungier.

- W 1991 roku przejąłem wieś, w któ-
rej nie było nic, oprócz oświetlenia dro-
gowego i to sporadycznie... Dziesięć lamp
chyba było na terenie sołectwa. Dzisiaj
wszystkie drogi dojazdowe są zrobione,
są chodniki przy drogach powiatowych.
Wieś jest zwodociągowana, stelefonizo-
wania. Na etapie końcowym jest przygo-
towanie nowego boiska. Będzie ogrodzo-
ne, są piłkochwyty. Właśnie przenosimy
szatnię. W konkursach „Czysta wieś” za-
wsze Poniatowice zajmowały miejsce w
pierwszej trójce. To wszystko udało się
osiągnąć dzięki znakomitej współpracy ze
śp. wójtem Andrzejem Proszkowskim, z
obecnym wójtem Marcinem Kasiną, z dy-
rektor GOK-u Dorotą Bartczak, z dyrekto-
rem miejscowej szkoły Leszkiem Witkow-
skim. No i najważniejsi - mieszkańcy. Dla
nich warto pracować - mówi J. Kawecki.

- Za sukces uważam to, że udało mi się
udowodnić, iż mieszkańcy potrafią się zor-
ganizować. Można być dumnym, że się
mieszka w Boguszycach. Zrobiliśmy na-
wet izbę pamięci we wsi - ludzie dali swo-
je skarby, pamiątki z Kresów - słyszymy
od J. Bodo. Ale ona do kolejnych wybo-
rów, jak mówi, już raczej nie stanie. A J.
Kawecki na pewno powalczy o siódmą ka-
dencję. Przecież siódemka to szczęśliwa
liczba...

SOŁTYSI

  1. Krzysztof Puk Bogusławice P 531-693-689
  2. Jadwiga Bodo Boguszyce P 314-02-44
  3. Przemysław Mamrot Brzezinka P 314-03-54
  4. Marta Barska Bystre P 534-655-504
  5. Stanisław Mamrot Cieśle P 314-02-68
  6. Stanisław Bartosik Dąbrowa P 314-03-41
  7. Zdzisław Chrzanowski Gręboszyce P 314-03-40
  8. Szczepan Pietras Jenkowice P 314-03-56
  9. Grzegorz Klat Krzeczyn P 534 655 510
10. Joanna Sujecka Ligota Mała P 534-655-589
11. Józef Stefaniak Ligota Polska P 314-36-20
12. Justyna Batog Ligota Wielka P 314-03-53
13. Łucja Andreasik Nieciszów P 314-03-57
14. Marzena Gardzilewicz Nowa Ligota P 314-03-59
15. Andrzej Hamarowski Nowoszyce P 534-655-557
16. Sławomir Żuraw Osada Leśna P 314-03-55
17. Elżbieta Wichtowska Boguszyce Osiedle P 314-02-45
18. Dominik Kulczak Ostrowina P 314-02-67
19. Janina Bednarska Piszkawa P 314-03-52
20. Jacenty Kawecki Poniatowice P 314-02-47
21. Małgorzata Święch Smardzów P 399-26-92
22. Marian Słotnicki Smolna P 314-02-65
23. Jerzy Polak Sokołowice P 314-02-48
24. Marcin Korzępa Spalice P 534-655-501
25. Roman Strug Świerzna P 314-03-81
26. Waldemar Uba Wszechświęte P 314-03-51
27. Sławomir Zadka Wyszogród P 314-03-50
28. Andrzej Szymański Zarzysko P 314-02-69
29. Ryszard Hungier Zimnica P 314 03 58

Z okazji Dnia Sołtysa
satysfakcji z trudnej pracy

i zadowolenia z niej mieszkańców wsi
sołtysom z Gminy Oleśnica życzy wójt Marcin Kasina


