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Sołtys na zagrodzie...
Gmina Oleśnica ma już komplet nowych sołtysów. Spośród 29 
wybranych gospodarzy wsi 11 to debiutanci. Wśród nich jest 9 
pań. W wyborach w 2015 roku sołtysów-debiutantów było 9. Co 
cieszy? Zdecydowanie wyższa frekwencja niż w roku 2015
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AGNIESZKA JAKUBOWSKA
Kandydowałam 
na sołtysa Ligoty 
Polskiej, bo stwier-
dziłam, że musimy 
coś zmienić w na-
szym sołectwie, 
żeby było lepiej. 
Dużo się działo, 
ale należałoby zro-
bić jeszcze więcej. Do startu namawiali 
mnnie sami mieszkańcy. Planów mam 
wiele. Wszystko zależy po części od 
środków fi nansowych, po części od 
współpracy z prężna, młodą radą 
sołecką i mieszkańcami. Jako sołtys 
będę się starała być łącznikiem między 
mieszkańcami, organizatorem i po czę-
ści administratorem. W naszej repre-
zentacyjnej świetlicy chciałabym  za-
inwestować w nowe krzesła i stoły. We 
wsi bardzo dużo zrobiliśmy z funduszu 
sołeckiego - place zabaw, oświetlenie. 
Musimy zainwestować w drogi śród-
polne. Mamy ten plus, że wójt Marcin 
Kasina jest mieszkańcem naszej wio-
ski i zawsze nam pomaga. Dlaczego 
mieszkańcy na mnie zagłosowali? Po-
nad 8 lat działam wspólnie z sołtysami 
i radą sołecką. Większość mieszkań-
ców świetnie mnie zna, mieszkam tu 
od urodzenia. Doświadczenie i zaan-
gażowanie przyczyniło się do sukcesu. 
Dziękuję mieszkańcom, którzy oddali 
na mnie głos. Wierzę, że z radą sołec-
ką podołamy ich oczekiwaniom. Sobie 
życzę siły i wytrwania.  

WALDEMAR UBA
S o ł t y s e m 
Wszechświętego 
jestem od ponad 
20 lat. Moją de-
wizą w życiu jest 
poważne podcho-
dzenie do wszel-
kich zamierzeń, 
również do tej 

odpowiedzialnej funkcji. Wiem, że 
tylko przy pomocy moich przyjaciół 
z rady sołeckiej oraz mieszkańców 
mogę zrealizować to, co we wsi jest 
najpilniejsze do zrobienia. Od lat je-
stem prezesem miejscowej jednostki 
OSP, działam społecznie. Udało się 
nam do tej pory m.in. zbudować świe-
tlicę, remizę, salę gimnastyczną przy 
Szkole Podstawowej, wyremontować 
kościół. Cały czas są nowe wyzwania 
i oczekiwania  mieszkańców. Nasza 
niewielka społeczność, tak jak w po-
zostałych wsiach, boryka się z roz-
maitymi problemami i nie wszystko 
można załatwić od razu. W tej chwili 
najważniejsze dla nas to m.in. budo-
wa kanalizacji burzowej, gazyfi ka-
cja wsi oraz remont przebiegającej 
przez wieś drogi powiatowej. Będę o 
to zabiegał. Dlaczego mieszkańcy na 
mnie głosują? Powiem krótko: Widać 
mają do mnie zaufanie i cenią mnie 
za wiarygodność, na którą przez lata 
zapracowałem. I za to serdecznie im 
wszystkim dziękuję. To dla mnie za-
szczyt i zobowiązanie.

W tegorocznych wyborach soł-
tysów w oczy rzuca się, co pod-
kreśla mocno, sekretarz gminy 
Krzysztof Skórzewski, wyraźnie 
większa frekwencja. W 2015 roku 
w zebraniach uczestniczyło 1.961 
mieszkańców. W tym roku już 
2.181. Frekwencja wzrosła więc o 
20 proc. 

- Większe zainteresowanie wy-
borami to sygnał, że mieszkańcy 
bardziej angażują się w życie gmi-
ny. To dla nas, samorządowców, 
bardzo pozytywny sygnał. Cieszy 
również duże zainteresowanie wy-
borami młodego pokolenia miesz-
kańców, z których w większości 
wywodzą się nowi sołtysi. Należy 
życzyć im wytrwałości i realizacji 
zamierzeń - mówi Krzysztof Skó-
rzewski. 

SOŁTYSI 2019
sołectwo sołtys obecnych 

na zebraniu 
2015

obecnych 
na zebraniu 

2019

frekwencja 
2019

Bogusławice Tomasz Domal R 56  56 20,74%
Boguszyce Jadwiga Bodo 52 36 6,54%
Boguszyce Osiedle Mieczysław Moś  30 57 10,25%
Brzezinka Przemysław Mamrot 151 113 47,28%
Bystre Magdalena Niczyj 65 113 16,33%
Cieśle Jacek Krzak 58 73 22,88%
Dąbrowa Piotr Długosz 68 56 16,14%
Gręboszyce Dariusz Nawrot 18 29 36,25%
Jenkowice Robert Cołta 49 40 11,83%
Krzeczyn Agata Zalega 47 102 26,29%
Ligota Mała Grzegorz Szymański R 117 92 15,86%
Ligota Polska Agnieszka Jakubowska 97 104 19,55%
Ligota Wielka Justyna Batog R 62 59 17,05%
Nieciszów Danuta Szymańska 59 103 20,80%
Nowa Ligota Marzena Gardzilewicz 29 18 27,27%
Nowoszyce Andrzej Hamarowski 84 64 30,19%
Osada Leśna Sławomir Żuraw 11 21 31,82%
Ostrowina Jan Żarecki 92 82 32,80%
Piszkawa Janina Bednarska R 70 52 27,81%
Poniatowice Andrzej Gołębiowski 168 116 15,69%
Smardzów Agnieszka Podobińska R 137 142 36,88%
Smolna Katarzyna Kuświk  47 136 22,26%
Sokołowice Wiesław Bełza 79 67 9,56%
Spalice Marcin Korzępa R  29 149 25,25%
Świerzna Roman Strug  122 122 49,39%
Wszechświęte Waldemar Uba  33 45 22,61%
Wyszogród Sławomir Zadka 51 63 44,05%
Zarzysko Andrzej Szymański 42 40 34,78%
Zimnica Piotr Zimiński  38 31 22,63%
R - sołtys jest też radnym             wytłuszczona czcionka -  nowi sołtysiFrekwencja wzrosła!


