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W sobotę (16.11) w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyło się pierwsze Forum
Sołtysów Powiatu Cieszyńskiego. Pomysł na organizację Forum był oddolną inicjatywą, z
którą do Starosty Cieszyńskiego wystąpili sołtysi z terenu powiatu cieszyńskiego.

Fryderyk Białoń to najdłużej urzędujący sołtys z terenu ziemi cieszyńskiej / fot. mat.pras.

Celem forum była integracja środowiska sołeckiego, podnoszenie wiedzy i kompetencji sołtysów oraz rad sołeckich
we wdrażaniu i wykorzystywaniu funduszy sołeckich, ułatwianie współpracy pomiędzy nimi, a organami administracji
samorządowej, dbanie o interes środowisk wiejskich, wymiana doświadczeń oraz zdobywanie wiedzy.
Forum otworzył Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek – Szykując się do startu w wyborach na Burmistrza
Cieszyna, za hasło wyborcze wybrałem słowa „Bliżej ludzi”. Kiedy zostałem burmistrzem, wielokrotnie
współpracownicy powtarzali do mnie: - masz, czego chciałeś! Dlaczego? Okazało się, że burmistrz ma
znacznie częstszy kontakt z przeciętnym człowiekiem niż starosta. Mieszkańcy przychodzą do burmistrza,
kiedy stracą mieszkanie, pracę, kiedy trapią ich jakieś problemy, na przykład droga dojazdowa do posesji
wymaga remontu. Z perspektywy lat, kiedy zajmowałem kolejne stanowiska, dochodzę do wniosku, iż
czym wyższa funkcja, gdzie być może zarządza się większymi funduszami, realizuje się olbrzymie projekty,
bardziej interesujące pomysły, ale najbardziej chyba brakuje bezpośredniego kontaktu z ludźmi. Patrząc
się na to wszystko, dochodzę do wniosku, że sołtysi jako grupa samorządowców jest bardziej zżyta z ludźmi,
ze społeczeństwem niż burmistrzowie czy wójtowie. To sołtysi znają najlepiej problemy przeciętnego
Kowalskiego, mieszkańca sołectwa. Wiedzą także, co ludzi boli! Dlatego tak bardzo zależało mi na tym, by
odbyło się forum, ponieważ uważam, że nie ma nic lepszego niż dzielenie się doświadczeniami z wami,
sołtysami. Chcę się także od Was uczyć oraz poznać wasze zdanie! To główny cel naszego spotkania.

W trakcie forum władze Powiatu Cieszyńskiego nagrodziły Sołtysa Wsi Kowale (gm. Skoczów) Fryderyka Białonia,
wręczając mu okolicznościowy list gratulacyjny oraz kwiaty. Sołtys Wsi Kowale pełni swoją funkcję nieprzerwanie od
1977 r. To najdłużej urzędujący sołtys z terenu ziemi cieszyńskiej – Cóż mogę powiedzieć, niż to, iż taka kadencja
jest niedościgłym marzeniem każdego samorządowca, 42 lata sprawowania funkcji – powiedział do Sołtysa
Białonia, Mieczysław Szczurek, wręczając mu kwiaty.
Podczas Forum wystąpił Jacek Wiśniewski – Sekretarz Powiatu Cieszyńskiego, który zaprezentował Starostwo
Powiatowe w Cieszynie, Sławomira Godek– Prezeska Stowarzyszenia Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, trenerka,
animatorka społeczno-kulturalna, koordynatorka programu „Działaj Lokalnie” z panelem pt. „Aktywne społeczności
lokalne”, Grzegorz Sikorski – Wójt Gminy Hażlach „Skąd pozyskać środki zewnętrzne?”, Klaudiusz Zawada – Sołtys
Zamarsk, „Fundusz Sołecki szansą rozwoju wsi”, Maciej Bieniek – Sołtys Ochab „Sołtys wczoraj i dziś” oraz Krzysztof
Marciniuk – Dziennikarz Głosu Ziemi Cieszyńskiej „Sołtys w świecie mediów”.
W czasie forum został wyświetlony film dokumentalny pt. „O początkach rolnictwa ekologicznego w Polsce”. Nie
zabrakło również części artystycznej. Dla sołtysów zaśpiewał zespół STRUMIEŃ.

mat.pras.

