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PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO 

we wsi SULISTROWICZKI z dnia 15.01.2021 

1. Miejsce obrad: komunikator skype 
2. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 18:15 w drugim terminie. 
3. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa online (w załączeniu lista obecnych). 
4. Zebraniu przewodniczyła Sołtys Marcela Hryniak-Bereżnicka 
5. Na protokolanta wybrano: panią Magdalenę Relich 
6. W związku z powyższym przewodnicząca stwierdziła, iż Zebranie Wiejskie jest 

prawomocne. 
7. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad: 
 Podsumowanie działań w roku 2020 
 Grupa Odnowy Wsi - aktualizacja uchwały 
 Zadania na rok 2021 
 Koło Gospodyń Wiejskich "SULIBABKI" - spotkanie założycielskie 
 Wolne wnioski 
8. Streszczenie przebiegu obrad: 
 Porządek obrad został zatwierdzony jednomyślnie. 
 Sołtys poinformowała mieszkańców, że z Funduszu Sołeckiego na rok 2020 pozostała 

kwota 200 zł. Przypomniała o zadaniach, na które zostały wykorzystane pieniądze tj.: 
zakup pojemników na piasek, urządzeń na plac zabaw przy Chacie grillowej, kosiarki, 
podkaszarki, taczki, korytek do wykorzystania na ul. Pod Dębami, przedłużacza. 
Mieszkaniec Grzegorz Wiktor przypomniał również o zakupionych farbach, które mają 
być przeznaczone do pomalowania mostku przy parku weneckim. Pracę przy nim 
wykonał już Pan Stanisław Marciniszyn, który dospawał odstające części. Nadal 
pozostaje jednak oczyścić to miejsce i zaimpregnować. 

 Do niewątpliwych sukcesów roku 2020 r. można zaliczyć prężny rozwój mediów 
społecznościowych wsi tj. facebooka (fanpage oraz grupa mieszkańców), instagrama, 
strony www. W ramach działań mieszkańców zostały zamontowane kamery online 
przekazujące obraz z widokiem na Ślęże oraz wzgórza oleszeńskie. 

 Wspaniałą inicjatywą Pani Sołtys oraz mieszkańców było zorganizowanie w ścisłym 
reżimie sanitarnym (maseczki, dystans, dezynfekcja) Mikołajek dla dzieci. Dzięki 
życzliwości i wielkim sercom sponsorów i darczyńców wszystkie dzieci zostały 
obdarowane pięknymi prezentami m.in. maskotkami, grami planszowymi, książkami, 
krówkami i owocami. 

 Mieszkańcy wsi w czynie społecznym wraz z Panią Sołtys wyczyścili z zarośli, krzaków 
i drzew plac przy Chacie grillowej oraz na działce przy parkingu. Zostały również 
wykonane prace porządkowe we wnętrzu Chaty. Sołtys poinformowała, że podczas 
przeglądu i demontażu paleniska został odkryty fakt, że podciąg mający wprowadzać 
powietrze jest zrobiony źle i nie spełnia swojej roli. Pani Sołtys zaproponowała, że 
wobec faktu, iż palenisko i tak nie jest wykorzystywane można pozostać przy stanie, w 
którym jest ono rozmontowane. Zapewnia to dużo miejsca i daje nowe możliwości. 
Dzięki uprzejmości jednej z mieszkanek Pani Agnieszki Gloc, która podarowała dwa 
grzejniki nie ma problemu z niską temperaturą wewnątrz pomieszczenia. Mieszkańcy 
wyrazili aprobatę w związku z taką propozycją. 

 Pani Katarzyna Geisler podziękowała Pani Sołtys za dotychczasowe działania i pracę 
wykonaną na rzecz mieszkańców. 
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 Pan Marek Juraszek zapytał czy wiadomo coś ws. chodnika we wsi. Pani Sołtys 
poinformowała, że pomimo obietnic ze strony Gminy i Powiatu najprawdopodobniej 
zakładany i wnioskowany przez nią chociażby fragment chodnika nie zostanie 
zrealizowany. Podczas Komisji spraw obywtelskich Pani Sołtys zapytała Burmistrza o 
ten problem. W odpowiedzi usłyszała, że chodnik byłby dla turystów a nie dla 
mieszkańców, więc nie ma sensu go robić. Pani Sołtys wobec tak postawionej sprawy 
obiecała, że wykorzysta wszelkie możliwe sposoby, aby chodnik udało się zbudować 
– napisze i złoży wnioski i pisma do gminy, starostwa lub nawet ministerstwa. W razie 
konieczności nie wykluczony jest protest mieszkańców. 

 Pani Sołtys poinformowała, że podczas Spraw obywatelskich radny powiatowy Bartosz 
Huzarski obiecał wspomóc Sulistrowiczki w ramach swoich możliwości. Została 
przedyskutowana możliwość wprowadzenia zmian na ul. Parkowej – utworzenie strefy 
zamieszkania, w ramach i dzięki której ulica ta mogłaby stać się deptakiem 
spacerowym, a w przyszłości nawet ścieżką edukacyjną.  

 Pani Sołtys przypomniała problem statusu drogi przy ul. Parkowej oraz konieczności 
jej remontu. Jest to droga powiatowa i konieczne jest jej przekazanie gminie. 

 Wobec sytuacji pogodowej – duże opady śniegu oraz mróz został omówiony problem 
odśnieżania ulic. Pani Sołtys podkreśliła, że podejmuje działania zarówno w gminie jak 
i powiecie. 

 Pan Marek Juraszek zgłosił problem niedziałających latarni przy ul. Parkowej oraz 
nieudolność w naprawach pracowników energetyki. Pani Sołtys poprosiła 
mieszkańców, aby w przypadku awarii oświetlenia ulicznego zgłaszać jej taki stan za 
pomocą telefonu, smsa lub innych dostępnych możliwości. 

 Pani Sołtys przypomniała, że w 2012 r. została stworzona Grupa Odnowy Wsi. Wobec 
zmiany Sołtysa konieczne jest zaktualizowanie uchwały oraz wznowienie działalności. 
Do grupy odnowy wsi zgłosili się mieszkańcy: Maciej Wierciński, Paulina Wiktor, Agata 
Paciuch, Katarzyna Geisler, Agnieszka Gloc, Łukasz Bereżnicki, Kamil Wolańczyk. 
Podczas zgłaszania się członków, nastąpiła wymiana zdań pomiędzy panią Sołtys a 
Panem Wiercińskim na temat konieczności współpracy. Pani Sołtys zauważyła (wobec 
dotychczasowego negatywnego nastawienia Pana Wiercińskiego), że przecież będzie 
musiał z Nią współpracować, na co Pan Maciej stwierdził, że wg niego sytuacja 
wygląda odwrotnie – to Pani Sołtys musi dogadać się z nim. 

 W kolejnych wypowiedziach Pani Sołtys omówiła plany na rok 2021: zamontowanie 
urządzeń na placu zabaw przy Chacie grillowej, rozbudowa chaty, zakup i wymiana 
tablic informacyjnych, zakup pojemników na piasek, organizacja Dnia Sulistrowiczek, 
odmalowanie wspomnianego wcześniej mostku, zamontowanie korytek na ul. Pod 
Dębami.  

 Pani Sołtys poinformowała o złożonym wniosku o remont ul. Wybojowej, o zmianę 
organizacji ruchy przy ul. Letniej, Bocznej i Okulnej (zakaz wjazdu za wyjątkiem 
mieszkańców i służb). 

 Wobec tej informacji Pan Marek Juraszek powiedział, że takie rozwiązanie nie sprawi, 
że turyści będą parkować zgodnie z prawem i tylko przesunie to problem w inne 
miejsce. Poinformował również pozostałych mieszkańców, że jest możliwość 
zgłaszania nieprawidłowości na Krajowej Mapie Zagrożeń. 

 Mieszkańcy rozmawiali również o problemie światłowodu i możliwości jego 
doprowadzenia do poszczególnych domostw. Ustalono, że należy poprosić firmę o 
przygotowanie oferty dla mieszkańców, którzy się zgłoszą. Grzegorz Sawicki oraz 



3 
 

Kamil Wolańczyk zaproponowali, że w przypadku braku możliwości doprowadzenia 
światłowodu można próbować skorzystać z programu pozwalającego otrzymać grant 
w ramach wykluczenia cyfrowego i pomóc mieszkańcom, którzy nie są w stanie sami 
założyć sobie Internetu.  

 Podczas całego zebrania Pan Maciej Wierciński wielokrotnie pisał wiadomości na 
czacie kwestionujące prawomocność wyboru Pani Sołtys. Podkreślał, że według niego 
jest ona tymczasowo pełniącą obowiązki sołtysa i czeka on na wyrok sądu 
administracyjnego. Można stwierdzić, że całe zebranie wiejskie było sabotowane, a 
niemal każda propozycja krytykowana. 

 Pani Sołtys przypomniała o groźbach i obelgach, które były kierowane wobec niej ze 
strony Pana Macieja Wiercińskiego.  
Upomniała Go, aby rozwiązał problem swoich kóz. Zwierzęta te nagminnie chodzą 
luzem po wsi, zjadają krzewy, kwiaty i drzewa mieszkańców, tarasują drogę nie 
pozwalając przejechać czym stwarzają zagrożenie oraz niszczą mienie. 

 Biorąc pod uwagę szykany, groźby wobec Pani Sołtys i utrudnianie pracy Radzie 
Sołeckiej oraz mieszkańcom, Pani Sołtys poinformowała mieszkańców, że w 
najbliższym czasie złoży ona wniosek o odwołanie Pana Macieja Wiercińskiego z 
pełnionej przez niego funkcji – członka Rady Sołeckiej. Mieszkańcy zostali 
powiadomieni o sposobie przeprowadzenia tej procedury. Informacja spotkała się z 
aprobatą i akceptacją mieszkańców, którzy pragną jedynie dobra wsi i widzą, że nowa 
Pani Sołtys w ramach swojej pracy zarówno poprawia sytuację mieszkańców, czynnie 
działając na rzecz życia we wsi, jak i wspomaga integrację społeczności, która chętnie 
się gromadzi prowadząc prace społeczne oraz wspólnie świętując. 

 Pan Marek Juraszek podkreślił, że według niego oraz pana Wiercińskiego wybory 
nowego sołtysa były przeprowadzone w sposób nieprawidłowy, ale osobą, która 
złamała prawo jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka. Podkreślił, że podobnie jak Pan 
Wierciński oczekuje na wyrok Sądu. 

 Pan Kamil Wolańczyk zapytał Pana Marka Juraszka czy w sytuacji gdyby wyborów nie 
wygrała Pani Marcela Hryniak-Bereżnicka, a on sam pozostałby sołtysem czy tak samo 
wyrażałby wraz z Panem Wiercińskim protest i negował prawidłowość 
przeprowadzonych wyborów. Na tak postawione pytanie nie było żadnej odpowiedzi. 

 Realizując kolejny punkt porządku obrad Pani Sołtys przedstawiła możliwości jakie 
daje Koło Gospodyń Wiejskich oraz poinformowała o przygotowaniu wniosku 
założycielskiego, który chciałaby złożyć w możliwie najszybszym czasie. Przypomniała 
również wybraną w głosowaniu na facebooku nazwie – Sulibabki. Wobec działań jakie 
może podejmować Koło oraz korzyści z tego wynikających mieszkańcy wyrazili chęć 
przystąpienia do niego.  

 Pan Grzegorz Sawicki oraz Pani Alina Sawicka poprosili o wymianę piasku w 
pojemniku znajdującym się przy ul. Słupickiej/Leśne Zacisze. W wyniku pomyłki turyści 
myśląc, że to kosz na śmieci, zapełnili pojemnik śmieciami, w tym szkłem. 

 Mieszkaniec wsi Grzegorz Wiktor podziękował za dotychczasową pracę Pani Sołtys 
oraz jej osiągnięcia. 

 W podsumowaniu Pani Sołtys przypomniała, aby zgłaszać jej niedziałające latarnie. 
Wyniknęła dyskusja w sprawie obiecanych przez miasto 70000 zł, które miały być 
przeznaczone na latarnie. W budżecie gminy na nowy rok, nie ma jednak słowa na 
temat realizacji tego zadania. Pani Sołtys przytoczyła sytuację z Przemiłowa gdzie na 
jednej ulicy mają być zamontowane nowe latarnie w licznie 18 sztuk. 
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 Na zakończenie zebrania w podsumowaniu Pani Sołtys poprosiła mieszkańców Pana 
Grzegorza Sawickiego oraz Kamila Wolańczyka, którzy wyrazili chęć pomocy 
mieszkańcom, którzy nie maja Internetu, o przygotowanie kosztorysu i propozycję 
działań w tym zakresie. 

 Została również przedstawiona prośba, że jeśli ktoś ma piękny widok ze swojego domu 
na Ślężę i okolicę i wyraża chęć na udostępnienie swojego dachu/balkonu, może 
zostać u niego zamontowana kamera, która będzie transmitowała online obraz z tego 
miejsca, pozwalając turystom i mieszkańcom cieszyć się pięknem naszej wsi. 

 Wobec braku kolejnych wniosków wolnych oraz pytań zebranie zakończyło się o 
godzinie 19:52. 

Protokół sporządziła: 

..................................................................................... 

Przewodniczący spotkania: 

....................................................................................  


