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Sołtysi gotowi do pracy
O frekwencję i kandydatów na zakończone w gminie Stanin wybory sołtysów zadbali mieszkańcy i
sami kandydaci. Tych nam nie brakowało. Po wyborach przyszła kolej na władze gminy, które
postanowiły zadbać o drobne upominki z okazji Dnia Sołtysa i wygranych wyborów a także o to, by
sołtysom nie ginęły ważne dokumenty. Idealnym prezentem dla nowych sołtysów, z okazji Dnia
Sołtysa, okazały się eleganckie skórzane teczki. Wójt Krzysztof Kazana wręczał je sołtysom 20
marca, podczas VI Sesji Rady Gminy Stanin.
Zaraz po rozpoczęciu obrad wójt złożył wszystkim nowym i ponownie wybranych sołtysom życzenia z
okazji Dnia Sołtysa i gratulacje z okazji nowego (lub ponownego wyboru) na tę funkcję.
Listy gratulacyjne i eleganckie, dedykowane imiennie skórzane teczki odebrali sołtysi:
Justyna Komorniak (Lipniak), Renata Matyjasek (Nowy Stanin), Renata Stefaniak (Aleksandrów),
Andrzej Michalak (Tuchowicz), Agnieszka Świętochowska (Gózd) i Krzysztof Stępniewski (Celiny
Włościańskie).
Nie brakowało żartów. Najmłodszy w gminie 19 – letni sołtys Zagoździa Artur Cizio odbierając
prezent, usłyszał od wójta, że „ młodego wieku zazdrości mu 100 proc. sołtysów a 99 proc. z nich –
wolnego stanu”.
Kolejne teczki trafiły do: Kamili Kopeć (Zastawie), Ewy Wardak (Wólka Zastawska), Elżbiety
Koniecznej – Połeć (Anonin), Ewy Rygielskiej (Stara Wróblina), Agnieszki Redzik (Wnętrzne), Dawida
Rosłonia (Stara Gąska), Krzysztofa Lendziona (Jarczówek), Jacka Koniecznego (Kosuty), Sławomira
Macioszka (Borowina), Hanny Górka (Kierzków), Damiana Krasuskiego (Kij), Grzegorza Banego
(Nowa Wróblina),
Stanisława Izdebskiego (Celiny Szlacheckie), Sabiny Rosińskiej (Niedźwiadka).
Teczkę wraz z listem gratulacyjnym odebrał najstarszy Sołtys Senior w gminie Mieczysław Nowak z
Ogniwa, Przewodnicząca Rady Gminy Stanin i sołtys Stanina Zofia Czubek, Małgorzata Połeć
(Kopina), Paweł Białach (Józefów).
Wybranemu na sołtysa Jeleńca Krzysztofowi Michalakowi gratulacje składała radna z tej
miejscowości Jadwiga Wardak.
– Gratuluję że został pan sołtysem i objął funkcję po mojej krótkiej, ale twórczej kadencji –
powiedziała radna.
Teczki i listy odebrali też Leszek Ciołek z Jonnika i Zbigniew Cybul z Wesołówki.

