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Małymi kroczkami wszystko zrobimy... 
rozmowa z sołtysem Pawłem Kopciuchem. 

To pierwsza Pana kadencja jako sołtysa... 
Tak, sołtysem jestem od 2011 roku. Zasiadam też w Radzie Miejskiej. Współpracuję 
efektywnie z Radą Sołecką, to znaczy z przewodniczącą Kornelią Weiss, sekretarzem 
Eweliną Urbanowicz, Krzysztofem Rozynkiem, Piotrem Bajończakiem, Markiem Babuszkiewiczem oraz Andrze-
jem Kaczmarkiem. Spotykamy się raz w miesiącu, omawiamy dokładnie wszystkie szczegóły związane z funk-
cjonowaniem naszej pięknej wsi. Jak są jakieś pilne sprawy, to nawet spotykamy się częściej. 
Trochę danych statystycznych ? 
Wgląda to trochę inaczej niż w innych wsiach naszej gminy, ponieważ Niałek Wielki jest podzielony na takie 
trzy części. Trzon stanowi ta, która położona jest wzdłuż drogi do Obry, druga cześć to ta za drogą do Powodo-
wa, trzecia część – wzdłuż ulicy Kiełpińskiej. Obecnie mieszka tu 750 osób, i z dumą powiem, że ilość się zwięk-
sza z roku na rok. 
Dlaczego ? Zauważyłem, że coraz więcej osób ucieka z miasta na wieś i tu budują swoje domy, łakną spokoju. 
Wieś zawsze kojarzy się z rolnictwem, uprawą ziemi, czy tak jest i w Niałku ? 
Jesteśmy wsią, ale rolników indywidualnym mamy niewielu, ale to przecież tendencja ogólnopolska. Jakbym 
miał tak dokładnie policzyć, to mamy trzech . Bliskość Wolsztyna powoduje jednak, że na terenie wsi mamy 
sporo firm, które zatrudniają niemałą ilość naszych mieszkańców. Tak to się zmienia oblicze polskiej wsi. Nasza 
nie jest już rolnicza, tylko bardziej przemysłowa. 
Mimo że przewodzi Pan wiosce czwarty rok, pewnie niejedno już udało się zrobić. 
Za mojej kadencji mamy trochę sukcesów. Wyremontowaliśmy świetlicę, położyliśmy przed nią nawierzchnię z 

kostki brukowej. Zrobiliśmy nową na-
wierzchnię na placu zabaw, doposażali-
śmy go także w parę nowych elemen-
tów. Poprzedni sołtys zrobił już tam 
ogrodzenie. Na przystani zrobiliśmy 
obiecane boisko do piłki plażowej, z 
chodnikiem i ławeczkami. Zdołaliśmy 
też wybudować wiatę rekreacyjną, 
właściwie jesteśmy w trakcie jej wy-
kańczania. Zabraliśmy się także za dro-
gi, powstał specjalny komitet w tej 
sprawie z przewodniczącym Wiesła-
wem Przybyłą, Tadeuszem Ptakiem 
oraz Bogdanem Borzęckim. 
Co jeszcze jest do zrobienia ? 
Najważniejsze są drogi. Cały czas myślę 
o utwardzeniu pozostałych, szczególnie 
tych między domami, bo w deszczowe 
dni to często nie można nawet przeje-
chać samochodem czy przejść suchą 
nogą. Priorytetem jest także bezpie-
czeństwo mich mieszkańców, mam tu 
na myśli  budowę drogi,  chodnika 
i  oświetlenie na nowym osiedlu,  gdzie 
zamieszkuje 40 rodzin oraz zrobienie 
chodnika w drugiej części Niał-
ka,  wzdłuż ulicy Kiełpińskiej. Mam na-
dzieję, że uda się jeszcze w tym roku 
coś z tym zrobić. Jeszcze trochę trzeba 
zainwestować w Niałek, ale myślę, że 
małymi kroczkami wszystko zrobimy. 
Organizowane są także jakieś 
imprezy integracyjne ? 
Z początkiem roku mamy wspólne ko-
lędowanie, spotykamy się na przystani. 
W świetlicy wiejskiej organizujemy 
turniej tenisa stołowego o puchar 
burmistrza czy sołtysa. Dzięki spon-
sorom bardzo fajnie zawsze wycho-
dzi nam dzień dziecka. Ostatnio 
nawet dwoma autobusami sporo 
dzieci z Niałka wyjechało do „Krainy 
zabaw”. Bardzo dziękuję wszystkim 
wspierającym. Organizujemy do-
żynki z mszą świętą, także andrzejki 
i zabawę sylwestrową.  Dziękujemy 


