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Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY JEMIELNICA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Jemielnica” 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 
poz. 583 i poz. 1005) oraz regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jemielnica oraz 
Zasłużony dla Gminy Jemielnica”  stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXX/201/01 Rady Gminy 
Jemielnica z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Jemielnica oraz 
Zasłużony dla Gminy Jemielnica” uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Księdzu Janowi Czekańskiemu - Proboszcowi Parafii Rzymsko Katolickiej pw. 
Narpodzenia Najświetszej Maryi Panny w Centawie tytuł honorowy„Zasłużony dla Gminy Jemielnica” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Norbert Jaskóła 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Gminy Jemielnica 

z dnia....................2022 r. 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie nadania tytułu 
"Zasłużony dla Gminy Jemielnica" 

W celu przeprowadzenia postepowania kwalifikacyjnego dla tytułu „Zasłużony dla Gminy Jemielnica 
i rozpatrzenia wniosku o wyróżnienie tym tytułem Księdza Jana Czekańskiego - Proboszcza Parafii 
Rzymsko Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Centawie, Rada Gminy Uchwałą Nr 
XXXIV/253/22 w dniu 13 czerwca 2022 r., zgodnie z dyspozycją pkt II.2 Regulaminu Nadawania tytułu 
„Honorowy Obywatel Gminy i „Zasłużony dla Gminy Jemielnica” powołała doraźną komisję Rady Gminy 
w składzie: 

Norbert Jaskóła – Przewodniczący Rady Gminy 

Marcin Wycisło – Wójt Jemielnicy 

Ewa Ptok – Radna, Sołtys Centawy 

Mateusz Stróżyk – Radny 

Stanisław Dudek – Członek Rady Parafialnej w Centawie, 

Na odbytym w dniu 13 czerwca 2022 r. posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała złożony 
przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Centawa wniosek o nadanie tytułu honorowego „Zasłużony dla 
Gminy Jemielnica” Księdzu Janowi Czekańskiemu 

Na podstawie pkt II.8 cytowanego wyżej Regulaminu Stowarzyszenie Odnowy Wsi Centawa wnioskowało 
o nadanie tytułu  „Zasłużony dla Gminy Jemielnica” Księdzu Janowi Czekańskiemu jako wyraz szacunku 
i uznania dla jego wybitnych dokonań dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Centawie i jej parafian oraz sołectwa Centawa i jej mieszkańców. 

Książ Jan Czekański od 1989 r. jest proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Centawie. Z wielkim zaangażowaniem dbał o duchowy rozwój społeczności parafialnej, 
którą tworzą nie tylko mieszkance Centawy, ale również Błotnicy Strzeleckiej i Warmątowic. Przez te 
33 lata z wielką troską dbał o historyczne zabytki sakralne parafii. Przeprowadził remont plebani, 
odrestaurował stary zegar słoneczny, wyremontował dach kościoła, odnowił zabytkowe stacje drogi 
krzyżowej. W kościele zostały odrestaurowane ołtarz główny, ołtarze boczne, podchórze oraz organy. 
Największą, kosztowną i niezwykle trudną inwestycją był remont wieży kościelnej oraz witraży w kościele 
parafialnym. Z inicjatywy i wsparcia ks. Czekańskiego na cmentarzu w Centawie wybudowano kaplicę 
przedpogrzebową z chłodnią oraz połozono chodnik. 

Ksiądz Jan Czekański dbając o swoja parafię zawsze był blisko ludzi. Był z nimi w chwilach radosnych 
uczestnicząc np. w wigiliach dla samotnych, czy lokalnych festynach, jak i w trudnych, kiedy przez część 
parafii przeszła trąba powietrzna i żywioł zniszczył dorobek życia wielu ludzi. Zawsze był gotów 
wysłuchać, dodać otuchy i pomóc. 

Dzięki niemu znaczna część mieszkańców Gminy Jemielnica została ukształtowana religijnie i duchowo. 
Praca, zaangażowanie i dbałość o zachowanie oraz współtworzenie materialnego, a zwłaszcza sakralnego 
dziedzictwa wioski Centawa na wiele lat pozostanie trwałym pomnikiem obecności i pamięci ks. 
Czekańskiego wśród wielu mieszkańców Gminy Jemielnica. 

Dotychczasowa działalność Księdza Jana Czekańskiego w pełni uzasadnia nadanie mu tego tytułu. 
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