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Zyczenia
z okazji Dnia Soltysa 2020
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Soltysi!
Soltys to bardzo wazna spolecznie funkcja - to wr~cz powolanie. Misja ta przypada prawdziwym
liderom wiejskich spolecznosci, osobom z autorytetem, energi~ i osi~~ciami. Osobom, kt6re
dobrze znaj~ lokalne wyzwania, przejmuj~ si~ dobrem wsp6lnym, a jednoczesnie rozumiej~ ludzi,
potrafi~ ich wysluchae, zach~cie do aktywnosci. We wsi wszyscy znaj~ si~ osobiscie - ellatego soltys,
wybrany przez swoich s~siad6w, to bez w~tpienia postae obdarzona szczeg61nymi cechami
osobowosci, czlowiek wielu talent6w i wielu zaslug. Po prostu, w najlepszym tego slowa znaczeniu,
"nasz czlowiek" - ktos, komu mozna zaufae i powierzye wsp6lne losy.
Z okazji Dnia Soltysa skladam wszystkim Panstwu najlepsze gratulacje i zyczenia, a takZe wyrazy
uznania za Pans twa ogromnie wartosciow~ spolecznie wykonywan~ prac~. Maj~ Panstwo
wielki udzial w tym, ze polska wies rozwija si~, ze jest miejscem r6znorodnych cennych
inicjatyw i pogl~biania mi~dzyludzkich wi~zi. Wazn~ rol~ odgrywaj~ w tym fundusze soleckie.
Ciesz~ si~, ze w duzej mierze dzi~ki Pans twa gospodarnosci i umiej~tnosci mobilizowania
mieszkancow tak wiele lokalnych potrzeb jest zaspokajanych; ze wykorzystywane s~ szanse,
aby w tym konkretnym miejscu, w ukochanej malej ojczyznie i na wiernie piel~gnowanej ojcowiznie,
zye coraz lepiej, wygodniej i bezpieczniej.
Sens oraz znaczenie misji soltysa pi~knie wyraza tablica, kt6r~ na pewno z dum~ Panstwo eksponuj~
na swoich domach. Bardzo cz~sto na czerwonym tIe, opr6cz slowa SOLTIS, przedstawione jest
na niej polskie godlo panstwowe - bialy orzel w koronie. Ta tablica to nie tylko informacja,
ze tu mieszka oficjalny przedstawiciel miejscowej wspolnoty, gospodarz wsi, do ktorego mozna si~
zwr6cie z r6znymi waznymi sprawami i otrzymae kompetentn~ pomoc. To rowniez znak,
ze funkcja soltysa jest skladnikiem polskiej demokracji, zycia panstwowego i zbudowanej przez
wieki tradycji ustrojowej. Serdecznie zycz~ Panstwu, aby Waszym staraniom towarzyszyla
swiadomose oraz satysfakcja, ze to, co robicie, sluzy zar6wno Waszej lokalnej spolecznosci,
jak i calej Rzeczypospolitej.
S~ wsr6d polskich soltys6w osoby, kt6re pelni~ t~ zaszczytn~ funkcj~ juz od bardzo wielu lat,
z wyborow na wybory niezmiennie obdarzane zaufaniem. S~ tez osoby, ktorym t~ wazn~ misj~
zebranie wiejskie powierzylo dopiero po raz pierwszy. Niezaleznie od tego, jak dlugim
doswiadczeniem i jakim dorobkiem dysponuje kazda z Pan i kazdy z Panow Soltysow, chc~ wyrazie
ogromny szacunek dla Panstwa postawy sluzby pu~licznej, ella spolecznikowskiego zaangazowania,
ella lokalnego patriotyzmu i troski 0 bliznich. Zycz~ Panstwu powodzenia i wielu sukcesow
w wykonywaniu Waszych zadan, a takze aby nagrod~ za peln~ oddania prac~ byly zawsze
zrozumienie, wdzi~cznose i wsparcie ze strony mieszkancow polskich solectw i gmin.
Prosz~ przyj~e zyczenia wszelkiej p<?myslnosci i bardzo serdeczne pozdrowienia.

