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Szanowne Panie i Szanowni Panowie Sołtysi!

99łay. to batdzo ważnz społecznie funkcja _ to wfęcz powołanie. Misja ta ptzypada prawdziwym
liderom wiejskich społeczności, osobom z autofytetem, energtą i osiągnięciami' osobom, któte
dobrze znają|okalne wyzwania, przejmlją się dobtem wspólnym, a )ednocześnie rozumiejąIudzi,
potrafią ich wysłuchać, zachęcić do aktywności. We wsi wszyscy znająsie osobiście _ dlatego sołtys,
wybrany ptzez swoich sąsiadów, to bez wąęienia postać obdatzona szczegolnymi cechami
osobowości, człowiek wielu talentów i wielu zasŁug. Po ptostu, w najlepszym tego słowa znaczeńv,
,,ftasz czŁowiek'' _ ktoś, komu można zaufać ipowtetzyć wspólne losy.

Z okazji Dnia Sołtysa składam wszystkim Państwu najlepsze grarslacje i życzetia, a także wyfazy
uznania za PańsŃła ogromnie wartościową społecznie wykonywaną pfacę. Mają Państ'wo
wielki udziaŁ w tYm, że polska wieś rozwija się, że jest miejscem różnorodnych cennych
inicjatyw i pogłębiania międzyludzkich więzi. 'Ważlą tolę odgryw^jąw tym fundusze sołeckie.
Cieszę się, że w dużej mjerze dzięki Państ'wa gospodarności i umie;ętności mobilizowania
mieszkańców tak wiele lokalnych poftzeb jest zaspokajanych; że wykotzystywane są sŻanse'
aby w tym konktetnym miejscu, w ukochanej małej ojczyźntei na wiernie pielęgnowanej ojcowiźnie,
żyć coruz lepiej, wygodniej ibezpieczntej.

Sens otaz znaczeniemisji sołtysa pięknie wyrużatablica, któtątapewno z dwmąPańst'wo eksponują
na swoich domach. Bardzo często na czefwonym de, optócz słówa SOŁTYS, przedstawiohe jest
na ruej polskie godło państwowe _ biały orzeł w koronie. Ta tzbhca to nie tylko informacja,
że tu mieszka oft€1aĘ przedstawiciel miejscowej wspólnoty, gospodatz wsi, do którego można się
zwt'octć z tóżnymi ważnymi sprawami i otzymać kompetentną pomoc. To również znak,
że funkcja' sołtysa jest składnikiem polskiej demolcacji, Ęćiz państwowego i zbudowanej przez
yięĘ tradycji ustrojow_ej. Serdeczńe życzę Państwu, aby lVaszym siaraniom towarzyszyła
świadomość otaz satysfakcja, że to, co robicie, służy zatówno Waszej lokalnej społeczności,
1ak i całej Rzeczypospolitej.

Są wśtód polskich sołtysów osoby, które pełnią tę z^szczytną funkcję już od batdzo wielu lat,
z wyborów na wybory niezmiennie obdarżane zaufaniem. Są też osoby, którym tę ważną misję
zebratie wiejskie powierzyło dopieto po r^z pierwszy. Niezależnie od tego, jak długim
doświadczeniem i jakim dotobkiem dyspońujekażdazPańikażdy zPanów Sołtysów, chcęwyrazić
ogfomny szacunek dla Pańswa postawy służby publicznej, dla społecznikowskiego zaangażowatia,
dla lokalnego pataiofyzml i troski o bliźnich. Zyczę Państ'wu powodzenia i wielu sukcesów
w wykonywaniu_Waszych zadań, a także aby nagrodą za pełną oddania ptacę były zalrlsze
zrozumienie, wdzięczność i wsparcie ze stony mieszkańców polskich- sołectw i gmm'
Proszę ptzyjąć życzetia wszelkiej pomyślności ibardzo setdeczne pozilrowienia'

Lyczenia
z okazji Dnia Sołtysa2020
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