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 W Iwaniskach zmartwychwstanie Chry-
stusa oznajmia dêwi´k b´bna. W Bogorii 
wystrza∏y z petard – tradycyjne ∏ubudu”, 
a w Koprzywnicy stra˝acy miejscowej Ochot-
niczej Stra˝y Po˝arnej zamieniajà si´ w dmu-
chaczy ognia. O wschodzie s∏oƒca w Wielki 
Piàtek, rakowianie t∏umnie zmierzajà do 
êróde∏ka, by obmyç twarz i odgoniç cho-
roby. Niemal ka˝da Êwi´tokrzyska gmina 
mo˝e pochwaliç si´ w∏asnymi, od wie-
ków znanymi i kultywowanymi obrz´dami 
i zwyczajami wielkanocnymi. Âwiadczà one 
o wielkiej sile naszej tradycji i kultury.

B´ben, strza∏y i bziuki

 W Wielkà Sobot´ mieszkaƒcy Iwanisk w powie-
cie opatowskim znów stanà si´ Êwiadkami jedne-
go z najciekawszych wielkanocnych zwyczajów, 
którego poczàtki si´gajà prawdopodobnie XIX 
wieku. Tu˝ przed pó∏nocà rozlegnie si´ odg∏os 
uderzeƒ w b´ben, który oznaczaç b´dzie zmar-
twychwstanie Chrystusa. Wielkanocny zwyczaj 
kultywowany w Iwaniskach jest niewàtpliwie jed-
nym z najstarszych i najciekawszych. Mieszkaƒcy 
podkreÊlajà, i˝ tradycja ta jest przekazywana 
z pokolenia na pokolenie. Ci, którzy dost´pujà 
zaszczytu b´bnienia póêniej uczà tego swoich sy-

nów i wnuki. B´bnià tylko kawalerowie, g∏ównie 
pod domami panien. Zaczynajà oko∏o pó∏nocy 
i tak schodzi im a˝ do rana.

 W Bogorii w powiecie staszowskim od lat 
Zmartwychwstanie Chrystusa oznajmiajà o Êwicie 
w Wielkà Niedziel´ wystrza∏y pod koÊcio∏em pa-
rafialnym Êw. Trójcy, który s∏ynie z obrazu Matki
Boskiej Pocieszenia. Nawet najstarsi mieszkaƒcy 
nie wiedzà od kiedy zwyczaj ten jest kultywowany. 
Historia mówi, i˝ w latach 1910 – 14 w Bogorii 
dzia∏a∏y organizacje Strzelca i Soko∏a. Najpraw-
dopodobniej w∏aÊnie dla upami´tnienia udzia∏u 
bogorian w patriotycznych zrywach, kultywowany 

Âwi´tokrzyska Wielkanoc
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jest tutaj od 150 lat zwyczaj wielkanocnego strze-
lania. Zgodnie z utartymi zasadami strzelców 
winno byç kilkunastu, a strzelanie odbywa si´ 
na rozkaz wydany przez komendanta lub pod-
komendanta, trzema salwami: po wyjÊciu proce-
sji z koÊcio∏a, „na Podniesienie” i „na Baranek 
Bo˝y”. Wystrza∏om towarzyszy odg∏os zabytko-
wych b´bnów. DziÊ w Bogorii nikt nie wyobra˝a 
sobie mszy rezurekcyjnej bez charakterystycznych 
strza∏ów i odg∏osów b´bna. Chyba w∏aÊnie z tym 
zwyczajem zwiàzane jest powiedzenie „Jacki Bo-
goryjskie ∏ubudu…”

 W Bogorii, niedaleko koÊcio∏a Âwi´tej Trój-
cy znajduje si´ êróde∏ko z wodà, która - jak 
wierzono - w t´ wielkoczwartkowà noc ma 
uzdrawiajàce dzia∏anie. O pó∏nocy nabiera si´ 
tam wod´, którà rano myje si´ oczy. Zwyczaj ten 
jest znany od wielu lat, przekazywany z pokole-
nia na pokolenie. 

Woda na zdrowie i urod´

 Podobny zwyczaj kultywowany jest w gmi-
nie Raków. W Wielki Piàtek, tu˝ przed wscho-
dem s∏oƒca mieszkaƒcy Rakowa w´drujà do 
êróde∏ka w Pàgowcu. By obmyç twarz lub napiç 
si´ wody ze êróde∏ka. Rakowianie wierzà, ˝e 
woda ze êróde∏ka zapewni im zdrowie i urod´ 
przez ca∏y rok. B´dzie chroniç przed choroba-
mi uszu, oczu i krtani, zapewni pi´knà, g∏adkà 
cer´. Do êróde∏ka w´drujà wi´c i m∏odzi i sta-
rzy, niektórzy z naczyniami, by zabraç wod´ 
dla domowników. Tradycja ka˝e, by w dro-
dze do cudownego êróde∏ka nie odzywaç si´ 
do spotkanych po drodze osób, a wracajàc 
z wodà nie odwracaç si´ za siebie, gdy˝ wte-
dy moc wody by∏aby nieskuteczna. W Rako-
wie, w Poniedzia∏ek Wielkanocny kultywowana 
jest te˝ tradycja spacerów ca∏ymi rodzinami na 
„Zielony Stok”, czyli do lasu w pobli˝u êróde∏ka. 
Przechadzki przybierajà postaç rodzinnych pik-
ników, cz´stowania si´ Êwi´conkà i Êwiàtecznymi 
przysmakami. OczywiÊcie, aby tradycji sta∏o si´ 
zadoÊç nie mo˝e zabraknàç oblewania wodà. 
Na zakoƒczenie, uczestnicy pikniku rozrzucajà 
skorupki jajek ze Êwi´conki. Nawiàzujà one do 
legendy o walecznym rycerzu, który zamieniony 
w raka uwalnia si´ z pancerza i pozostawia sko-
rupki podobne do tych z jajek ze Êwi´conki. 

Przy blasku Êwiate∏ i huku armat

 Zajrzyjmy jeszcze do Koprzywnicy. Tam, w pa-
rafii Matki Boskiej Ró˝aƒcowej Zbawiciel zmar-
twychwstaje ju˝ w Wielkà Sobot´. Na jego powi-
tanie stra˝acy niosà Êwiat∏o - symbol naszej wia-
ry. Na zakoƒczenie mszy Êwi´tej, z koÊcio∏a wyru-
sza uroczysta procesja. Drog´ ksi´dzu oÊwietlajà 
dmuchacze ognia.  Od lat miejscowi stra˝acy 
kultywujà, zanikajàcà ju˝ tradycj´ wielkanocnà 
organizowania „bziuków”. Tu˝ przed ksi´dzem 
w procesji idzie trzech stra˝aków z butelkami 
nafty, ka˝dy z nich co jakiÊ czas bierze ∏yk nafty 
do ust i wydmuchuje, tworzàc ogniste efektow-
ne kule. Ten niezwyk∏y klimat pot´guje dêwi´k 
dzwonów i ko∏atek. Widowisko jest wspania∏e, 
nic wi´c dziwnego, ˝e co roku w Wielkà Sobot´ 
wieczorem do Koprzywnicy zje˝d˝ajà ludzie 
z ca∏ej Polski, by podziwiaç zwyczaj „bziuków”.

By tradycja trwa∏a…

 Wiele ze zwyczajów wielkanocnych do dziÊ 
przetrwa∏o w wielu domach, gdzie w∏asnor´cznie 
wykonuje si´ palmy, zdobi pisanki, ozdabia 
domy przed Êwi´tami. Tradycja ludowa przypi-
suje palmie wielkanocnej magicznà moc. Wie-

rzono, ̋ e zjedzenie jednej bazi z palmy uchroniç 
mo˝e przed bólem gard∏a. Palm´ zatykano 
w izbie za Êwi´tym obrazem i tam pozostawa∏a 
do nast´pnego roku. Mia∏a ona chroniç do-
mostwo przed z∏ymi mocami i byç symbolem 
b∏ogos∏awieƒstwa dla domowników. Palmy wiel-
kanocnej nie mo˝na by∏o wyrzucaç - pali∏o si´ 
jà, a uzyskanym popio∏em posypywano pola, 
by sta∏y si´ urodzajne. Najwa˝niejszym elemen-
tem Êwiàt Wielkiej Nocy by∏y i sà kosze jajek, 
pisanek, wyklejanek; barwionych w ∏upinach 
cebuli, korze d´bu i wiÊni, w m∏odych p´dach 
˝yta oraz malowanych we wzory pisanki. W po-
ranek Niedzieli Wielkanocnej dêwi´ki dzwo-
nów koÊcielnych zwo∏ujà do koÊcio∏ów na msz´ 
rezurekcyjnà. Po powrocie z koÊcio∏a, siada-
no do Êwiàtecznego Êniadania. Dzielono si´ 
Êwi´conym jajkiem i sk∏adano sobie ˝yczenia. 
Skorupki z poÊwi´conych jajek zakopywano 
w ogródku lub w polu, aby wyros∏y dorodne 

roÊliny.   Poniedzia∏ek Wielkanocny to czas od-
wiedzin i zabawy. Do dziÊ przetrwa∏ zwyczaj 
wzajemnego oblewania si´ wodà. Dawniej 
oblewano si´ du˝à iloÊcià wody - nawet przy 
studniach, stawach i strumieniach. Uwa˝ano, ˝e 
taka panna, która zosta∏a obficie oblana, ma
powodzenie u kawalerów i ˝e jest lubiana we 
wsi. Dawniej w tym dniu istnia∏ równie˝ zwy-
czaj, ˝e rodzice chrzestni obdarowywali swoich 
chrzeÊniaków „Êmigusem”.

 Du˝à rol´ w przekazywaniu m∏odemu po-
koleniu wiedzy o tradycjach i obrz´dach 
pe∏nià oÊrodki kultury, które kultywujà tradycje 
w∏asnor´cznego wykonywania palm wielka-
nocnych i zdobienia pisanek. W ten sposób 
podtrzymujà tradycje naszych pradziadów. 
Âwi´tokrzyskie to bowiem region silny tradycjà!
 

Ma∏gorzata Niewczas-Sochacka

Koprzywnickie „bziukanie”
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 W tym roku Stowarzyszenie So∏tysów 
Ziemi Kieleckiej Êwi´tuje 15–lecie istnie-
nia. Organizacja skupia so∏tysów z woje-
wództwa Êwi´tokrzyskiego. Za cel stawia 
sobie dba∏oÊç o pozycj´ urz´du so∏tysa 
i rozwój ma∏ych spo∏ecznoÊci wiejskich. 
Obecnie stowarzyszenie zrzesza ponad 
1000 so∏tysów i wcià˝ rozbudowuje 
swoje struktury, jak chocia˝by w Kraso-
cinie, gdzie niedawno powsta∏o nowe 
ko∏o so∏tysów. Siedzibà stowarzyszenia 
jest miasto najs∏ynniejszego so∏tysa - 
Wàchock. Ju˝ od dwunastu lat organi-
zowany jest tam Krajowy Zjazd i Turniej 
So∏tysów. Wàchock staje si´ wówczas 
stolicà dobrego humoru i wspania∏ej za-
bawy.

 Stowarzyszenie So∏tysów Ziemi Kielec-
kiej zosta∏o zarejestrowane w 1995 r. Ini-
cjatorem jego powstania by∏ ówczesny 
burmistrz Wàchocka Mieczys∏aw Szczo-
dry, cz∏owiek pe∏en pasji i pomys∏ów. Sto-
warzyszenie zgromadzi∏o kilkudziesi´ciu 
dzia∏aczy samorzàdu wiejskiego, s∏u˝àcych 
spo∏ecznoÊciom lokalnym wiedzà, 
doÊwiadczeniem i zaanga˝owaniem. 
Pierwszym prezesem zosta∏ Daniel Przygo-
da, sekretarzem zarzàdu Feliks Januchta, 
a skarbnikiem – Irena Przygoda. Pierwszà 

 To ju˝ 15 lat!

Tak bawià sie sołtysi podczas dorocznych Turniejów w Wàchocku

inicjatywà Stowarzyszenia by∏a organiza-
cja Zjazdu i Turnieju So∏tysów. Od 1998 
r. impreza odbywajàca si´ w Wàchocku 
ma rang´ krajowà – gromadzi aktywistów 
i sympatyków ruchu so∏eckiego z ca∏ej 
Polski. Miejscem za˝artych potyczek jest 
miejscowe boisko. Tam uczestnicy turnie-
ju rywalizujà w konkurencjach, w których 
trzeba wykazaç si´ nie tylko sprawnoÊcià 
fizycznà i intelektualnà, ale równie˝… po-
czuciem humoru. I tak so∏tysi konkurujà 
m.in. w rzucie wid∏ami do celu, toczeniu 
ko∏a do wygódki, zwijaniu asfaltu na noc 
czy ∏apaniu kur w zagrodzie. W cz´Êci teo-
retycznej muszà wykazaç si´ znajomoÊcià 
zasad ortografii i struktur samorzàdowych.

 Stowarzyszenie So∏tysów Ziemi Kieleckiej 
organizuje tak˝e zjazdy so∏tysów, poÊwi´- 
cone m.in. sytuacji na wsi, pozy-
cji samorzàdów, itp. Wybierany jest 
tak˝e So∏tys Roku Województwa 
Âwi´tokrzyskiego. Zwyci´ski kandydat 
musi wykazaç si´ osiàgni´ciami w swoim 
Êrodowisku, umiej´tnoÊciami organiza-
cyjnymi i gotowoÊcià podejmowania no-
wych wyzwaƒ. Celem konkursu jest pro-
mowanie najbardziej aktywnych so∏tysów, 
którzy podejmujà dzia∏ania na rzecz 
integracji spo∏ecznoÊci lokalnej, dbajà 

o rozwój so∏ectwa i gminy, sà wzorem do 
naÊladowania. Nagrod´ dla najlepszego 
so∏tysa funduje ka˝dego roku Marsza∏ek 
Województwa Âwi´tokrzyskiego.

 Od 1998 r. prezesem Stowarzyszenia 
jest Feliks Januchta. Kierowany przez nie-
go zarzàd, oprócz organizowania Zjaz-
dów i Turniejów, zrealizowa∏ tak˝e szereg 
innych projektów, s∏u˝àcych integracji 
Êrodowiska oraz ochronie interesów wsi. 
By∏ tak˝e inicjatorem powstania Pomnika 
So∏tysa Polskiego. Od 2003 r. mo˝na go 
podziwiaç w Wàchocku. Stoi na skwerze 
przed posterunkiem policji. „So∏tys na za-
grodzie równy wojewodzie - w ho∏dzie pol-
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skim so∏tysom” – g∏osi napis umieszczony 
na cokole pomnika. Przedstawia so∏tysa 
siedzàcego na skrzynce. W jednej r´ce 
trzyma telefon komórkowy, a drugà r´k´ 
opiera na kole od wozu. Nieprzypadkowo, 
jak bowiem g∏osi jeden z dowcipów, so∏tysa 
wybiera si´ puszczajàc ko∏o z górki. W czyj 
dom uderzy, ten zostaje so∏tysem. Auto-
rami pomnika byli S∏awomir Micek i Ste-
fan Maj, zaÊ jego fundatorami – w∏adze 
województwa oraz miast i gmin regionu 
Êwi´tokrzyskiego. Jak podkreÊla Feliks Ja-
nuchta – jest on symbolem ho∏du dla pe∏nej 
poÊwi´cenia s∏u˝by wielu bezimiennych 
dzia∏aczy wiejskich. W 1994 r. powsta∏a 
statuetka – wierna kopia pomnika. Stowa-
rzyszenie So∏tysów Ziemi Kieleckiej wr´cza 

 W Niegos∏awicach na Ponidziu, rodzinnej 
miejscowoÊci Adolfa Dygasiƒskiego, stanà∏ 
obelisk poÊwiecony pami´ci tego znanego arty-
sty. W maju odb´dzie si´ specjalna uroczystoÊç, 
podczas której obelisk zostanie ods∏oni´ty.

 Pamiàtkowà tablic´, która znajdzie si´ na obeli-
sku ufundowa∏ z prywatnych Êrodków Adam Jarubas. 
Marsza∏ek sfinansowa∏ ponadto sztandar dla miej-
scowej Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej. W dowód uzna-
nia, niegos∏awicka spo∏ecznoÊç postanowi∏a przyznaç 
marsza∏kowi tytu∏ Honorowego So∏tysa Niegos∏awic. 
Tytu∏ zostanie wr´czony 30 maja, kiedy przed 
remizà w Niegos∏awicach odb´dà si´ uroczystoÊci 
ods∏oni´cia obelisku i poÊwi´cenia sztandaru.

 - Z du˝ym zadowoleniem przyjà∏em informacj´ 
o tym, ˝e spo∏ecznoÊç Niegos∏awic w gminie Z∏ota 
zamierza przyznaç mi tytu∏ honorowego so∏tysa tej 
miejscowoÊci. Jest to dla mnie wyjàtkowe wyró˝nienie, 
chocia˝by z tego tytu∏u, ˝e funkcj´ t´ pe∏ni∏ przed 
laty mój dziadek – mówi przysz∏y Honorowy So∏tys 
Niegos∏awic. I jak dodaje: - So∏tys to naprawd´ 
brzmi dumnie. Bardzo dzi´kuj´!

So∏tys to brzmi dumnie! 

Marsza∏ek Województwa Âwi´tokrzyskiego Adam Jarubas

jà osobom szczególnie zas∏u˝onym dla 
ruchu samorzàdowego. Wa˝nym momen-
tem w dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia by∏o 
ufundowanie sztandaru, który jest zna-
kiem obecnoÊci Êrodowiska so∏eckiego 
na ró˝nych uroczystoÊciach paƒstwowych, 
koÊcielnych i samorzàdowych. 

 Stowarzyszenie So∏tysów Ziemi Kieleckiej 
jest organizacjà apolitycznà. Dla wszyst-
kich stara si´ byç lojalnym i przydatnym 
partnerem w realizacji inicjatyw wa˝nych 
dla Êrodowiska wiejskiego. Prezes Feliks 
Januchta jest równoczeÊnie cz∏onkiem 
Zarzàdu Krajowego Stowarzyszenia 
So∏tysów.

M.N.

 Feliks Januchta, prezes Stowarzyszenia 
So∏tysów Ziemi Kieleckiej: - Jak oceniam 
15 lat dzia∏alnoÊci naszego Stowarzysze-
nia? Przede wszystkim by∏ to czas ogromnej 
pracy. Pomoc so∏tysom w rozwiàzywaniu ich 
problemów, dà˝enie do uchwalenia usta-
wy o funduszu so∏eckim, która otworzy∏a 
nowe mo˝liwoÊci dla rozwoju wsi. Dzi´ki 
niemu mieszkaƒcy jeszcze bardziej stanà 
si´ gospodarzami miejsca, w którym ˝yjà. 
To tak˝e szereg dzia∏aƒ zmierzajàcych do 
podniesienia presti˝u tej funkcji i rozwo-
ju ma∏ych spo∏ecznoÊci wiejskich. Cieszy 
fakt, ˝e jest nas coraz wi´cej, ˝e w szeregi 
naszego Stowarzyszenia wst´pujà kolejni 
so∏tysi, a w gminach powstajà nowe ko∏a. 
Stowarzyszenie So∏tysów Ziemi Kieleckiej to 
jedna z najpr´˝niej dzia∏ajàcych w Polsce 
organizacji skupiajàcych so∏tysów. ByliÊmy 
inicjatorami budowy w pomnika So∏tysa 
Polskiego w Wàchocku, jedynego w kra-
ju. Du˝ym zainteresowaniem cieszy si´, 
odbywajàcy si´ tak˝e w Wàchocku Zjazd 
i Turniej So∏tysów, na który przyje˝d˝ajà 
so∏tysi z ca∏ej Polski. Nie inaczej b´dzie 
i w tym roku – 26 i 27 czerwca. Serdecz-
nie zapraszam nie tylko so∏tysów, ale tak˝e 
wszystkich mieszkaƒców naszej pi´knej 
Ziemi Âwi´tokrzyskiej. B´dzie du˝o atrak-
cji, du˝o konkursów i – jak to w Wàchocku 
– du˝o Êmiechu!

Stowarzyszenie dba, aby konkurencje byly nie tylko trudne, ale i zabawne



Słowo Sołtysa6

 Rozmowa  ze Stanis∏awem So∏tysem, 
so∏tysem wsi Wnorów, w gminie ¸oniów.

 - Czy nazwisko So∏tys oznacza, ˝e 
„z urz´du” zostaje si´ so∏tysem w swojej 
miejscowoÊci?

 Stanis∏aw So∏tys: - Oj, nie, nie (Êmiech). 
Przede wszystkim nie jestem urodzonym wnoro-
wianinem.  Do Wnorowa przyjecha∏em dopiero 
w 1972 roku. A so∏tysem jestem piàtà kadencj´, 
czyli 20 lat. Zaczyna∏em… z wyliczeƒ wyglàda, 
˝e w 1990 roku. Funkcj´ pe∏ni∏a pani PrzybyÊ, 
by∏a so∏tyskà tylko jednà kadencj´. Po niej 
so∏ectwo objà∏em ja i tak jakoÊ zosta∏o na 20 
lat.

 - Co zdecydowa∏o, ̋ e wybór mieszkaƒców 
pad∏ na pana? Wydawa∏oby si´, ̋ e so∏tysem 
zostaje ktoÊ z rodziny osiad∏ej w danej 
miejscowoÊci z dziada pradziada. A pan by∏ 
„przyjezdny”…

 - Tak naprawd´ to nie wiem, jak to si´ sta∏o. 
Pewnie ludzie mi zaufali. Poszed∏em na zebra-
nie so∏eckie. ˚ona mnie nawet przestrzega∏a 
„W nic si´ nie anga˝uj!”, ale ludzie mnie zg∏osili 
i mówili „Przyjmij ten urzàd, jesteÊ rzutki, m∏ody” 
(mia∏em wtedy 42 lata)… No i tak mnie nama-
wiali, ˝e si´ podjà∏em tego zadania i przyjà∏em 
funkcj´ so∏tysa. Od dwóch kadencji jestem tak˝e 
radnym Rady Gminy w ¸oniowie.

 - I nigdy nie s∏ysza∏ pan, ˝e jak si´ nosi 
nazwisko So∏tys, to nie ma wyjÊcia, trzeba 
byç so∏tysem?   

 - Tak to mo˝e nie, ale sà czasami zabawne sy-
tuacje. Na przyk∏ad jak odbieram telefon i s∏ysz´: 
-”Z so∏tysem chcia∏em”. -„S∏ucham” – opowia-
dam. - „Ale z so∏tysem urz´dowym”. -  „Jestem 
so∏tys” – „A pana nazwisko? - „So∏tys” – odpo-
wiadam. I tu si´ zaczyna: „No nie ̋ artuj pan, nie 
˝artuj. Ja w powa˝nej sprawie dzwoni´…”  Cza-
sami si´ ludzie zdà˝à zirytowaç, zanim do nich 
dotrze, ˝e so∏tysem we Wnorowie jest So∏tys. Co 
tu du˝o mówiç, sà zaskoczeni takim zbiegiem 
okolicznoÊci.

 - Dlaczego zdecydowa∏ si´ pan 
kandydowaç na radnego? 

 - Jak przysz∏y zmiany przepisów i wprowadzo-
no bezpoÊrednie wybory wójtów – burmistrzów, 
by∏y wójt gminy, nie˝yjàcy ju˝ Stanis∏aw Borycki 
zaproponowa∏ mi kandydowanie na radnego. 
StartowaliÊmy z jednego okr´gu, on – na radne-
go i na wójta. Ale zosta∏ w tych bezpoÊrednich 
wyborach wskazany na wójta, zrezygnowa∏ 
z mandatu radnego, a ˝e ja mia∏em drugi wynik 
(Stanis∏aw Borycki 120, a ja 98) – to wszed∏em 
na jego miejsce do Rady Gminy. Przez cztery 
lata pe∏ni∏em t´ funkcj´  i  wystartowa∏em w ko-
lejnych wyborach. Okaza∏o si´, ˝e ludzie znów 
mi zaufali, dosta∏em 146 g∏osów, zdecydowanie 
wi´cej od mojej sàsiadki, z którà konkurowa∏em 
o mandat radnego.

 - Jak si´ zdobywa zaufanie mieszkaƒców?

 - Przede wszystkim trzeba byç przyjaznym 
ludziom. Umieç wspó∏pracowaç ze wszystki-

Jak So∏tys zosta∏ so∏tysem

mi. Trzeba z ludêmi ˝yç w zgodzie. Czasami 
podpowiedzieç jakieÊ rozwiàzanie, gdy majà 
problem. Mieç wyczucie jak z rozmawiaç ze 
wspó∏mieszkaƒcami, bo ludzie sà wra˝liwi na 
swoim punkcie i czasem jakieÊ nieopaczne s∏owo 
mogà êle zrozumieç. Trzeba umieç rozwiàzywaç 
lokalne konflikty i trzeba budziç zaufanie tej
spo∏ecznoÊci, w której si´ funkcjonuje. Dobrze 
te˝ jak so∏tys jest operatywny, jak umie pobudziç 
mieszkaƒców do wspólnego dzia∏ania. Co wca-
le nie jest proste. Ludzie skupiajà si´ na swoich 
problemach, braku pracy, pieni´dzy itd., trzeba 
w∏o˝yç du˝o wysi∏ku, by zach´ciç ich do jakiÊ 
dzia∏aƒ w ramach wsi. KiedyÊ mam wra˝enie 
by∏o ∏atwiej pociàgnàç ich do wspólnej pracy. 
Choçby wtedy, gdy budowaliÊmy remiz´ we 
Wnorowie. M´˝czyêni pomagali przy budo-
wie, kobiety wspólnie gotowa∏y jedzenie dla 
murarzy. Wi´cej by∏o radoÊci, wi´cej ch´ci do 
wspólnego dzia∏ania, mniej nieprzychylnych ko-
mentarzy czy narzekania. T́  remiz´ zacz´liÊmy 
budowaç w czynie spo∏ecznym jeszcze gdy nie 
by∏em so∏tysem, póêniej wykoƒczyliÊmy budy-
nek, a w 2005 roku by∏o uroczyste otwarcie 
stra˝nicy. 

 - Jak zmieni∏ si´ Wnorów przez ostatnie 
20 lat? Widaç ró˝nic´?

 - Z pewnoÊcià. Gospodarstwa odbudowa-
ne, ∏adniejsze. To ma∏a miejscowoÊç – 87 nu-
merów, ale ∏adna, po∏o˝ona wzd∏u˝ drogi, 

ale nie nazbyt rozciàgni´ta. Przez ostatnie 
lata zmodernizowaliÊmy drog´, wieÊ jest 
zwodociàgowana, mamy sieç telefonicznà, 
oÊwietlenie uliczne. Drogi dojazdowe do pól sà 
utwardzone. PrzymierzaliÊmy si´ do gazyfikacji,
ale na razie to nie wypali∏o. Ale nie sk∏adamy 
broni. Z funduszy unijnych pozyskaliÊmy 
pieniàdze na zmodernizowanie zbiornika, który 
mamy na terenie wsi. To taki staw o powierzch-
ni  1 hektara. Jesienià zacz´liÊmy odmulanie 
tego zbiornika, wywo˝ona by∏a ziemia. Teraz 
chcemy go wy∏o˝yç p∏ytami, zagospodarowaç 
teren wokó∏, posiaç traw´, postawiç altank´, 
∏aweczki. Wszystko po to, ˝eby stworzyç taki 
teren rekreacyjny we wsi,  dla jej mieszkaƒców. 
Naprawd´ widaç zmiany. MyÊl´, ˝e teraz, gdy 
b´dziemy mieli do dyspozycji fundusz so∏ecki, 
uda si´ jeszcze wi´cej zrobiç dla wsi. Na naszà 
wiosk´ tego funduszu so∏eckiego przypada 
12 tysi´cy z∏otych. W pierwszej kolejnoÊci te 
pieniàdze chcielibyÊmy wykorzystaç na zago-
spodarowanie terenu wokó∏ stra˝nicy i przy-
gotowanie boiska do siatkówki, ˝eby m∏odzie˝ 
mia∏a gdzie sp´dzaç czas. Ten rok b´dzie 
trudny, bo to rok wyborczy. Ale od przysz∏ego 
-  jeÊli nic si´ nie zmieni -  sprawy powinny 
ruszyç z kopyta. Nowa Rada So∏ecka i so∏tys 
b´dà mieli pole do popisu. 

 - Dzi´kuj´ za rozmow´. 

Iwona Sinkiewicz

Stanis∏aw So∏tys - so∏tys wsi Wnorów, w gminie ¸oniów
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 NajproÊciej si´gnàç po „S∏ownik J´zyka 
Polskiego” PWN i w tomie III na 275 stronie 
przeczytaç definicj´: ”so∏tys(…) przedstawi-
ciel samorzàdu wiejskiego wybierany przez 
mieszkaƒców wsi , reprezentant jej interesów, 
∏àcznik mi´dzy so∏ectwem a radà narodowà 
i naczelnikiem gminy”. Zajrza∏em do wyda-
nia z 1989 roku, a wtedy przed reformami 
samorzàdowymi taka nomenklatura nazew-
nicza panoszy∏a si´ nawet w tak szacownych 
wydawnictwach. OczywiÊcie nie ma to wp∏ywu 
na sam fakt, jakà rol´ spe∏nia∏ i spe∏nia so∏tys 
wtedy i dzisiaj. Ale w tym artykule wspó∏czesnoÊç 
pozostawi´ troch´ z boku, a pragn´ przybli˝yç 
czasy nieco odleglejsze, gdy˝ si´gniemy w g∏àb 
Êredniowiecza i myÊl´, i˝ odrobina historii nie 
poczyni zbyt wielu spustoszeƒ u czytajàcych ten 
tekst. Wszak historia nauczycielkà ˝ycia jest…

 Funkcja so∏tysa jest nierozerwalnie zwiàzana 
z istnieniem samorzàdu wiejskiego. Aby trafiç
na poczàtki opisywanego stanowiska musimy 
cofnàç si´ a˝ do XII wieku, kiedy to fala osadni-
ków pochodzàcych g∏ównie z krajów Europy za-
chodniej lokowa∏a na naszych terenach wsie na 
tzw. prawie niemieckim. Jak pisze Zygmunt Glo-
ger w tomie IV swojej wspania∏ej „Encyklopedii 
Staropolskiej”:  „w czasach, gdy ziemi du˝o pu-
stej by∏o a osadników ma∏o , ksià˝´ta, królowie, 
panowie i duchowni,, zak∏adajàc wioski, stano-
wili w nich so∏tysów czyli zwierzchników, którzy 
mieli obowiàzek staraç si´ o nowych osadni-

So∏tys? So∏tys!
ków, zarzàdzaç gromadà, naznaczaç podwody, 
poprawiaç drogi i mosty, strzec ca∏oÊci granic, 
wybieraç daniny, dziesi´cin´ i czynsz, donosiç 
o zbrodniach i sàdziç wszystkie sprawy po-
mniejsze wraz z ∏awnikami obieranymi poprzez 
gromad´ poÊród kmieci”.

 Tu wtr´t niewielki uczyni´, aby przybli˝yç Czy-
telnikowi etymologi´, czyli pochodzenie s∏owa 
so∏tys. Otó˝ owa nazwa godnoÊci, by∏o nie 
by∏o, wr´cz urz´dniczej, wzi´ta jest, jak niektórzy 
chcà, z j´zyka w´gierskiego od szoltes, ale bar-
dziej poprawnym b´dzie jej wywiedzenie z nie-
mieckiego Schulheiss (dziÊ w skrócie Schultz), co 
wskazywa∏o na urz´dnika ∏awniczego, czy wprost  
s´dziego wiejskiego. I tu chyba w sedno sprawy 
trafimy, gdy˝ w dawnych Niemczech to w∏aÊnie
w∏adza sàdowa g∏ównie na barkach so∏tysa 
spoczywa∏a. A ˝e wsie na prawie niemieckim 
u nas lokowane by∏y, czyli zak∏adane wed∏ug 
tamtejszych zwyczajów, to i osadników z tego 
kraju sàsiedzkiego wielu do nas przybywa∏o, tak 
te˝ i nazwa g∏ównego funkcjonariusza stamtàd 
przybyç musia∏a. Nastàpi∏o normalne w ta-
kich przypadkach spolszczenie i mamy so∏tysa 
w pe∏nej krasie.

 So∏tysowi, jako zwierzchnikowi nad nowymi 
osadami, a zarazem temu, który mia∏ dbaç o ich 
zasiedlanie, przydzielano kilka w∏ók ziemi oraz 
nadawano rozliczne przywileje. Do nich zaliczyç 
mo˝na wy∏àcznoÊç na prowadzenie m∏yna, 

karczmy, rybo∏ówstwa, pro-
wadzenie jatki lub kuêni. 
Wa˝nym elementem by∏y 
dochody z op∏at sàdowych 
(zwykle trzecia ich cz´Êç) oraz 
zwolnienie z podatków i da-
nin. Trzeba jednak pami´taç, 
˝e w ˝yciu nic ∏atwo nie przy-
chodzi, a jeÊli ju˝ to staje si´ 
to przywilejem nielicznych. 
So∏tys za ulgi powy˝ej wy-
mienione z czasem zosta∏ 
ob∏o˝ony obowiàzkiem 
wojskowym. W razie za-
wieruchy wojennej nie tylko 
w∏asnà osobà obronie ziem 
polskich mia∏ s∏u˝yç, ale 
musia∏ jeszcze wykosztowaç 
si´ na uzbrojenie, co wcale 
takim ma∏ym wydatkiem nie 
by∏o. Tu warto wspomnieç, 
˝e musia∏ i zbroj´ posiadaç, 
a i konia odpowiedniego, 
który trudy wojaczki by∏ 
zdolny wytrzymaç. Poniewa˝ 
so∏tysi w „potrzebie” wo-
jennej stawali, mieli z tego 
dodatkowy profit w postaci
mo˝liwoÊci przejÊcia do stanu 
wy˝szego, a mianowicie szla-
checkiego. A ˝e funkcja by∏a 
dziedziczna, wielu z pocho-
dzenia ch∏opskiego z czasem 
do godnoÊci herbowych by∏o 
dopuszczanych.

 Wiadomo nie od dzisiaj, 
˝e powodzenie i bogacenie 
innych wielu w oczy kole, 
co staje si´ te˝ przyczynà 
zatargów oraz ch´ci wejÊcia 

w posiadanie przywilejów, które jednych w dó∏ 
spychajà, a innych wywy˝szajà. Tak sta∏o si´ 
z naszymi polskim so∏tysami. Gdy zbyt niezale˝ni 
i mo˝ni si´ stali, stanowiàcy w∏adz´, a przez to 
i prawo, postanowili taki stan rzeczy zmieniç, 
aby samym – w ich mniemaniu – ∏atwy chleb 
przejàç. I z czasem wprowadzono nowe usta-
wodawstwo, które w znacznej mierze pozycj´ 
so∏tysów ograniczy∏o. Ale to ju˝ inna opowieÊç, 
do której powrócimy.

Dariusz Detka

Pomnik sołtysa w Wàchocku

W Wàchocku…
- Dlaczego so∏tys Wàchocka ju˝ nie jeêdzi 

czo∏giem?
- Bo mu gàsienice pozdycha∏y.

 Do Wàchocka przyje˝d˝a turysta. W pew-
nym momencie zauwa˝a ma∏à karetk´, nie 
wi´kszà od malucha. 
 Pyta so∏tysa: - Panie, czemu ta karetka 
jest taka ma∏a?
 So∏tys: - ˚eby chory po drodze nóg nie 
wyciàgnà∏.

- Dlaczego w Wàchocku so∏tys orze pole 
w kó∏ko? 

- Bo kupi∏ konia z cyrku..

- Dlaczego w szkole w Wàchocku zamuro-
wano okna?

- Bo so∏tys zrobi∏ wieczorówk´...

- Dlaczego nie mo˝na dojechaç do 
Wàchocka pociàgiem?

- Bo lekarz so∏tysowi zaleci∏ du˝o ˝elaza 
i szyny rozkr´cili.

- Dlaczego so∏tys kupi∏ ˝onie samochód 
bez silnika?

- Bo uwa˝a, ˝e miejsce kobiety jest w domu!

- Jak wàskie sà korytarze u so∏tysa w domu?
- Tak, ˝e pies mo˝e tylko pionowo ogonem 

merdaç.

- Dlaczego so∏tys  smaruje telewizor 
musztardà?

- ˚eby poprawiç ostroÊç.

- Dlaczego so∏tys spali∏ ˝onie w piecu 
wszystkie buty?

- Bo we wsi mówili, ˝e siedzi u niej pod 
pantoflem.

- Gdzie by∏ najostrzejszy pies w Polsce?
- U so∏tysa w Wàchocku, jak zdechł to 

∏aƒcuch jeszcze trzy dni szczekał.
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 Sà niezb´dni i niezawodni. Bez wahania 
podejmujà dzia∏anie i ratujà ˝ycie, zdrowie 
i mienie. Stra˝acy - ochotnicy. To oni zazwy-
czaj jako pierwsi spieszà nam z pomocà. Nie 
tylko dbajà o bezpieczeƒstwo mieszkaƒców, 
ale sà tez znakomitymi animatorami ˝ycia 
kulturalnego. To ludzie pe∏ni zapa∏u i ch´tni 
do dzia∏ania na rzecz lokalnej spo∏ecznoÊci. 
Spotykamy ich aktywnie uczestniczàcych 
w gminnych, koÊcielnych i wiejskich 
uroczystoÊciach. Maj to miesiàc szcze-
gólny dla stra˝ackiej braci. W tym czasie 
odbywajà si´ bowiem uroczystoÊci zwiàzane 
ze Êwi´tem ich patrona Âwi´tego Floriana. 
Warto wi´c nieco przybli˝yç dzia∏alnoÊç 
naszych dzielnych ochotników - Rycerzy od 
Âwi´tego Floriana...

Rycerze od Âwi´tego Floriana

 Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w województwie 
Êwi´tokrzyskim liczy oko∏o 22 tyÊ. osób. Zare-
jestrowanych jest 869 jednostek OSP, najwi´cej 
dzia∏a w powiecie j´drzejowskim – 120 oraz 
kieleckim – 114. Dawniej praca stra˝aków - 
ochotników polega∏a prawie wy∏àcznie na ga-
szeniu po˝arów. DziÊ ich samochody ratownicze 
wyje˝d˝ajà tak˝e do tragicznych wypadków 
drogowych, powodzi, katastrof kolejowych i bu-
dowlanych. Ich praca to nigdy niekoƒczàca si´ 
s∏u˝ba. Druhowie wcià˝ muszà byç w gotowoÊci, 
bo przecie˝ nie wiadomo, kiedy zagra na 
alarm syrena... Nie ka˝dy ma predyspozycje 
do pe∏nienia tej roli. Konieczna jest odwa-
ga, umiej´tnoÊç opanowania emocji, spokój 
i sprawne dzia∏anie w warunkach zagro˝enia. 
A nade wszystko gotowoÊç poÊwi´cenia si´ dla 
innych. Wszak stra˝ak dzia∏a dla dobra ludzi, 
dla swojej spo∏ecznoÊci, dla dobra wspólnego.

Nie tylko Wojtek chcia∏ nim zostaç…

 Przy wielu jednostkach OSP dzia∏ajà 
m∏odzie˝owe dru˝yny stra˝ackie. Tam m∏odzi lu-

dzie uczà si´ samodzielnoÊci, dyscypliny i pracy 
w grupie. Wielu druhów w∏aÊnie w m∏odzie˝owych 
dru˝ynach zaczyna∏o swojà stra˝ackà przygod´. 
Cz´Êç z nich kontynuuje w ten sposób tradycje 
rodzinne. M∏odzi druhowie uczestniczà w waka-
cyjnych szkoleniach, podczas których zdobywajà 
nowe umiej´tnoÊci, wymieniajà doÊwiadczenia 
oraz nawiàzujà wspó∏prac´ z innymi jednostka-
mi. Dowodem na to, i˝ praca stra˝aka pasjonuje 
coraz m∏odszych mo˝e byç fakt, ˝e w åmiƒsku 
ju˝ szeÊciolatki skupione w dru˝ynie ”Ogni-
ki” podpatrujà prac´ starszych druhów. Coraz 
cz´Êciej w szeregi OSP wst´pujà tak˝e kobiety. 
Wiele z nich, jak np. Magda ˚ak od prawie 7 lat 
wraz z kolegami jeêdzi na akcje – gasi po˝ary, 
ratuje poszkodowanych w wypadkach. Jak 
podkreÊla – stra˝ to ca∏e jej ˝ycie i nie wyobra˝a 
sobie siebie w innej roli. 

Remiza - centrum ˝ycia wsi

 Niemal w ka˝dej wsi, gdzie dzia∏a jednostka 
OSP znajduje si´ te˝ remiza stra˝acka. W wielu 

przypadkach jest ona swoistym centrum ˝ycia 
spo∏eczno- kulturalnego ma∏ych miejscowoÊci. 
Ochotnicze Stra˝e Po˝arne z naszego regio-
nu wykaza∏y si´ du˝à aktywnoÊcià w ubiega-
niu si´ o dotacje w ramach „Âwi´tokrzyskiego 
Programu Odnowy Wsi”. Dzi´ki pozyskanym 
Êrodkom uda∏o si´ przeprowadziç modernizacj´ 
wielu stra˝nic i stworzyç w nich Êwietlice, które 
sta∏y si´ prawdziwym sercem wsi. To miejsce 
spotkaƒ m∏odzie˝y, paƒ z kó∏ gospodyƒ wiej-
skich, odbywajà si´ tam liczne uroczystoÊci. 
Cz´sto jest tam si∏ownia, bilard, tenis sto∏owy, 
telewizor czy sprz´t nag∏aÊniajàcy, przydat-
ny szczególnie podczas organizowanych 
tam cz´sto potaƒcówek. Wiele jednostek 
OSP z naszego regionu uczestniczy∏o tak˝e 
w projekcie wspó∏finansowanym przez Uni´
Europejskà pod nazwà „Wioska Internetowa 
– kszta∏cenie na odleg∏oÊç na terenach wiej-
skich”. Od kilku miesi´cy, w budynkach stra˝nic 
z powodzeniem funkcjonujà Centra Kszta∏cenia 
wyposa˝one w nowoczesne zestawy kompute-
rowe z dost´pem do Internetu. Do stra˝ackiego 
centrum przychodzà i m∏odzi i starsi mieszkaƒcy. 
Majà tam mo˝liwoÊç ciekawego sposobu 
sp´dzania wolnego czasu. Mogà rozwijaç swo-
je pasje, pog∏´biaç wiedz´ z ró˝nych dziedzin.  
Starajàc si´ sprostaç wyzwaniom teraêniejszoÊci, 
druhowie nie zapominajà o kultywowaniu 
szczytnych tradycji stra˝ackich. Stàd w wielu re-
mizach wa˝ne miejsca zajmujà Izby Tradycji, jak 
choçby w Rudzie Malenieckiej, gdzie stra˝acy 
z dumà prezentujà cenne pamiàtki: kilka rodza-
jów he∏mów, lampy ze stra˝ackiego wozu kon-
nego, mundury.

 Stra˝acy sà bardzo dobrze postrzegani przez 
lokalne spo∏ecznoÊci. – Sà ch´tni i gotowi do 
niesienia pomocy. Zawsze mo˝na na nich liczyç! 
– mówià mieszkaƒcy.

 Z okazji zbli˝ajàcego si´ stra˝ackiego Êwi´ta, 
Êwi´tokrzyskim druhnom i druhom z jedno-
stek OSP ˝yczymy bezpiecznej s∏u˝by, zawsze 
szcz´Êliwych powrotów z akcji oraz niezawodne-
go sprz´tu.

Ma∏gorzata Niewczas-Sochacka

„Bogu na chwa∏ ,́ ludziom na po˝ytek…”

Stra˝acy - ochotnicy biorà aktywny udział w gminnych uroczystoÊciach

Wielu druhów swojà stra˝ackà przygod´ zaczyna w młodzie˝owych dru˝ynach po˝arniczych
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 Po ukazaniu si´ pierwszego nume-
ru Informatora So∏eckiego Urz´du 
Marsza∏kowskiego „S∏owo So∏tysa” do 
naszej redakcji nades∏ano bardzo wiele 
pytaƒ dotyczàcych problematyki prawnej 
zwiàzanej z funkcjà so∏tysa. Dwa z nich 
zadaliÊmy Zbigniewowi  Stefaƒczykowi, 
radcy prawnemu Urz´du Marsza∏kowskiego 
Województwa Âwi´tokrzyskiego. 

 Co ma zrobiç so∏ectwo, aby otrzymaç 
Êrodki z funduszu so∏eckiego i na co mo˝na 
go przeznaczyç?

 Zbigniew Stefaƒczyk: - Zgodnie z ustawà 
z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu so∏eckim 
to rada gminy rozstrzyga o wyodr´bnieniu 
w bud˝ecie gminy Êrodków stanowiàcych fun-
dusz so∏ecki, w terminie do dnia 31 marca roku 
poprzedzajàcego rok bud˝etowy, podejmujàc 
uchwa∏´, w której wyra˝a zgod´ albo nie wyra˝a 
zgody na wyodr´bnienie funduszu so∏eckiego 
w roku bud˝etowym.

 Warunkiem przyznania w danym roku 
bud˝etowym Êrodków z funduszu jest z∏o˝enie 
odpowiednio do wójta, burmistrza, prezyden-
ta miasta przez so∏ectwo wniosku. Wniosek 
danego so∏ectwa uchwala zebranie wiejskie 
z inicjatywy so∏tysa, rady so∏eckiej lub co naj-
mniej 15 pe∏noletnich mieszkaƒców so∏ectwa. 
Ten˝e wniosek winien zawieraç wskaza-
nie przedsi´wzi´ç do realizacji na obszarze 
so∏ectwa w ramach Êrodków okreÊlonych 
w oparciu o informacj´ zamieszczonà w art. 2 
ust. 2 ustawy o funduszu so∏eckim, wraz z osza-
cowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

 W terminie do dnia 30 wrzeÊnia roku 
poprzedzajàcego rok bud˝etowy, którego wnio-
sek dotyczy, so∏tys przekazuje wniosek wójto-
wi, burmistrzowi prezydentowi miasta w celu 
uwzgl´dnienia wniosku w projekcie bud˝etu 
gminy. Z kolei adresat wniosku w terminie 7 
dni od dnia jego otrzymania odrzuca wniosek, 
kiedy nie spe∏nia warunków okreÊlonych w ust. 
2-4 art. 4, informujàc o powy˝szym so∏tysa. 
So∏tys zaÊ w ciàgu kolejnych 7 dni od otrzy-
mania informacji, mo˝e podtrzymaç wniosek, 
kierujàc go do rady gminy za poÊrednictwem 
wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Przy 
czym w sytuacji potrzymania wniosku przez 
so∏tysa, rada gminy rozpatruje ten wniosek 
w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. 
Rozstrzygni´cie rady wià˝e wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta. 

 Nale˝y nadmieniç, ˝e rada gminy uchwalajàc 
bud˝et, odrzuci wniosek so∏ectwa, w sytuacji 
gdy zamierzone zadania, nie spe∏niajà wymo-
gów opisanych w art.1 ust.3 ustawy o funduszu 
so∏eckim. Oczywistym jest, ˝e w terminie 7 dni 
od otrzymania informacji o odrzuceniu wnio-
sku, uzupe∏niony wniosek mo˝e zostaç z∏o˝ony 
ponownie byleby wp∏ynà∏ ponownie do dnia 30 
wrzeÊnia poprzedzajàcego rok bud˝etowy. 

 Pieniàdze z funduszu mo˝na przeznaczyç na 
wszelkiego rodzaju przedsi´wzi´cia, które sà 
zadaniami w∏asnymi gminy, s∏u˝àcymi popra-
wie warunków ˝ycia mieszkaƒców i sà zgodne 
ze strategià rozwoju gminy oraz na pokrycie wy-

Prawnik radzi…

datków na dzia∏ania zmierzajàce do usuni´cia 
skutków kl´ski ˝ywio∏owej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie kl´ski 
˝ywio∏owej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 ze zm.).

 Jestem so∏tysem, ale w najbli˝szych wybo-
rach samorzàdowych chcia∏bym kandydowaç 
na radnego gminy. Czy mo˝na jednoczeÊnie 
sprawowaç funkcj´ so∏tysa i radnego?

 Zbigniew Stefaƒczyk: - Art. 25b ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o  samorzàdzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) stanowi, ˝e mandatu radnego gminy nie 
mo˝na ∏àczyç z: mandatem pos∏a lub senatora, 
wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewoje-
wody, cz∏onkowstwem w organie innej jednostki 
samorzàdu terytorialnego. 

 Nadto zgodnie z art. 27 pkt 2 cytowanej 

ustawy samorzàdowej radny równie˝ nie mo˝e 
pe∏niç funkcji wójta ani jego zast´pcy, w gminie 
gdzie uzyska∏ mandat, jak i innych tak zwanych 
obcych gminach. 

 Powy˝sze oznacza, ̋ e radny mo˝e byç równie˝ 
so∏tysem. 

 Kwestià natury prawnej jest w∏aÊciwe wyko-
nywanie dwóch funkcji ∏àczenie to jest funkcji 
radnego i so∏tysa, przy sytuowanych w ustawie 
o samorzàdzie gminnym zgo∏a odmiennych 
uprawnieƒ i obowiàzków radnego od uprawnieƒ 
i obowiàzków so∏tysa.

 Najogólniej bioràc ustawa samorzàdowa 
i ukszta∏towane orzecznictwo, pozwalajà 
na odpowiednià reprezentacj´ wspólnoty 
samorzàdowej jako ca∏oÊci jak i so∏ectwa.

Zbigniew Stefaƒczyk



Słowo Sołtysa10

 16 lat – tyle czasu min´∏o od chwili, kiedy 
w 1994 roku w g∏owie ówczesnego burmi-
strza Wàchocka, Mieczys∏awa Szczodrego 
zakie∏kowa∏a myÊl, by podjàç prób´ zinte-
growania Êrodowiska kieleckich so∏tysów. 
A w Wàchocku – wiadomo – „Êmia∏a myÊl 
zaraz w czyn obrasta”… Tak te˝ si´ sta∏o 
i w tym przypadku; ju˝ niespe∏na rok 
póêniej zarejestrowane zosta∏o Stowarzy-
szenie So∏tysów Ziemi Kieleckiej i… natych-
miast podj´∏o energiczne dzia∏ania. Czy 
przez pó∏torej dekady dzia∏alnoÊci Stowa-
rzyszenia uda∏o si´ zrealizowaç za∏o˝one 
cele? O tym w rozmowie z Mieczys∏awem 
Szczodrym.

  - El˝bieta Kania, cz∏onkini Stowarzy-
szenia So∏tysów Ziemi Kieleckiej, niegdyÊ 
paƒska podw∏adna w Urz´dzie Miasta 
i Gminy w Wàchocku, twierdzi, ˝e by∏ pan 
prawdziwà kopalnià pomys∏ów na rozwój 
Wàchocka oraz jego promocj´ i od tego 
wszystko si´ zacz´∏o. Z kolei Êwi´tokrzyscy 
so∏tysi powiadajà, ˝e by∏ pan dobrym du-
chem Stowarzyszenia nie tylko w czasie 
jego organizowania, ale równie˝ teraz, kie-
dy zawodowo zajmuje si´ pan ju˝ zupe∏nie 
czym innym… Jaka zatem by∏a geneza 
utworzenia Stowarzyszenia?

 - Pierwsza myÊl jaka si´ pojawi∏a to koniecznoÊç 
wykorzystania legendy s∏ynnego so∏tysa  dla roz-
woju Wàchocka i ca∏ej gminy. To, ˝e ostatecznie 
ta inicjatywa przybra∏a form´ stowarzyszenia 
by∏o naturalnà konsekwencjà integrowania si´ 
spo∏ecznoÊci kieleckich so∏tysów. Pierwsza próba 
ich skrzykni´cia odby∏a si´ pod patronatem Radia 
Kielce, S∏owa Ludu, Gromady -  Rolnika Polskiego i 
pisma samorzàdowego Wspólnota. Pami´tam, ̋ e 
ca∏y rok 1994 up∏ynà∏ nam na przygotowaniach, 
na nawiàzywaniu kontaktów, budowaniu bazy 
adresowej i… namawianiu so∏tysów. W koƒcu 
dosz∏o do pierwszego spotkania. Wie pan ilu ich 
przyjecha∏o wtedy do Wàchocka? Zdaje si´, ˝e 
pi´tnastu, czy siedemnastu… Ale byliÊmy nasta-
wieni optymistycznie; na drugi dzieƒ zawiàza∏o si´ 
Stowarzyszenie. I dzia∏a do dziÊ, nale˝y do niego 
ponad 1000 osób. 
 Na poczàtku mieliÊmy ambitne plany, by byç 
organizacjà masowà – spodziewaliÊmy si´ na-
iwnie, ˝e 90%  kieleckich so∏tysów do nas przy-
jedzie i zdecyduje si´ zostaç naszymi cz∏onkami. 
Póêniej okaza∏o si´, ˝e aby odnosiç sukcesy nie 
musi byç nas a˝ tylu. Pracujàc w mniejszym gro-
nie jesteÊmy bardziej operatywni. Przyj´liÊmy 
za∏o˝enie, ˝e przecie˝ i tak pracujemy dla 
wszystkich, dla tych 2000 tysi´cy so∏tysów. 

 - Dlaczego pozosta∏y tysiàc 
Êwi´tokrzyskich so∏tysów nie nale˝y do Sto-
warzyszenia? Nie chce?

 - MyÊl´, ˝e przyczyn tego mo˝e byç bardzo 
wiele. Niektórzy po prostu nie chcà nale˝eç wi´c 
nie nale˝à. Najwa˝niejsze aby nie przeszkadzali 
w osiàganiu naszych statutowych celów – ˝eby 
nie mówili: nie.

 - Uda∏o si´ zrealizowaç w ciàgu tych 
pi´tnastu lat postawione przed Stowarzy-
szeniem zadania?

Pracujemy dla wszystkich

 - Tak, ale tylko cz´Êciowo. Pierwszym zada-
niem jakie sobie postawiliÊmy, by∏a budowa 
organizacji i stopniowe jej rozszerzanie na te-
rytorium województwa i to si´ w du˝ej mierze 
uda∏o. Nie wiem czy Stowarzyszenie obejmuje 
swoim zasi´giem wszystkie gminy wojewódz-
twa Êwi´tokrzyskiego, na pewno jego struktury 
istniejà nie we wszystkich powiatach. 

 Kolejnym wyzwaniem by∏o samokszta∏cenie 
si´ so∏tysów w arkanach samorzàdowych. Na 
poczàtku poruszaliÊmy si´ po omacku. Nie bar-
dzo wiedzieliÊmy  gdzie za 5, 10 lat si´ znaj-
dziemy jako grupa i czy Stowarzyszenie w ogó-
le przetrwa. Bo przecie˝ w nowych strukturach 
samorzàdów wcale nie musia∏o byç so∏tysów 
– to, ˝e sà, równie˝ w du˝ej mierze zawdzi´czmy 
naszej organizacji. So∏tys, jak si´ okazuje, jest od 
wieków nienaruszalny. ChcieliÊmy docieraç do 
materia∏ów, uczyç si´, dokszta∏caç. To równie˝ 
uda∏o si´ w pewnym stopniu zrealizowaç. So∏tysi 
sà dziÊ w wi´kszoÊci m∏odzi, dobrze wykszta∏ceni. 
Potrafià si´ poruszaç nie tylko w tej z∏o˝onej
rzeczywistoÊci lokalnej, ale te˝ i krajowej, czy 
europejskiej. Najwa˝niejsze, ˝e ich wiedza zo-
stanie spo˝ytkowana dla dobra spo∏eczeƒstwa. 

 - Wielu so∏tysów w naszym województwie 
narzeka, ˝e wspó∏praca z gminami i rada-
mi gmin nie uk∏ada si´ najlepiej. Niektórzy 

so∏tysi nie sà nawet zapraszani na sesje 
rad. Dlaczego tak si´ dzieje?

 - No w∏aÊnie. To jest kolejny problem do 
za∏atwienia.  Na poczàtku nie zdawaliÊmy so-
bie sprawy, ˝e takie zjawisko wyst´puje. Nie 
kojarzyliÊmy tego problemu w skali masowej. 
Skàd si´ to bierze? No có˝, po prostu wielu wój-
tów widzi w nas… przeciwnà si∏´ politycznà. Sà 
na przyk∏ad ma∏e gminy, w których jest 15 rad-
nych, ale sà tak „poszatkowane”, ˝e so∏tysów 
jest w nich 20, albo i wi´cej. Teoretycznie wi´c 
w takich przypadkach wójt i radni mogà czuç 
oddech so∏tysów na plecach… Innym powo-
dem niech´ci ze strony wójta lub burmistrza 
czy rady gminy mo˝e byç zwyk∏a nieudolnoÊç 
konkretnego so∏tysa. JeÊli wójt przekazuje 
pewnà sum´ Êrodków finansowych, a so∏tys nie
jest w stanie sprostaç zadaniu i je marnotrawi 
– konflikt gotowy. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e
znakomitej wi´kszoÊci so∏tysów udaje si´ do-
brze spo˝ytkowaç te pieniàdze poprzez Êwietnà 
realizacj´ projektów spo∏ecznych i gospodar-
czych.

rozmawia∏ Robert Siwiec

(ciàg dalszy rozmowy z Mieczys∏awem Szczo-
drym opublikujemy w kolejnym numerze „S∏owa 
So∏tysa”)

Mieczys∏aw Szczodry, inicjator powstania Stowarzyszenia So∏tysów Ziemi Kieleckiej
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 Dzi´kujemy Paƒstwu za udzia∏ w naszym konkursie. Nades∏anych zosta∏o 
bardzo du˝o prawid∏owych odpowiedzi.  Z grona uczestników konkursu 
wylosowaliÊmy zwyci´zc´, którym okaza∏a si´ pani Jadwiga Palacz, so∏tys 
wsi Grabownica w gminie ¸opuszno. Pani Jadwiga otrzyma∏a od nas cennà 
nagrod´.  PrzyznaliÊmy tak˝e dwa wyró˝nienia - panu Henrykowi Wro-
neckiemu z Wymys∏owa w gminie Krasocin oraz panu  Stanis∏awowi  Paw 
z Dacharzowa w gminie Wilczyce. Serdecznie gratulujemy!
 A oto poprawna odpowiedê: Stowarzyszenie So∏tysów Ziemi Kieleckiej 
powsta∏o w 1995 roku, natomiast na zabawie tanecznej wszyscy taƒczà 
na bosaka, ˝eby by∏o s∏ychaç muzyk´ z dyskoteki w Starachowicach.

 Zapraszamy do udzia∏u w kolejnej edycji konkursu. Oto pytania:

 - Który Êwi´ty jest patronem stra˝aków?
 - Kto by∏ inicjatorem powstania Stowarzyszenia So∏tysów Ziemi Kieleckiej?

 Odpowiedzi nale˝y nadsy∏aç do koƒca kwietnia 2010 r. na ad-
res: Biuro Komunikacji Spo∏ecznej, Urzàd Marsza∏kowski Województwa 
Âwi´tokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem „Kon-
kurs nie tylko dla So∏tysa”.
 
 ˚yczymy powodzenia!

Konkurs nie tylko dla So∏tysa

 Spór dotyczàcy wy˝szoÊci Êwiàt Bo˝ego 
Narodzenia nad Wielkanocà nie zosta∏, 
jak wiadomo, rozstrzygni´ty do dziÊ. Od lat 
niezmienne jest jednak to, ˝e Wielkanoc 
to czas w którym Êwi´tokrzyskie gospody-
nie anga˝ujà w stu procentach swe kuli-
narne talenty, by Êwiàteczny stó∏ zachwyci∏ 
nawet najbardziej wybrednych smako-
szy. Ostatnie lata pokazujà te˝, ˝e coraz 
ch´tniej si´gajà do starych, nierozerwalnie 
zwiàzanych z kulinarnà historià regionu, 
przepisów. Jednà z takich potraw-symboli 
jest bezwzgl´dnie Dzionie rakowskie. War-
to przypomnieç sobie jego smak!

Wielkanocny stó∏
 Od wielu lat w gminie Raków gospodynie, 
dawniej na Wielkanoc, a póêniej i na Bo˝e 
Narodzenie, obowiàzkowo piek∏y dzionie 
– potraw´ charakterystycznà dla tego regionu 
i niespotykanà nigdzie indziej. Nie by∏o jedno-
litej receptury na przygotowanie dzionia, choç 
wszystkie receptury by∏y podobne. 15 wrzeÊnia 
2005 roku, z inicjatywy Towarzystwa Przyjació∏ 
Ziemi Rakowskiej i Stowarzyszenia Agrotury-
stycznego „Dolina Czarnej”, zaproszono naj-
starsze mieszkanki Rakowa potrafiàce piec
dzionie. Z uzyskanych od nich przekazów 
i z informacji zawartych w przeprowadzonej 
póêniej ankiecie jasno wynika∏o, ˝e 70-letnie 
kobiety receptury dzionia posiadajà od swo-
ich prababek. Nie oby∏o si´ bez sporów. Czy 
dodaç cynamonu, czy imbiru? Czy podgardle 
ma byç w cz´Êci w´dzone? Przez wieki ka˝da 
z gospodyƒ nadawa∏a tej potrawie inny, kolejny 
odcieƒ. Po przywo∏aniu rad babek, prababek, 
zosta∏a uchwalona najbardziej klasyczna postaç 
dzionia.

Pieczemy dzionie!
– Przygotowanie macy
 Z 2 kg màki, 8 ca∏ych jajek, 15 dkg rozpusz-
czonego smalcu zagnieÊç ciasto – dolewajàc 
ciep∏ej wody tyle, ile przyjmie màka. Ciasto 
rozwa∏kowaç na placki, jak na makaron. Nale˝y 
je nak∏uç widelcem i piec oko∏o kwadransa na 
z∏oty kolor. Nie wolno dopuÊciç do przypiecze-
nia na bràzowo.

– Przyrzàdzenie roso∏u
 Z 2 kg podgardla (lub podgardle w´dzone 
+ mi´so wieprzowe) ugotowaç rosó∏ bez wa-
rzyw. Do wywaru dodaç 7 ziaren ziela angiel-
skiego, 3 listki laurowe, 10 ziaren czarnego pie-
przu i soli do smaku. Mi´so wyciàgnàç z roso∏u, 

przekr´ciç przez maszynk´ i wrzuciç z powrotem 
do roso∏u.

– Przygotowanie farszu
 Na stolnicy rozkruszyç wa∏kiem do ciasta 
upieczone mace (na drobne kawa∏ki o wielkoÊci 
monet 20-50 groszowych, niech trafià si´
i „z∏otówki”), rozkruszone mace w∏o˝yç do misy 
i zalaç goràcym roso∏em. P´czniejàce mas´ 
pozostawiç na 2 godziny – a˝ wystygnie. Masa 
ma byç na tyle zawiesista, aby nie „ucieka∏a 
przez palce”. JeÊli b´dzie za g´sta, dolaç wody, 
ale zanim doda si´ jaja. Nast´pnie ubiç 8 jaj 
i zmieszaç je z przyprawami (sól , pieprz, zmie-
lone ziele angielskie – do smaku).

– Nadzianie kiszek
 OczyÊciç 10 m jelit wieprzowych (nale˝y 
uwa˝aç, aby nie zedrzeç zanadto t∏uszczu, bo 
pop´ka∏yby one w pieczeniu). Przygotowanym 
farszem nadziewaç kiszk´. Nale˝y pami´taç, 
aby robiç to r´cznie; tylko ,wtedy uzyska si´ 
w∏aÊciwà g´stoÊç i wyglàd potrawy. Wype∏niç 
masà doÊç luêno 2/3 kiszki, po czym trzeba 
nak∏uç jà ig∏à co 15 cm. Koƒce kiszki spina si´ 
szpilà drewnianà albo zwiàzuje si´ we∏nianà 
prz´dzà lub dratwà.

– Pieczenie
 Kiszki uk∏ada si´ w brytfannie, tak aby si´ 
nie dotyka∏y. Nale˝y podlaç je troch´ wodà, 
tak aby ledwie zakry∏a blaszk´. Nadziane jelita 
nie mogà „czekaç”, wk∏adamy je natychmiast 
do goràcego pieca i po oko∏o godzinie, gdy 
skórka na kiszce mocno si´ zrumieni – dzionie 
gotowe! Dzionie rakowskie najlepiej smakuje 
nast´pnego dnia po wych∏odzeniu, pokrojeniu 
w plastry i obsma˝eniu. 

Smacznego!
Robert SiwiecTeresa Piotrowicz i jej dzionie

Jadwiga Palacz odebrała nagrod´ z ràk Dariusza Detki,
redaktora naczelnego „Słowa Sołtysa”



I
 - Musimy ci´ zlustrowaç so∏tysie! Sytu-
acja tego wymaga. So∏ectwo tego wymaga! 
W sobot´. W Êwietlicy – powiedzia∏ Zaspany 
Stefan atomowym g∏osem i odwróci∏ si´ na 
pi´cie. Najlepsza ˚ona Âwiata nieznacznie 
poblad∏a.

 Idea, owszem, szlachetna. Lustrowaç si´ 
znaczy: stanàç przed lustrem. Lustrowaç si´ 
znaczy: ujawniç prawd´. Wszak ujawnienie 
prawdy o sobie – powiada Tomasz z Akwinu 
– jest rzeczà dobrà i pi´knà. Cz∏owiek honoru 
nie l´ka si´ informowaç o meandrach ˝ywota 
swego, cz∏owiek uczciwy bez wstr´tu ujawnia 
przesz∏oÊç, przez co honor swój i uczciwoÊç 
swojà niejako wzmacnia. Cz∏owiek uczci-
wy i czysty, mówiàc szczerze o przesz∏oÊci, 
czystoÊç swà intensyfikuje. Cz∏ek o duszy czy-
stej nie wzdraga si´ przed og∏oszeniem swo-
jej czystoÊci, bo biel opublikowana – u˝yjmy 
karko∏omnej frazy – staje si´ jeszcze bielsza.

 Wszystko to sà rzeczy znane, oczywiste i nie 
wymagajà dodatkowych omówieƒ i wiado-
mych point. Sà wszak˝e oczywiste pod jednym 
warunkiem. Sà oczywiste pod warunkiem, ˝e 
towarzyszkà ˝ycia lustrowanego nie jest Naj-
lepsza ˚ona Âwiata. Bo po oddaleniu si´ Za-
spanego Stefana (oddaleniu, jak na Zaspane-
go Stefana, niepokojàco szparkim) Najlepszà 
˚onà Âwiata zaw∏adnà∏ demon paniki.

 - Julianie, zaprawd´ nie ma sposobu?! Mu-
sisz si´ temu lustrowaniu poddawaç? Znikàd 
ratunku?! Taki wstyd, taki wstyd… A jak 
zacznà o nasze po˝ycie pytaç, tajemnic alko-
wy dociekaç…? A jak zacznà m∏odzieƒczoÊç 
naszà lustrowaç? A jak zapytajà o tamten wie-
czór pod gruszà, Julianie…

 Oczy Fryderyki zasz∏y londyƒskà mg∏à, 
a piersi j´∏y podrygiwaç jak prosi´ta w worku. 
Za∏ka∏a.

 - Nie zacznà, Fryderyko, nie zacznà 
– staraliÊmy si´, by g∏os nasz by∏ spolegliwy 
i kojàcy – nie zapytajà. Ot, jak nie chcesz, nie 
pójdziemy w sobot´ do Êwietlicy. Mo˝emy nie 
iÊç, Fryderyko, mo˝emy nie iÊç… Zwa˝ jed-
nak; honor i nasze eksponowane stanowisko 
domagajà si´, by ludowi heroicznie w oczy 
spojrzeç i z historià si´ zmierzyç. Honor i na-

Piach w trybach
sze d∏ugoletnie so∏tysowanie - zobowiàzujà! 
I zobowiàzuje nasze sumienie, jak himalajski 
Ênieg, czyste!

 Najlepsza ˚ono Âwiata – prasuj garnitur!

II
Histeryczne utrzymywanie, ˝e wype∏niona po 
brzegi Êwietlica nie zrobi∏a na nas wra˝enia, 
by∏oby z gruntu fa∏szywe. Przeciwnie: zrobi∏a 
wra˝enie, jakie nie dotkn´∏o nas bodaj od 
czasu wczesnej m∏odoÊci, kiedy to pod-
czas zabawy tanecznej pi´ciu zazdrosnych 
o wzgl´dy Fryderyki egzekutorów, chcia∏o 
dokonaç na naszej osobie eksterminacji fi-
zycznej. Wówczas wycofanie si´ z placu kaêni 
by∏o honorowe (przewaga liczebna agre-
sorów zwolni∏a nas z obowiàzku podj´cia 
dzia∏aƒ bezpoÊrednich), dzisiaj opuszczenie 
Êwietlicy w ogóle nie wchodzi∏o w gr´. Tym 
bardziej, ˝e w gronie lustratorów dojrzeliÊmy 
niemal wszystkich naszych sàsiadów; i Kazi-
mierza Po˝ycz Dwa Z∏ote i Zaspanego Stefana 
i Bronis∏aw´ Nokturn, i nawet zwaÊnionego 
z nami od ponad roku Najlepszego Hydrau-
lika Gminy, czyli Zenona Pó∏ Cala. Mówiàc 
krótko: ucieczka nie mog∏a byç w ˝adnym wy-
padku brana pod uwag´.

 Lustracj´ rozpoczà∏ Zaspany Stefan od 
kreÊlenia naszej sylwetki i, trzeba przyznaç, 
czyni∏ to elegancko. Mówi∏ o podj´tej przez 
nas w dzieciƒstwie budowie karmnika dla 
doÊwiadczonego przez bestialski los szpaka, 
o naszym uczestnictwie w szlachetnej i nad-
zwyczaj tajnej akcji („Niewidzialna R´ka To 
Tak˝e Ty”), o wieku dojrzewania i m∏odoÊci. 
Przechodzi∏ w∏aÊnie do godnego wieku 
m´skiego i odnotowywania naszych suk-
cesów na niwie agrarnej, kiedy na Êrodek 
wype∏nionej – jako si´ rzek∏o – ciasno Êwietlicy 
wystàpi∏ nagle Zenon Pó∏ Cala:

 - A w stanie wojennym – zaciàgnà∏ do p∏uc 
imponujàcà iloÊç powietrza – a w stanie wo-
jennym so∏tys bimber p´dzi∏!!! – huknà∏ Zenon 
z najwy˝szà si∏à i omiót∏ sal´ triumfujàcym 
spojrzeniem. W Êwietlicy zapad∏a pe∏na 
najwy˝szego napi´cia cisza.

 - No to p´dzi∏! – ryknà∏ po chwili konster-
nacji nie mniej furiacko Zaspany Stefan (jak 
na swój niespieszny temperament ryknà∏, 

powiemy uczciwie, dziarsko) – Julian p´dzi∏ 
bimber, ale przecie˝ ten bimber, bracia i sio-
stry, antyre˝imowy by∏! Ten bimber, ˝e tak 
powiem, heroicznym aktem przeciw uciskowi 
spo∏ecznemu by∏! Brawurowo wykonany za-
cier, w∏asnor´cznie skonstruowana ch∏odnica, 
to by∏y w tamtych latach, ˝e tak powiem bra-
cia i siostry, sztylety wbijane w serce systemu! 
Wszak bohaterskim Êl´czeniem nad aparaturà, 
so∏tys cios ostateczny nomenklaturze zadawa∏! 
˚e o zdemoralizowanym Paƒstwowym Mono-
polu Spirytusowym nie wspomn´! Bo kiedy 
Julian go p´dzi∏?! W ciemnà, re˝imowà noc 
go p´dzi∏! W wykwintnej woni spirytualiów 
nadchodzàcà odwil˝ czuç by∏o! Ten bimber, ̋ e 
tak powiem, jutrzenkà wolnoÊci zalatywa∏…

 - Karbidem zalatywa∏! – przerwa∏ nonsza-
lancko Zenon Pó∏ Cala, ale zamilk∏ natych-
miast pod mia˝d˝àcym spojrzeniem Zaspane-
go Stefana i pozosta∏ych lustratorów.

 Bronis∏awa Nokturn spoglàda∏a na nas 
zalotnie, wzruszona przemówieniem Naj-
lepsza ˚ona Âwiata szlocha∏a rozdzierajàco, 
a i nam, co tu kryç, rzeczona kropla po po-
liczku p∏yn´∏a.

 - Julianie, so∏tysie nasz! – Zaspany Stefan 
koƒczy∏ mow´, a g∏os jego stawa∏ si´ coraz 
bardziej podszyty konspiracjà – A czy nie 
zosta∏a ci aby z tamtych okrutnych czasów 
jakaÊ… Nie zosta∏o ci mo˝e z ciemnej gru-
dniowej nocy, ˝e tak powiem, odrobin´ pia-
chu sypanego w tryby komunizmu?

 - CoÊ tam zosta∏o…

 - No! To nie ma na co czekaç! – zawyrokowa∏ 
Zaspany Stefan i bez zw∏oki,  dziarskim kro-
kiem pospieszyliÊmy do domu.

Robert Siwiec vel So∏tys Julian

Wydawca: Urzàd Marsza∏kowski Województwa Âwi´tokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-561 Kielce

Redakcja: Biuro Komunikacji Spo∏ecznej
Tel. 41 3439037

www.sejmik.kielce.pl

Redaktor naczelny: Dariusz Detka
Redakcja: Ma∏gorzata Niewczas-Sochacka, Robert Siwiec, Iwona Sinkiewicz 

Druk: Digital Art Studio
www.digitalartstudio.pl


