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 „Uroczyście ślubuję rzetelnie i su-
miennie wykonywać obowiązki wo-
bec Narodu Polskiego, strzec suwe-
renności i interesów Państwa Pol-
skiego, czynić wszystko dla pomyśl-
ności Ojczyzny, wspólnoty samorzą-
dowej województwa i dobra obywa-
teli, przestrzegać Konstytucji i innych 
praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Tym 
zobowiązaniem radni rozpoczęli 
IV kadencję Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. Podczas inaugu-
racyjnej sesji radni wybrali prezy-
dium Sejmiku, marszałka oraz Za-
rząd Województwa.

Marek Gos przewodniczącym 
Sejmiku
 Marek Gos reprezentujący Polskie 
Stronnictwo Ludowe został  jednogłośnie 
wybrany nowym przewodniczącym na-
szego regionalnego parlamentu. Wice-
przewodniczącymi Sejmiku zostali: Mar-
cin Ożóg (Platforma Obywatelska), Ja-
rosław Przygodzki (Prawo i Sprawiedli-
wość) oraz Włodzimierz Stępień (Sojusz 
Lewicy Demokratycznej). 
 - Dziękuję wszystkim za zaufanie, którym 
mnie obdarzyli. Jest to dla mnie szczególne 
zobowiązanie do jak najlepszego organi-
zowania prac naszego regionalnego par-
lamentu. Jestem przekonany, że dla dobra 
Ziemi Świętokrzyskiej będziemy skupiać się 
na wspólnej pracy ponad podziałami poli-
tycznymi. Podobnie jak w minionej kaden-

cji w zgodzie i harmonii podejmować bę-
dziemy najlepsze decyzje dla rozwoju na-
szego województwa - powiedział Marek 
Gos, przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego IV kadencji.

Adam Jarubas marszałkiem 
na kolejna kadencję
 Adam Jarubas został wybrany ponow-
nie marszałkiem województwa świętokrzy-
skiego. Powołany został także Zarząd Wo-
jewództwa, w którym znaleźli się: Grzegorz 
Świercz jako wicemarszałek oraz Piotr Żo-
łądek, Kazimierz Kotowski i Jan Maćko-

Prezydium Sejmiku: Marcin Ożóg, Marek Gos, 
Jarosław Przygodzki, Włodzimierz Stępień.

Niech Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2011 Rok 
niosą nadzieję na ludzką życzliwość i dobroć.

W te piękne i jedyne w roku chwile, składamy życzenia 
zdrowia, szczęścia, pogody ducha i radości.

Niech spełniają się marzenia, realizują plany, 
a miłość, spokój i harmonia zagoszczą w naszych domach. 

 
Przewodniczący Sejmiku

Województwa Świętokrzyskiego

Marek Gos

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Nowa reprezentacja w Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego

wiak, którzy będą pełnić funkcje członków 
Zarządu Województwa.
 - Dziękuję serdecznie za zaufanie, za tę 
decyzję. To dla mnie osobisty sukces i mam 
nadzieję, że będzie to także sukces nasze-
go regionu – mówił marszałek Adam Ja-
rubas.

 W 30-osobowym Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego zasiada 13 radnych 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, 7 Pra-
wa i Sprawiedliwości, 6 Platformy Obywa-
telskiej, 3 Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
i jeden Porozumienia Samorządowego.
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Podczas inauguracyjnej sesji Sejmiku radni złożyli ślubowanie.

U dołu z lewej: wicemarszałek Grzegorz Świercz, marszałek Adam Jarubas, 
członek Zarządu Kazimierz Kotowski. U góry z lewej: przewodniczący Sejmiku 

Marek Gos oraz członkowie Zarządu: Jan Maćkowiak i Piotr Żołądek.

Radni
Sejmiku

Województwa 
Świętokrzyskiego

IV kadencji 
(2010-2014)

1. Marek Bogusławski
2. Wojciech Borzęcki
3. Krzysztof Dziekan
4. Mieczysław Gębski
5. Marek Gos
6. Izydor Grabowski
7. Józef Grabowski
8. Lech Janiszewski
9. Adam Jarubas
10. Kazimierz Kotowski
11. Tadeusz Kowalczyk
12. Janusz Koza
13. Jolanta Kręcka
14. Grzegorz Małkus
15. Sławomir Marczewski
16. Małgorzata Muzoł
17. Ryszard Nosowicz
18. Marcin Ożóg
19. Stefan Podesek
20. Jarosław Przygodzki
21. Jolanta Rybczyk
22. Mieczysław Sas
23. Krzysztof Słoń
24. Włodzimierz Stępień
25. Grigor Szaginian
26. Grzegorz Świercz
27. Piotr Żołądek

Podczas najbliższej sesji 
skład Sejmiku zostanie 
uzupełniony o kolejne 
trzy osoby.
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Miliony złotych na tereny wiejskie
 W sumie 6 milionów złotych w cią-
gu ostatnich 4 lat trafiło na tereny wiej-
skie w ramach realizowanego przez sa-
morząd województwa „Świętokrzyskie-
go programu odnowy wsi”. W założe-
niach miał on być łącznikiem między 
funduszami unijnymi z lat 2004 – 2006 
a  nowo uruchamianym Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Okazał się 
strzałem w dziesiątkę.  W ciągu czterech 
lat na wsiach powstały tereny rekreacyj-
ne, place zabaw, wyremontowane zosta-
ły świetlice wiejskie, a zespoły ludowe 
wzbogaciły się w nowe stroje. Teraz dużo 
większe fundusze trafiają na świętokrzy-
ską wieś z funduszy unijnych, w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Przez poprzednie trzy lata realizowa-
ny był „Świętokrzyski program odnowy 
wsi”, w ramach którego do gmin, po-
przez organizacje pozarządowe działa-
jące  na terenach wiejskich trafiło w su-
mie 4,5 mln zł. W tym roku zmieni-
ła się formuła programu – o dofinan-
sowanie  bezpośrednio starały się gmi-
ny. Mogły się ubiegać o maksymalnie 
20 tysięcy złotych dotacji na różnego 
typu przedsięwzięcia o charakterze spo-
łeczno – kulturalno – sportowym, służą-
ce społeczności lokalnej.

 Na realizację „Odnowy Wsi Święto-
krzyskiej 2010”  w budżecie wojewódz-
twa zarezerwowane zostało 1,5 mln zł. 
Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynę-
ło  115 wniosków o dofinansowanie. 
Nie wszystkie spełniały wymogi formal-
ne oraz założenia konkursu. Ostatecz-
nie dofinansowanie otrzyma 91 projek-
tów z 64 gmin.     
 Gminy ubiegały się o pieniądze m.in. 
na tworzenie i doposażenie świetlic wiej-
skich, tworzenie placów zabaw i terenów 
rekreacyjnych czy zakup instrumentów 
i strojów dla zespołów folklorystycznych.  
 Wśród wniosków, które w tym roku 
otrzymały dotacje z Urzędu Marszał-
kowskiego są m.in.: zgłoszony przez 
gminę Bodzentyn projekt wyposażenia 
placu zabaw w Świętej Katarzynie, który 
otrzymał 15 tys. zł dotacji, projekt gmi-
ny Daleszyce – stworzenie świetlicy wiej-
skiej w Widełkach (również 15 tys. zł do-
tacji) czy zgłoszony przez gminę Kraso-
cin pomysł wyposażenia Gminnej Sali 
Tradycji w Krasocinie (11 tys. zł). Z ko-
lei gmina Morawica otrzymała 17 tys. zł  
na doposażenie w stroje zespołów folk-
lorystycznych, które promują rodzimą 
twórczość ludową, a gmina Zagnańsk 
12 tys. zł na renowację zabytkowej ka-

pliczki św. Jana Nepomucena w miej-
scowości Samsonów – Ciągłe.   

Duży program, duże pieniądze
 Sześć milionów złotych to duże pienią-
dze, ale znacznie większe już zaczęły tra-
fiać na tereny wiejskie naszego regionu 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  2007-2013. To program fi-
nansowany z Unii Europejskiej i budżetu 
państwa.  Do 2013 roku Świętokrzyskie 
ma w tym programie  do dyspozycji po-
nad 527 milionów złotych! Te pieniądze 
już są inwestowane w świętokrzyskich 
wsiach. Są przeznaczone na sfinanso-
wanie prac związanych z melioracją, 
scalaniem gruntów, inwestycjami wod-
no – kanalizacyjnymi ( w ramach dzia-
łania „Podstawowe usługi dla gospodar-
ki i ludności wiejskiej”), projektami zwią-
zanymi z odnową i rozwojem wsi, wdra-
żaniem lokalnych strategii rozwoju oraz 
funkcjonowaniem lokalnych grup działa-
nia. 

 Najwięcej, bo ponad 207,5 mln zło-
tych przeznaczone jest na  działa-
nia związane z podstawowymi usługa-
mi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 
a praktyce oznacza m.in. budowę wo-
dociągów i kanalizacji na wsiach. Pra-
wie 131 mln zł w ramach PROW prze-
znaczonych jest na działania związane 
z wdrażaniem lokalnych strategii rozwo-
ju, projektów współpracy oraz funkcjo-
nowania lokalnych grup działania.
 Faktyczna realizacja Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich ruszyła  pod 
koniec 2008 roku. Od listopada 2008 
do lipca 2010 Zarząd Województwa 
ogłosił nabory do wszystkich działań 
PROW, realizowanych z poziomu sa-
morządu województwa. Efektem tego 
są 342 zawarte umowy oraz 5 decyzji 
o dofinansowaniu planowanych dzia-
łań na w sumie ok. 248 mln złotych. 
Kwota ta stanowi prawie połowę wszyst-
kich pieniędzy, które województwo świę-
tokrzyskie ma do dyspozycji w ramach 
PROW do 2013 roku.

 Najwięcej zawartych umów, aż 93, 
dotyczyło działań z zakresu podstawo-
wych usług dla gospodarki  i ludności 
wiejskiej. Na realizację zaplanowanych 
w ich ramach przedsięwzięć gminy do-
staną około 161 milionów złotych. Aż 
106 umów  dotyczyło działania „Odno-
wa i rozwój wsi”. Na te lokalne przed-
sięwzięcia poprawiające jakość  życia 
mieszkańców wsi  pójdzie ok. 40 mln zł. 

Odnowa wsi idzie pełną parą
 Niebawem kwota ta powiększy się 
o ponad 38 milionów złotych.  W listo-
padzie  Zarząd Województwa  zatwier-
dził listę rankingową projektów w ra-
mach drugiego już naboru do działania 
„Odnowa i rozwój wsi” Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich. 

 Do drugiego w tym działaniu nabo-
ru prowadzonego przez Świętokrzyskie 
Biuro Rozwoju Regionalnego samorzą-
dy, instytucje kultury i parafie zgłosi-
ły w sumie 120 projektów związanych 
z odnową wsi. Cztery zostały wycofa-
ne ( samorządy nie zdążyły uzyskać po-
zwolenia na budowę) i ostatecznie na li-
ście rankingowej znalazło się 116 pro-
jektów - 108 wniosków z gmin, 5 z pa-
rafii i 3 zgłoszone przez  instytucje kultu-
ry. Zarząd Województwa miał komforto-
wą sytuację przy zatwierdzaniu listy ran-
kingowej, ponieważ pula zarezerwowa-
nych pieniędzy pozwala na dofinanso-
wanie na poziomie 75 procent  wszyst-
kich zgłoszonych przedsięwzięć. Umowy 
zostaną podpisane w najbliższym cza-
sie, a do  zainteresowanych trafi w su-
mie 38 mln 409 tys. złotych. 
 Pieniądze otrzymają m.in. gmina Bli-
żyn na zagospodarowanie terenu rekre-
acyjnego w Sołtykowie, gdzie powsta-
ną place zabaw, boiska sportowe i miej-
sce do grillowania, gmina Chmielnik na 
zagospodarowanie terenu rekreacyj-
no – sportowego przy ulicy Kwiatowej 
w Chmielniku oraz  budowę  placów 
zabaw w Przededworzu i  w Śladkowie 
Dużym.   Po pół miliona dostaną gminy: 
Mirzec na budowę kompleksowej strefy 
rekreacyjno – sportowej w Tychowie No-
wym, gmina Wąchock na budowę bo-
iska sportowego przy Szkole Podstawo-
wej w Parszowie i Skarżysko – Kościelne 
na stworzenie placu rekreacyjnego przy 
Szkole Podstawowej w Lipowym Polu. 
Ale  małe projekty z odnowy wsi będą 
też realizowane przez lokalne grupy 
działania, trafi do nich  ponad 16 mln 
złotych.

Działania Lokalnych 
Grup Działania
 Kto w połowie sierpnia odwiedził Pa-
canów, zobaczył prawdziwe miasto kwia-
tów. Nie tylko ze względu na przydomo-
we ogródki, ale także niezwykle boga-
to  ukwiecone domy, sklepy, parkany, 
skwery itd. Miasteczko dosłownie tonęło 
w kwiatach, a odwiedzający Europejskie 



Słowo Sołtysa 5

Jedną z imprez organizowanych w ramach Programu „Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich” było zakończenie 
dziecięcej i młodzieżowej Ligi piłki nożnej. Uroczystość odbyła się na boisku „Orlika” w Bliżynie. Zwycięskim drużynom gratulował 

Leszek Wnętrzak z Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

Centrum Bajki turyści głośnio komento-
wali tę „kwiatową odsłonę” Pacanowa. 
Ten nowy wizerunek był efektem prac Lo-
kalnej Grupy Działania „Stowarzysze-
nie G5”, która wspólnie z samorządem 
przygotowała gminne dożynki połączo-
ne ze świętem Pacanowa. 

 W całym województwie powstało 19 
lokalnych grup działania. Wszystkie przy-
gotowały, a teraz już realizują lokalne 
strategie rozwoju, włączając się, a jesz-
cze częściej inicjując na terenie swojego 
działania różnego typu przedsięwzięcia.  
Pieniądze na swoje inicjatywy otrzymu-
ją właśnie z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, w ramach działania „Od-
nowa i rozwój wsi”. Ostatnio fundusze 
trafiły m.in. do Stowarzyszenia „Lokal-
na Grupa Działania - U ŹRÓDEŁ,  Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Działa-
nia „Dorzecze Bobrzy”,  Lokalnej Grupy 
Działania „Krzemienny Krąg” i  Nadwi-
ślańskiej Grupy Działania „E.O.CENO-
MA”.  Pomoc finansową otrzymało w su-
mie 17  projektów związanych z odno-
wą wsi.  A co będzie efektem tych projek-
tów? Między innymi  wyposażenie świe-
tlicy wiejskiej przy Zabytkowym Zakła-

dzie Hutniczym w Maleńcu (gmina Ruda 
Maleniecka), place zabaw dla dzieci  
w miejscowościach Kozów i Przyłogi 
oraz nowe urządzenia na placu zabaw 
w Smykowie (gmina Smyków), boisko 
w Proćwiniu, wyremontowane  świetlice 
wiejskie w Modliszewicach, Nowym Ka-
zanowie, Wąsoszu w gminie  Końskie czy 
też Centrum Integracji Wiejskiej w Ple-
chowie, w gminie Kazimierza Wielka.

Świętokrzyska Akademia Sportu
 Oprócz dużych działań adresowa-
nych do mieszkańców terenów wiej-
skich Zarząd Województwa Świętokrzy-
skiego pamięta też o może mniejszych, 
ale również  ważnych sprawach. Jedna 
z nich jest wsparcie sportu dzieci i mło-
dzieży. Jest to od dwóch lat realizowane 
poprzez program Samorząd Wojewódz-
twa „Świętokrzyska Akademia Sportu na 
Obszarach Wiejskich”.

 Podstawowym założeniem programu 
jest wspieranie zadań z zakresu kultu-
ry fizycznej i sportu z ukierunkowaniem 
na młode osoby mieszkające na obsza-
rach wiejskich. A celem strategicznym - 
rozwój sportu i kultury fizycznej na sze-

roko rozumianych obszarach wiejskich. 
Jest to realizowane poprzez wspieranie 
inicjatyw społecznych, takich jak orga-
nizacja imprez masowych, organizacja 
zawodów sportowych i innych przedsię-
wzięć służących upowszechnianiu spor-
tu i kultury fizycznej oraz zachęcających 
do uczestnictwa w różnych formach ak-
tywności ruchowej.

 „Program - Świętokrzyska Akademia 
Sportu na Obszarach Wiejskich” ma 
charakter konkursu. Uczestniczą w nich  
stowarzyszenia i organizacje kultury fi-
zycznej, które prowadzą zajęcia sporto-
we z dziećmi i młodzieżą. Na realiza-
cję swoich pomysłów otrzymują z Urzę-
du Marszałkowskiego dotację w wyso-
kości do 10 tysięcy złotych.

 Kolejny rok w którym realizowana jest 
Świętokrzyska Akademia Sportu poka-
zał, że imprezy sportowe dofinansowy-
wane z Urzędu Marszałkowskiego cie-
szą się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców i integrują lokalne spo-
łeczności. 

Iwona Sinkiewicz
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„Potrafię się z każdym dogadać!”
 Od 8 lat sołtysem Korzecka 
w gminie Chęciny jest Bogusława 
Nartowska. Wraz z grupą miesz-
kańców założyła Stowarzyszenie 
Wspierające Rozwój Kultury w Ko-
rzecku. Dzięki ich zaangażowa-
niu uratowana została miejsco-
wa szkoła. Dziś jest ona prawdzi-
wym centrum wsi, miejscem, któ-
re integruje mieszkańców. – Pani 
Bogusława jest osobą niezwykle 
zaangażowaną w sprawy swoje-
go sołectwa. Potrafi skupić wokół 
siebie mieszkańców, jest propa-
gatorką wielu inicjatyw. Jednym 
słowem: właściwa osoba na wła-
ściwym miejscu – chwali sołtyskę 
Korzecka burmistrz Chęcin Ro-
bert Jaworski. 

 W Korzecku, niewielkiej miejscowo-
ści w gminie Chęciny mieszka ponad 
600 osób. Przez jej teren przebiega 
droga wojewódzka w kierunku Mało-
goszcza. Nie ma tam remizy, ani świe-
tlicy. Dlatego, kiedy przed 4 laty pod-
jęta została decyzja o likwidacji miej-
scowej szkoły, mieszkańcy postanowili 
do tego nie dopuścić. Tym bardziej, że 
jak się okazało, placówka w Korzec-
ku to szkoła z tradycjami. Znalezio-
ne zostały bowiem archiwalne świa-
dectwa i dzienniki szkolne pochodzą-
ce z 1878 r. – Władze gminy zapro-
ponowały nam utworzenie stowarzy-
szenia, które poprowadziłoby szko-
łę. Powołaliśmy więc Stowarzyszenie 
Wspierające Rozwój Kultury w Korzec-
ku. Na jego czele stanął wówczas Ra-
fał Wilk, który przez dwa lata szefował 
stowarzyszeniu. Opracowaliśmy biz-
nesplan, przyjęliśmy do pracy nauczy-
cieli , którzy zdecydowali się na pra-
cę w większym wymiarze za mniejsze 
pieniądze, gdyż w szkole prowadzo-
nej przez stowarzyszenie nie obowią-
zuje Karta Nauczyciela gwarantująca 
18-godzinny tydzień pracy – opowia-
da Bogusława Nartowska, osoba 
niezwykle energiczna i pełna wigoru.

 Dziś okazuje się, że była to dobra 
decyzja. Dzieci nie muszą dojeżdżać 
do szkoły w Chęcinach. Placówka wy-
piękniała, wzbogaciła się o nowocze-
sne pomoce naukowe, m.in. tablicę 
interaktywną. Dzięki pomocy gminy 
do szkoły zakupiony został piec, wy-

mieniono podłogi. Zagospodarowa-
ny został teren wokół szkoły, powstał 
plac zabaw, boiska. Obecnie w kla-
sach I-VI oraz przedszkolu uczy się 50 
dzieci. Szkoła stara się służyć wszyst-
kim, odbywają się tam zebrania wiej-
skie, uroczystości i akademie. Miesz-
kańcy aktywnie włączają się w po-
moc szkole, szukają sponsorów. Od 2 
lat pani Bogusława szefuje Stowarzy-
szeniu Wspierającemu Rozwój Kultu-
ry. Z wykształcenia jest księgową, była 
radną gminy, a od 8 lat jest sołtysem 
Korzecka. Wieś jest zwodociągowana. 
Sen z oczu pani sołtys spędza przebie-
gająca przez Korzecko droga woje-
wódzka Kielce-Małogoszcz. Koniecz-
na jest bowiem kompleksowa przebu-
dowa nawierzchni, wymiana oświetle-
nia. Interweniuje w tej sprawie gdzie 
się da. Bo dobra, oświetlona droga 
to przede wszystkim bezpieczeństwo 
mieszkańców sołectwa. Czy łatwo być 
sołtysem? - Przede wszystkim trzeba 
być wśród ludzi, umieć współpraco-
wać ze wszystkimi, rozwiązywać i ła-
godzić lokalne konflikty. Znać proble-
my mieszkańców i pomagać je roz-
wiązywać. Moją zaletą jest to, że łatwo 
nawiązuję kontakty, że potrafię doga-
dać się nawet ze sporo młodszymi 
osobami. To zdecydowanie ułatwia mi 
pełnienie funkcji sołtysa. Cieszę się, że 
sprawa utrzymania naszej szkoły po-
budziła mieszkańców do działania, że 
zintegrowała naszą wieś – podkreśla 
sołtyska Korzecka. W wolnym czasie, 

Bogusława Nartowska - sołtys Korzecka 
w gminie Chęciny

Robert  Jaworski, burmistrz Chę-
cin: - Pani Bogusława Nartowska to 
niezwykle pracowita i energiczna  oso-
ba. Dobry gospodarz sołectwa. Zna 
problemy mieszkańców, nie szczę-
dzi swoich sił w załatwianiu sołeckich 
spraw. To przykład społecznika, kuź-
nia wielu inicjatyw. Aktywnie działa 
w Stowarzyszeniu Wspierającym Roz-
wój Kultury w Korzecku. Co ważne, 
potrafi skutecznie wyzwolić w ludziach 
gotowość do zaangażowania się na 
rzecz wspólnego dobra. Tak było, kie-
dy ważyły się losy miejscowej szkoły. 
Mieszkańcy sołectwa postanowili za-
łożyć stowarzyszenie, które prowa-
dzi szkołę, dzięki temu dzieci nie mu-
szą dojeżdżać do Chęcin. Dziś aż miło 
popatrzeć na rozwijającą się placów-
kę, która stała się swoistym centrum 
kulturalnym wsi. Jako władze gminy 
staramy się wspierać jej działalność.  
Pani Bogusława jest jednym z najbar-
dziej prężnych sołtysów w naszej gmi-
nie. Śmiało mogę powiedzieć, że jest 
odpowiednią osobą na właściwym 
miejscu.

którego jak mówi, ma bardzo mało, 
lubi rozwiązywać krzyżówki i oglądać 
filmy oparte na faktach.

 Jej najbliższa rodzina to mąż Józef, 
córka Elżbieta oraz synowie Piotr i Ja-
cek. Już wkrótce pani Bogusława po 
raz trzeci zostanie babcią.

 O czym marzy sołtyska Korzecka? 
– Przede wszystkim żeby nasza szkoła 
nadal funkcjonowała i żeby udało się 
ją utrzymać. Chciałabym być nadal 
potrzebna mieszkańcom naszego so-
łectwa i jak najlepiej im służyć – mówi 
Bogusława Nartowska.

M. Niewczas-Sochacka
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Funduszu sołeckiego przypadki… (c.d.)
formacji – przekazać ponownie wniosek 
(który można poprawić, uzupełnić) do 
rady gminy za pośrednictwem wójta, 

• w przypadku złożenia ponownie wnio-
sku przez sołtysa, rada gminy rozpa-
truje ten wniosek w terminie 30 dni od 
jego otrzymania. Wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta) musi uwzględnić roz-
strzygnięcie rady gminy w tym zakresie 
– dlatego jest obowiązany wpisać środ-
ki finansowe na realizację zadań wska-
zanych we wniosku – w odpowiednich 
pozycjach projektu budżetu gminy. 

Kiedy wójt może odrzucić wniosek 
(stwierdzić, że jest nieprawidło-
wy)?

 Wójt może odrzucić wniosek wtedy, gdy 
nie spełnia on określonych warunków (za-
wiera błędy) o których jest mowa w usta-
wie o funduszu sołeckim. Te błędy to np.:
• wniosek nie jest uchwalony przez ze-

branie wiejskie, 
• we wniosku nie wskazano na co mają 

zostać przeznaczone pieniądze, 
• wniosek nie zawiera uzasadnienia, 
• nie podano przewidywanych kosztów 

lub koszty przewyższają te, które zosta-
ły określone dla danego sołectwa, 

• wniosek został przekazany do wójta po 
dniu 30 września roku poprzedzające-
go rok w którym chcemy otrzymać pie-
niądze. 

Czy rada gminy musi uwzględ-
nić wniosek sołectwa?

 Rada gminy nie musi przyjąć wszyst-
kich wniosków sołectw. Rada uchwala-
jąc budżet gminy może odrzucić wniosek 
sołectwa, w przypadku gdy uzna, że za-
dania które sołectwo chce realizować nie 

spełniają warunków, które zostały okre-
ślone w ustawie o funduszu sołeckim 
(np. wniosek dotyczy remontu prywatne-
go ogrodzenia działki sołtysa czy też wy-
miany okien w jego budynku). Pieniądze  
z funduszu sołeckiego mają służyć reali-
zacji zdań gminy, które będą służyły po-
prawie życia mieszkańców.  Przeznacze-
nie funduszu na inny cel spowoduje od-
rzucenie wniosku przez urząd.

Kto dysponuje środkami funduszu 
sołeckiego?
Fundusz sołecki jest częścią budżetu gmi-
ny, dlatego to wójt dysponuje pieniędz-
mi funduszu sołeckiego, jednak także od 
aktywności mieszkańców, sołtysa i rad-
nych zależy, kiedy (w którym miesią-
cu danego roku) urząd gminy uruchomi 
pieniądze i zakupi towary lub usługi uję-
te we wniosku.

W jakim czasie sołectwo musi wy-
dać otrzymane pieniądze?
W ciągu danego roku. Pieniądze przy-
znawane są na dany rok i wtedy należy 
je wydać. Pieniędzy tych nie można wy-
dać w następnym roku. Sołtys sam nie 
będzie wydawał pieniędzy - tą sprawą 
będzie musiał zająć się urząd gminy.

Jakie korzyści będzie miała gmina 
z utworzenia funduszu sołeckiego?
Korzyścią dla gminy są dodatkowe pie-
niądze z budżetu państwa, które w przy-
padku nie utworzenia funduszu nie będą 
przysługiwać. Dodatkowe środki będą 
odpowiednio wynosić 10, 20 i 30 % wy-
konanych wydatków. Najwyższe dofinan-
sowanie będą otrzymywać gminy o naj-
niższych dochodach, zaś najmniejsze 
- gminy najbogatsze.

oprac. R.S. 

 W Poradniku Funduszu Sołeckie-
go wydanym w roku 2009 przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (str. 8-10), zamiesz-
czono odpowiedzi na podstawowe 
pytania, które wiążą się z wpro-
wadzaniem funduszu sołeckiego. 
Sołtysi czytujący nasze pismo po-
wtarzają, że fundusz traktują czę-
sto jako panaceum na rozwiązanie 
problemów w swoich sołectwach, 
ale też… równie często przysparza 
on niemałych problemów. Dlate-
go właśnie publikujemy fragmen-
ty odpowiedzi przedstawicieli Mi-
nisterstwa również w “Słowie Soł-
tysa”, żywiąc nadzieję, że pomo-
gą one świętokrzyskim sołtysom 
w podjęciu właściwych decyzji.  

Co dzieje się z wnioskiem o przy-
znanie środków z funduszu sołec-
kiego, który został przekazany 
wójtowi (burmistrzowi, prezyden-
towi miasta) przez sołtysa?

 Jeżeli wójt (burmistrz, prezydenta mia-
sta) oceni, że wniosek jest prawidłowo spo-
rządzony to przekazuje go radzie gminy. 
Wójt nie może oceniać, czy mieszkańcy so-
łectwa wybrali słuszne lub popierane przez 
niego zadania. O tych sprawach decyduje 
zebranie wiejskie, a wójt może sprawdzić, 
czy sołectwo prawidłowo uchwaliło i spo-
rządziło wniosek. Jeżeli natomiast wniosek 
nie jest prawidłowy to wójt (burmistrz, pre-
zydent miasta):
• w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku informuje o tym sołtysa, 
• sołtys może zgodzić się z oceną wójta 

(i nic dalej nie robić, wtedy sołectwo nie 
otrzyma pieniędzy), lub 

• w terminie 7 dni od otrzymania tej in-

Krzyżówka - rozwiązanie
 Miło nam poinformować, że „Krzyżówka rozchwiana Soł-
tysa Juliana” zamieszczona w poprzednim numerze nasze-
go pisma nie sprawiła Państwu najmniejszych problemów!  
Poprawne rozwiązanie (hasło) krzyżówki brzmiało oczywi-
ście: „Wybór Sołtysa”. Otrzymaliśmy od Państwa wiele po-
prawnych odpowiedzi wśród których wylosowaliśmy zwy-
ciężczynię – została nią Pani Henryka Młodawska z Bart-
kowa w gm. Zagnańsk.  W imieniu laureatki nagrodę ode-
brał jej wnuk Petyr Tyszkow (na zdjęciu). Gratulujemy!
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 Wieczerza wigilijna, łamanie się 
opłatkiem, sianko pod obrusem, 
błyszcząca choinka, śpiewanie kolęd. 
Pamiętamy je z dzieciństwa, kulty-
wujemy i przekazujemy swoim dzie-
ciom. Święta Bożego Narodzenia to 
najpiękniejsze i najbardziej uroczy-
ste święta w polskiej tradycji. Wszyscy 
czekamy na nie z utęsknieniem. 

 Ze świętami Bożego Narodzenia związa-
nych jest wiele znanych od stuleci zwycza-
jów. Gdy siadamy do kolacji wigilijnej, pa-
miętamy o dodatkowym nakryciu dla tych, 
którzy nie mają z kim podzielić się opłat-
kiem. Do wieczerzy zasiadamy, gdy na nie-
bie zabłyśnie pierwsza gwiazda, na pa-
miątkę gwiazdy prowadzącej Trzech Kró-
li do Betlejem. Na znak zgody i pojedna-
nia dzielimy się opłatkiem i składamy so-
bie życzenia. Potem zasiadamy do suto za-
stawionego stołu, na którym królują kar-
pie w różnych postaciach, zupa grzybo-
wa, śledzie oraz tradycyjny kompot z su-
szu. Na stole nie może zabraknąć potraw 
z maku zapewniających dostatek tak licz-
ny, jak ziarna w makowcu. Są też orze-
chy, symbol urodzaju i miłości. Po wiecze-
rzy śpiewamy kolędy i otwieramy gwiazd-
kowe prezenty. Gdy zbliża się północ, do-
mownicy wyruszają na uroczystą Pasterkę. 
Odwiedzamy także najbliższych, podziwia-
my szopki w kościołach. Najważniejsza jest 
jednak rodzinna, niepowtarzalna atmosfe-
ra świąt Bożego Narodzenia, pełna wza-
jemnej bliskości, miłości i ciepła.

 - Święta Bożego Narodzenia to czas 
spędzany w gronie najbliższych – mówi 
Marek Gos, przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. - To także 
czas wspomnień z dzieciństwa. Ubierania 
choinki, wypatrywania pierwszej gwiazdy 
oraz stołu wigilijnego  u moich dziadków, 
przy którym  gromadziła się trzypokolenio-
wa rodzina. Dziadkowie mieli gospodar-
stwo, a ja wierząc, że w tę magiczną wigi-
lijną noc zwierzęta mówią ludzkim głosem, 
niejednokrotnie odwiedzałem je, przynosi-
łem im jedzenie z wieczerzy wigilijnej. 

Hej kolęda, kolęda
 Obecnie kolację wigilijną przygotowu-
jemy wraz z żoną Bogusławą w naszym 
rodzinnym domu. Uczestniczą w niej moi 
rodzice, teściowa, córki, w tym roku go-
ścić będziemy także moją siostrę z Austra-
lii.  Na stole znajdzie się wiele potraw, kró-
lować będą oczywiście dania rybne, któ-
rych jestem smakoszem i staram się je na-
wet sam przyrządzać. Choć nie ukrywam, 
że główny ciężar świątecznych przygo-
towań spoczywa na barkach mojej żony. 
Wieczerza wigilijna to także czas dzielenia 
się opłatkiem, wolne miejsce przy stole, 
sianko pod obrusem i oczywiście śpiewa-
nie kolęd. Moja ulubiona to „Wśród nocnej 
ciszy”. Będzie także pięknie przystrojona, 
błyszcząca choinka. Jaki prezent chciał-
bym dostać? Może złotą rybkę, która speł-
ni choć kilka moich marzeń….?

 Panie z zespołu śpiewaczego 
„Nidzianecki”  do świąt Bożego Naro-
dzenia przygotowują się  niemal przez cały 
okres adwentu. – Z dawnych czasów pa-
miętam, że w Wigilię należało porządnie 
wymyć podłogę i rozsypać po niej słomę. 
Choinkę wieszało się przy powale, bo izby 
były często bardzo małe. Przystrajaliśmy 
ją w ozdoby z papieru, ciasteczka i jabłka 
oraz świeczki. Tak jak i dziś kobieta spę-

potraw. W ich domach na stołach oprócz 
tradycyjnych pierogów, barszczu, grzybo-
wej i kapusty z grochem królują ryby, da-
nia z kaszy, m.in. na słodko z owocami su-
szonymi dosładzana prawdziwym miodem.  
- Na wsiach nadal kultywowany jest zwy-
czaj, że gospodarz  dzieli się opłatkiem ze 
zwierzętami. Tradycję tę przekazujemy na-
szym dzieciom i wnukom – podkreśla Lidia 
Korban,  sołtys Nidy w gminie Morawica.

 Boże Narodzenie to najwspanialsze świę-
ta w roku. Bardzo magiczne, pełne najcie-
plejszych uczuć i, co niezwykle ważne, nie-
zwykle rodzinne – mówi Adam Jarubas, 
marszałek województwa świętokrzyskie-
go – Oczywiście, jak każdego roku, spę-
dzę je w gronie najbliższych. Święta Boże-
go Narodzenia są szczególnym, sentymen-

dzała całą wigilię krzątając się w kuchni. 
Mężczyźni odpowiedzialni byli za obrzą-
dek w obejściu, a dzieci ubierały choin-
ki i pomagały w gospodarstwie. W moim 
domu, kiedy pojawia się na niebie pierw-
sza gwiazdka czytamy Pismo Święte, dzie-
limy się opłatkiem i zasiadamy do kola-
cji wigilijnej – opowiada Helena Baran, 
kierowniczka zespołu.
 - Do dziś pamiętam smak śledzi solo-
nych z beczki i wiejskich wyrobów masar-
skich – mówi Joanna Dziewięcka – to 
co bardzo utkwiło mi w pamięci jako dziec-
ku to drugi dzień  Świąt i wizyty kolędni-
ków –przebierańcy śpiewali kolędy i otrzy-
mywali od gospodarzy zapłatę w posta-
ci świątecznych przysmaków.  W wigilię za-
siadamy do uroczystej kolacji, dzielimy się 
opłatkiem i składamy sobie życzenia, śpie-
wamy kolędy.  Zdaniem pani Joanny  Boże 
Narodzenie to najbardziej rodzinne święta 
w roku.  Dlatego na stole wigilijnym znaj-
duje się nakrycie dla spóźnionego gościa. 
Panie z zespołu „Nidzianecki” to prawdzi-
we mistrzynie w przyrządzaniu świątecznych 

talnym powrotem do czasu dzieciństwa, 
kiedy ubieranie choinki było najwspanial-
szą rozrywką, ale i zaszczytem, który sta-
wał się właśnie naszym, dziecięcym udzia-
łem. Cały dom pachniał igliwiem, a my 
wypatrywaliśmy pierwszej gwiazdki, by za-
siąść do wigilijnej kolacji. Prezenty? Pamię-
tam ich bardzo wiele, a niektóre utkwiły mi 
w pamięci w sposób szczególny. Mając 
osiemnaście lat otrzymałem prezent, któ-
ry mam nadal i którym cieszę się do dziś 
- wspaniały keyboard wraz z nagłośnie-
niem. Tak się składa, że w grudniu wypa-
dają moje urodziny, a w Wigilię obchodzę 
też imieniny więc tych grudniowych okazji 
do świętowania jest bardzo dużo. W dzie-
ciństwie często otrzymywałem rękawicz-
ki i szaliki, bo… byłem niekwestionowa-
nym mistrzem w ich natychmiastowym gu-
bieniu. Jednak najpiękniejszym prezentem 
gwiazdkowym, który otrzymałem w ciągu 
tych wszystkich lat, to dwóch wspaniałych  
synów. Chciałbym, aby mieli w przyszłości 
wspomnienia podobne do moich, by świę-
ta Bożego Narodzenia kojarzyły im się za-
wsze z ciepłem rodzinnego domu.

Redakcja / E.T.
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Świętokrzyskie karpiem stoi!
 Gdyby zapytać świętokrzyskie go-
spodynie o potrawę, która najbar-
dziej kojarzy im się z Wigilią Świąt 
Bożego Narodzenia, odpowiedź by-
łaby zapewne  jednoznaczna – karp! 
Smażony, po „żydowsku”, podawa-
ny w galarecie, zapiekany w warzy-
wach… Dania te występują na na-
szych stołach od wieków; dzieje się 
tak nie tylko ze względu na kulinar-
ną tradycję którą potrafimy wspa-
niale kultywować, ale też dlatego, że 
nasz region od wielu lat jest poten-
tatem w hodowli tej pięknej i smacz-
nej ryby. Dość powiedzieć, że na Li-
ście Produktów Tradycyjnych Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
wśród czterdziestu produktów pocho-
dzących z województwa świętokrzy-
skiego znalazły się… aż cztery kar-
pie! „Rytwiański karp”, „Karp z Rudy 
Malenieckiej”, „Karp małyszyński” 
i „Karp z Oksy” wpisane zostały na 
tę listę nieprzypadkowo – z ich wspa-
niałym smakiem może konkurować 
niewiele polskich ryb. Zajrzyjmy za-
tem do Małyszyna w gminie Mirzec, 
gdzie dynamiczny rozwój hodow-
li karpia w familii Gralców datowany 
jest już na XIX wiek.     

 Przodek rodziny, Franciszek Gralec, 
w 1894 roku kupił za 1980 rubli osadę 
młyńską, którą w 1901 roku przejął jego syn 
Jan. Przez długie lata młyn był w rękach ro-
dziny – początkowo drewniany, obecnie mu-

rowany. W 1965 roku stawy przedzielono 
groblami i rozpoczęto profesjonalną, zor-
ganizowaną hodowlę. Obecnie produkcja 
„Karpia Małyszyńskiego” prowadzona jest 
na terenie przysiółka w okolicy młyna w sze-
ściu gospodarstwach ściśle powiązanych ze 
sobą więzami rodzinnymi. Ryby są niezwykle 
smaczne i delikatne, ich smak i zapach nie-
powtarzalny, pozbawiony zupełnie posmaku 
mułu oraz innych nieprzyjemnych posma-
ków pochodzących z dna stawu. Do osią-
gnięcia przez rybę wielkości handlowej po-
trzebne są trzy lata. W pierwszym roku ho-
dowane są własne „tarlaki” oraz zakupione 
w innych gospodarstwach rybackich „krocz-
ki”. W kolejnym roku karp uzyskuje masę 
około 200-500 gram, w trzecim zaś osiąga 
wagę towarową około 1000-1700 gram.
 Ryby są wówczas sukcesywnie i w mia-
rę potrzeb odławiane; część przeznacza-
na jest na sprzedaż, a część stanowi bazę 
dla menu w gospodarstwie agroturystycz-
nym właścicielki stawu, Agnieszki Idzik – 
Napiórkowskiej, która serwuje swoim go-
ściom właśnie potrawy z karpia.
 Jak stwierdzają w ankietach etnograficz-
nych osoby związane z rodziną, ryba ta od 
lat dominowała na stole w familii Gralców, 
stanowiąc podstawę do sporządzania bar-
dzo wielu dań, szczególnie w Wigilię Boże-
go Narodzenia. Niekiedy potraw rybnych 
było tyle, że mimo tradycji „dwunastu po-
traw” wszystkie przysmaki z ryb traktowa-
no jako jedno danie. Karp przyrządzany 
był według przepisów najstarszych gospo-
dyń; najczęściej był to karp smażony lub 

faszerowany i pieczony na blasze w piecu 
chlebowym. Jest to do dziś ściśle przestrze-
gana w rodzinie tradycja, a przepisy na-
dal są stosowane w gospodarstwie domo-
wym Agnieszki Idzik – Napiórkowskiej. Je-
den z nich z powodzeniem możemy wyko-
rzystać przygotowując tegoroczną wiecze-
rzę wigilijną:

Składniki: dwa karpie, kasza gryczana 
prażona, cebula, rodzynki, masło, płatki 
pszenne lub migdałowe, przyprawy.

Wykonanie: Świeżego karpia, wypatro-
szonego i natartego solą pozostawiamy 
na godzinę. Drugiego sprawionego karpia 
kroimy na dzwonka, smażymy na maśle, 
obieramy z ości. Dodajemy zeszkloną ce-
bulkę, ugotowaną na sypko kaszę grycza-
ną, rodzynki, doprawiamy do smaku i wy-
rabiamy farsz. Faszerujemy rybę, układa-
my na blasze, posypujemy płatkami mig-
dałowymi lub pszennymi. Pieczemy oko-
ło 45 minut w temperaturze 180 stopni. 
W czasie pieczenia polewamy masłem. 
Podajemy na ciepło. Smacznego!

Robert Siwiec
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 Wciąż dużym zainteresowaniem 
czytelników cieszą się porady 
prawne dotyczące problematyki 
związanej z wypełnianiem funkcji 
sołtysa. Do naszej redakcji znów 
dotarło mnóstwo listów z pytania-
mi dotykającymi tych zagadnień. 
Na najciekawsze z nich odpowia-
da Grzegorz Piasek, radca praw-
ny Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. 

- W jaki sposób sołectwo powin-
no prowadzić gospodarkę finan-
sową?    

Grzegorz Piasek: - Zgodnie z artyku-
łem 51 ust. 3 o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 roku gospodarka fi-
nansowa sołectwa musi być prowadzona 
w ramach budżetu gminy. Środki finan-
sowe stanowiące dochód sołectwa spły-
wają na rachunek budżetu gminy, a wy-
datki sołectwa realizowane są z budżetu 
gminy. Gospodarka finansowa sołectwa  
powinna być prowadzona na podstawie 
planu rzeczowo- finansowego, uchwa-
lonego przez zebranie wiejskie. Powi-
nien on zawierać przede wszystkim do-
chody sołectwa mieszczące się w budże-
cie gminy oraz wydatki, które będą prze-
znaczone na potrzeby sołectwa. Oczywi-
ście termin przekazania skarbnikowi pla-
nu powinien wyprzedzać znacznie termin 
przedłożenia przez wójta budżetu gminy 
radzie gminy.
 Sołtys jest uprawniony do kontro-
li prawidłowości realizacji planu.  Po-
nadto sołtys na pierwszym zebraniu 
wiejskim w roku następującym po roku 
sprawozdawczym składa sprawozdanie 
roczne z wykonania planu rzeczowo- fi-
nansowego. Jednak zebranie wiejskie 
może zobowiązać sołtysa do składania 
sprawozdań cząstkowych, kwartalnych 
lub półrocznych, ustalając jednocze-
śnie terminy ich składania. Jeśli zebra-
nie wiejskie nie uchwali planu rzeczowo 
– finansowego we wskazanym terminie 
na dany rok budżetowy to obowiązek 
ten dokonują organy gminy, mające na 
uwadze wsparcie inwestycji realizowa-
nych na terenie sołectwa.

- Z jakich źródeł mogą pochodzić 
środki finansowe sołectwa?

Grzegorz Piasek: - Środki finanso-
we sołectwa mogą pochodzić z: fundu-
szu sołeckiego, dochodów pochodzą-

Prawnik radzi
cych z zarządzania mieniem komunal-
nym przekazanym sołectwu przez gmi-
nę, przychodów własnej działalności 
na przykład  przez organizowanie fe-
stynów, festiwali, loterii, dożynek, z wy-
najmu lokali, dzierżawy  czy działalność 
wydawniczej, a także z darowizn.

 - Kto sprawuje nadzór nad dzia-
łalnością sołectwa?

Grzegorz Piasek: - Sołectwo jest jed-
nostką pomocniczą gminy, nie posia-
da własnej osobowości prawnej dlate-
go podlega całkowicie wójtowi i radzie 
gminy. Nadzór w stosunku do decyzji 
podejmowanych przez sołtysa sprawu-
je wójt, a w stosunku do uchwał podej-
mowanych przez zebranie wiejskie za-
równo wójt jak i rada gminy. Natomiast 
w zakresie spraw finansowych sołectwa 
– skarbnik gminy. Nadzór nad działal-
nością samorządu sołectwa sprawowa-
ny jest na podstawie kryteriów: zgod-
ności z prawem, celowości, rzetelno-
ści i gospodarności. Wójt kontrolu-
je ważność uchwał zebrania wiejskie-
go uwzględniając następujące kryteria: 
prawidłowość zwołania zebrania, pra-
womocność zebrania, prawidłowość 
trybu podejmowania uchwał oraz zgod-
ność podejmowanych uchwał z obo-
wiązującym prawem. Wójt, a także wy-
znaczeni pracownicy urzędu gminy są 
uprawnieni do żądania niezbędnych in-
formacji i danych dotyczących sołectwa. 
Ponadto wójt gminy może wstrzymać 
wykonanie uchwał zebrania wiejskiego 
sprzecznych z prawem,  albo uchwała-
mi rady gminy. Ma on również prawo 
do wglądu w dokumenty sołectwa. 

- Czy można odwołać sołtysa 
w trakcie trwania kadencji? 

Grzegorz Piasek: - Sołtys może zo-
stać odwołany przed upływem kaden-
cji wyłącznie przez zebranie wiejskie je-
żeli: nie wykonuje swoich obowiązków 
względem sołectwa, narusza postano-
wienia statutu sołectwa lub uchwał ze-
brania wiejskiego, dopuścił się czynu 
wskutek którego utracił zaufanie miesz-
kańców danego sołectwa. O odwoła-
nie sołtysa może występować wójt, rad-
ni, jak również sami mieszkańcy dane-
go sołectwa. Wniosek o odwołanie po-
winien zawierać uzasadnienie. Odwo-
łanie następuje w trybie głosowania taj-
nego i bezpośredniego. W tym celu ze-

branie powołuje komisję odwoławczą, 
powierzając jej obowiązki przeprowa-
dzenia głosowania odwoławczego. Wy-
niki uchwały podaje się do wiadomości 
mieszkańców sołectwa.

- Co należy do obowiązków sołty-
sa?

Grzegorz Piasek: - Organem wy-
konawczym w sołectwie jest sołtys. Do 
obowiązków i kompetencji sołtysa na-
leży: organizacja rady sołeckiej i ze-
brania wiejskiego, kierowanie bieżący-
mi sprawami sołectwa oraz reprezento-
wanie go na zewnątrz. Sołtys powinien 
także: reprezentować mieszkańców so-
łectwa wobec rady gminy i wójta, zwo-
ływać, przygotowywać i przewodniczyć 
obradom zabrania wiejskiego, zwoły-
wać posiedzenia rady sołeckiej, sporzą-
dzać sprawozdania z realizacji planu 
rzeczowo – finansowego sołectwa, go-
spodarować mieniem przekazanym so-
łectwu,  działać stosownie do wskazań 
zebrania wiejskiego rady gminy i wójta, 
zapewnić obieg informacji między or-
ganami sołectwa i gminy a mieszkań-
cami, wpływać na wykorzystanie ak-
tywności mieszkańców służącej popra-
wie gospodarki i warunków życia w so-
łectwie, uczestniczyć w naradach soł-
tysów oraz w sesjach rady gminy, peł-
nić rolę męża zaufania w miejscowym 
środowisku, występować wobec zebra-
nia wiejskiego z inicjatywami dotyczą-
cymi udziału mieszkańców w rozwiązy-
waniu problemów sołectwa i realizacji 
jego zadań, pobierać  podatki i opła-
ty lokalne.

oprac. Agata Pęk

Grzegorz Piasek
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I
 Wszystko zaczęło się już nazajutrz po 
ogłoszeniu wyników wyborów. Najlep-
sza Żona Świata wpadła do domu jak 
– prostacka,  zgódźmy się, metafora – 
granat ręczny do  sklepu garmażeryjne-
go.
 - Julianie! Julianie! Sodoma i Gomo-
ra! W gminie wrze! Zamach stanu! Na 
ścianie gminy ktoś w nocy napisał… 
 - Co napisał? – staraliśmy się, by głos 
nasz był kojący, a mimika twarzy przy-
pominała najlepsze chwile Rudolfa Al-
fonso Raffaello Piero Filiberto Gugliel-
mi di Valentina d’Antoguolla zwanego 
w przeszłości prostacko - Rudolfem Va-
lentino. Blada cera Fryderyki i kropel-
ki sangwinicznego potu na czole zwia-
stowały, że wciąż pozostawała w stanie 
szoku.
 - W nocy ktoś na ścianie gminy wy-
malował farbą napis… - Fryderyka ści-
szyła głos i unikając naszego wzroku 
jęła nerwowo zawiązywać but.
 - Co wymalował, Fryderyko!? Co na-
pisał?
 - Napisał: „Pocałujta...” – wyszeptała 
bardzo powoli, potem zakaszlała, de-
kadencko westchnęła i rozglądając się 
z przestrachem, z nihilistyczną rozpa-
czą wypowiedziała ową straszną nowi-
nę do naszego ucha.
 Ów cios – przyznajemy – był znaczą-
cy.

II
 Mimo zimowej pory pola i miedze nie 
były jeszcze znacząco zasypane śnie-
giem więc bez większych strat dotarli-
śmy do gminy. Niezmierzony tłum zgro-
madzonych przed ścianą Urzędu po-
zwolił nam na uniknięcie poszukiwań 
źródła rzeczonego skandalu. Zaiste, 
to, co zastaliśmy zwiastowało dies irae. 
Anzelm Nie Mam Czasu wpatrywał się 
w ścianę niczym ogłuszony, Najlepszy 
Ogrodnik Gminy - Zaspany Stefan do-
znał niepohamowanego tiku lewej stro-
ny twarzy i pociągał znacząco z ukrytej 
w kieszeni piersiówki, gminna sekretarz 
Bronisława Nokturn płakała, a Zenon 
Pożycz Dwa Złote bił czołem o framugę 
wejściowych drzwi.
 I Wójt. Ten tylko patrzył. Jego twarz 
była blada, martwa, nie wyrażała ab-
solutnie nic. Spojrzenie utkwione w ob-
razoburczym napisie mówiło jedno: 
Świat przestał istnieć. Prawda umarła. 
Wartości nic nie znaczą. Anarchia. So-
doma. Gomora. Apokalipsa.

Bezsenność Johna Locke’a
 Podnieśliśmy wzrok. Najlepsza Żona 
Świata nie przesadziła. Na murze bu-
dynku Urzędu, jak żart trefnisia, jak 
dowcip błazna, widniał wymalowany 
olejną farbą napis. Nieco farby – po-
wodowane prawem ciężkości – ściekło 
i zamazało ostateczne przesłanie epi-
stolarnej twórczości, jednak bez tru-
du można było ją odczytać. Na ścianie 
Urzędu Gminy, która tyle przecież prze-
szła i tyle przetrwała, na zielono wyma-
lowane stało świętokradcze: „Pocałójta 
w d... wójta!”.

III
 Wójt, mimo wydarzeń poprzednie-
go dnia, zdawał się zachowywać siłę. 
Mimo skrywanych w rękawie samodzia-
łowego garnituru ukradkowych ziew-
nięć i podkrążonych oczu – wyglądał 
krzepko.
 - Ten atak jest atakiem wymierzonym 
we władzę! – grzmiał wójt – W najbar-
dziej demokratyczny, że tak powiem, 
bracia i siostry, organ! Mój organ! Zna-
czy się – w demokrację! Pocałujcie, że 
tak powiem, w to co pisze wraża ręka, 
wójta jest zamachem na wolność oby-
watelską! Jest, że tak powiem, atakiem 
na jutrzenkę swobody i anioła prawdy! 
Czyli - na mnie.
 Poszept poszedł po sali urzędu. Pierw-
szy równowagę odzyskał Zaspany Ste-
fan.
 - Nie, żebym bagatelizował, wój-
cie, wasz organ! Nie, żebym usprawie-
dliwiał kostropatą rękę malarza – wi-
chrzyciela. Ale po mojemu - to napi-
sało dziecko. Pocałujta w rękę, bracia 
i siostry, matkę swoją stareńką zawsze 
robiło się przez „u” otwarte! Pocałujta 
narzeczoną nadludzkim wysiłkiem na 
zabawie w remizie odzyskaną, też się 
robiło przez „u” zwykłe. Że o całowa-
niu pierścienia biskupa nie wspomnę! 
Elementarne zasady ortografii zawsze 
szły za plecami wielkich rewolucjoni-
stów. Kreskowane „ó”, co każe całować 
w wiadomo co wójta, nieudolne pismo 
i tania farba z demobilu wskazuje, że 
ten straszny napis wykonało, za prze-
proszeniem, jakieś dziecko.
- Bzdura – wójt pozbył się z płuc zale-
gającej mu organizm zbytecznej ilości 
powietrza – To jest walka polityczna! To 
jest próba obalenia demokratycznego 
organu! Nie jakieś dziecko, tylko wro-
gowie demokracji!
 - Dziecko, wójcie, dziecko...
 - W takim razie... dziecko wrogów 

demokracji! – sapnął wójt i bez zbędnej 
opieszałości opuścił salę Urzędu.

IV
 Następnego ranka, w miejscu gdzie 
poprzedniego dnia wichrzycielski napis 
nakazywał hołdowanie nieprzyzwoitym 
obyczajom, petenci urzędu sylabizowa-
li:
„Nie całujta w d... Wójta”.
 - No, tego na pewno nie napisała 
ręka dziecka – orzekł wyciągając pacz-
kę papierosów Zaspany Stefan i potarł 
ostentacyjnie brodę – to napisała ręka 
inteligenta.
Wójt pojawił się w gabinecie w świet-
nym humorze i natychmiast zażądał 
kawy. Sekretarka, Eulalia Osa W Pasie 
spełniła życzenie.
 - Ład i praworządność zwyciężają – 
zawyrokował wójt – Ustawowe siły nie 
poddadzą się wichrzycielskim knowa-
niom!
 Dyskretnie roztarł opuchnięte powie-
ki, ziewnął i zasnął.

V
 „Wójt jest głupi” – sylabizował kolej-
nego poranka Zaspany Stefan ze zsza-
rzałego muru.
 - Też mi nowość – rzucił ktoś z co-
raz bardziej rzednącego tłumu. Zaspa-
ny Stefan zaciągnął się zabójczą ilością 
nikotyny i westchnął. Pobladły wójt mil-
czał.

VI
 „Wójt jest mądry” – odczytał nazajutrz 
rozmazany napis z właściwą sobie po-
wściągliwością sekretarz gminy, Anzelm 
Nie Mam Czasu.
 - Zdrowe myślenie pokona wywroto-
we wybryki – oznajmił wójt i wyjął z kie-
szeni pilnik do paznokci – Niby nitro 
a zmywa się do d... Znaczy się, za prze-
proszeniem, do bani. 
 Eulalia Osa W Pasie poprawiła ukrad-
kiem fryzurę.

Robert Siwiec vel Sołtys Julian



Poziomo
1. W Wigilię najważniejsza jest ta pierwsza
2. Obok sernika najpopularniejsze świąteczne ciasto
5. Z karpia, noszona w portfelu zapewnia dostatek
6. Śnieżnobiały, na świątecznym stole
7. W PRL chcieli nam go zastąpić Dziadkiem Mrozem
9. Jodłowa, świerkowa lub ... sztuczna
10. Wkładane pod obrus
14. “Zimne nóżki”
15. Szukamy ich pod choinką
17. Najczęściej przystrajane drzewko
19. Rodzynki, migdały, orzechy itp.
20. Przydaje się po świątecznym obżarstwie
23. Potrawa z pszenicy i bakalii
24. Asystentka św. Mikołaja
27. Boże...
30. Od Mikołaja dla niegrzecznych dzieci
32. Smakołyk
34. Składane najbliższym
37. Słodycze

Krzyżówka Świąteczna Sołtysa Juliana

39. Mało upalna pora roku
43. Tradycyjne ozdoby choikowe
44. Idealne w czerwonym barszczu
46. Wigilijna - w gronie najbliższych
47. Szczypie w policzki
48. Dobry na spalenie kalorii

Pionowo
1. Świąteczny miesiąc
2. Misa do ucierania maku
3. 24 grudnia
4. “Okowy” na choince
6. Dzielimy się nim w Wigilię
8. Wigilijna ryba
11. Np. “Cicha noc”
12. Powóz konny
13. Popularne ciasto świąteczne
16. U Mikołaja sumiasty
18. Odprawiana o północy

20. Ciągnie zaprzęg św. Mikołaja
21. Wygłasza orędzie
22. Najlepszy środek lokomocji zimą
25. Grzeczny jak...
26. Przybieżeli tam pasterze
28. Naczelny renifer w zaprzęgu św. Mikołaja
29. Gdzie je rąbią tam wióry lecą
31. Poranna dla zdrowia
33. Z kapustą, grzybami lub z mięsem
35. Wierzchołek choinki
36. Najlepszy z uszkami
38. Np. szarlotka
39. Prezenty najchętniej widziane przez dzieci 

pod choinką
40. Niezbędna do świątecznych wypieków
41. Puchowa - pod nią 6.XII szukamy prezentów
42. Przydaje się do umocowania choinki
45. Upojne, roznoszą się w kuchni podczas 

pieczenia ciast
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