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Przeczytaj i pomyśl…
Przedsiębiorczość dla Ciebie

Związany z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 
dostęp do wspólnotowych pieniędzy umożliwił producentom 
rolnym – nastawionym na rozwój – powiększenie 
powierzchni gruntów, modernizację gospodarstw. Polscy 
rolnicy dobrze wykorzystali możliwości, jakie dał im dostęp 
do europejskich rynków. Summa summarum sprzedajemy 
więcej żywności (wartościowo) niż jej sprowadzamy.

Za sprawą m.in. Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich ciągle trwa rozbudowa infrastruktury technicznej 
i społecznej, znikają różnice cywilizacyjne między wsią 
i miastem. Zmieniają się na lepsze warunki w jakich żyją 
mieszkańcy wsi. Maleje dystans w dziedzinie szkolnictwa, 
szeroko pojętej edukacji, dzielący młodzież wiejską od 
mieszkającej w mieście. Duża część terenów wiejskich 
(zwłaszcza w pobliżu dużych miast) stała się atrakcyjnymi 
miejscami do zamieszkania ale i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Sumując, transformacja obszarów wiejskich, 
choć spóźniona, ale  przyszła. Jednak, ciągle jeszcze 
długa jest lista spraw, które negatywnie rzutują na 
konkurencyjność naszych rolników w Europie i na świecie, 
a także na jakość życia na wsi. Ciągle za dużo (zwłaszcza 
w województwie świętokrzyskim) jest gospodarstw bardzo 
małych, słabo lub wcale nie powiązanych z rynkiem bądź 
nieproduktywnych, które nie mają szans na rozwój ani na 
unowocześnienie. Wprawdzie można z nich „wyżyć”, ale 
na minimalnym poziomie. Tacy rolnicy nie przejawiają 
skłonności do działań zbiorowych  i tworzenia instytucji 
współpracy, np. organizowania grup producenckich, 
wspólnot spółdzielczych itd. Stąd nieosiągalna jest dla 
nich współpraca z dużymi odbiorcami płodów, a ceny 
środków produkcji zbyt wysokie. Wciąż na wsi brakuje 
odpowiednio wyposażonych instytucji wsparcia, liderów 
i kapitału społecznego.

Przypomnijmy, że obszary wiejskie to ponad 90% 
powierzchni naszego kraju, na którym zamieszkuje 40% 
Polaków. Dla uświadomienia podajemy, że Kielce – stolica 
województwa to niespełna 200 tys. mieszkańców, a liczba 
mieszkających na terenie  powiatu kieleckiego jest wyższa. 
Wieś to nie tylko ziemia, surowce, budynki, maszyny 
i narzędzia – to przede wszystkim ogromny kapitał 
ludzki, kultura, nasza tradycja, przyroda, a nawet 
dziedzictwo narodowe, w tym kulinarne. Wieś musi się 
rozwijać i jest ku temu czas najlepszy. Zasoby terenów 
wiejskich muszą służyć całemu społeczeństwu, a ich fuzja 
z kapitałem miast stanie się siłą napędową całej naszej 
gospodarki. Wieś dostarcza coraz więcej dobrej i smacznej 

żywności, staje się zagłębiem wypoczynku z przyjaznym 
środowiskiem i pięknym krajobrazem – a to wyzwala pokłady 
przedsiębiorczości i zyskuje, co prawda powoli, zdolność 
samofinansowania własnego rozwoju. Te mechanizmy 
musimy wszyscy wzbogacać i upowszechniać na coraz 
szerszą skalę, ale potrzebne są po temu środki i mądre 
nimi gospodarowanie. Potrzebne jest umiejętne sterowanie 
procesami transformacyjnymi na szczeblu tak lokalnym 
jak i wojewódzkim – a to rola samorządów.

By właściwie stymulować rozwój wiejskich 
społeczności poprzez rozwój przedsiębiorczości, trzeba 
kierować strumień pieniędzy tam, gdzie będą optymalnie 
spożytkowane. A ten rozwój jest nie tylko szansą dla 
ludzi na wsi ale jest także naszą wspólną, społeczną 
powinnością. Bo pamiętajmy, że przedsiębiorczość na wsi 
napotyka na wiele więcej barier i rodzi się w trudniejszych 
warunkach niż w mieście. 

Przedsiębiorczość na wsi to stworzenie nowych 
stanowisk pracy, głównie poza rolnictwem. Proces 
ten jest koniecznością społeczną, a zarazem jedyną 
szansą poprawy sytuacji materialnej mieszkańców wsi. 
Potrzebne są inkubatory przedsiębiorczości, innowacyjności 
i doradztwa ukierunkowanego głównie na potrzeby grup 
producentów rolnych. Niezwykle ważną i pilną sprawą jest 
wprowadzenie elementów nauczania przedsiębiorczości 
do programów szkół wiejskich.

W większym stopniu (zwłaszcza w świętokrzyskiem) 
należy wspierać rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
rozbudowując nowoczesną infrastrukturę oraz 
upowszechniając zastosowanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych. Ułatwią one dostęp do wiedzy. 
Informatyzacja powinna uwzględniać obsługę 
przedsiębiorstw działających na wsi oraz potrzeby 
e-biznesu. 

Kończąc, chcielibyśmy zasygnalizować, że w rozwoju 
przedsiębiorczości w Górach Świętokrzyskich pomoże 
nam Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, który 
przeznaczy na ten cel blisko 20 mln złotych (więcej 
o szwajcarskich środkach napiszemy w czerwcowym 
numerze naszego kwartalnika).
                 
                 Redaktor 
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Andrzej Kwiatkowski (AK) – Świętokrzyscy regio-
naliści i etnografowie pracują nad publikacją dotyczą-
cą historii i dnia dzisiejszego regionalnego handlu, czyli 
bezpośredniego kontaktu producenta z konsumentem,  

a uściślając rolnika 
z miejskim kupcem. 
Ostatnio Zarząd Wo-
jewództwa Święto-
krzyskiego podjął 
decyzję o wydaniu 
tejże książki. Jest pan 
pomysłodawcą tego 
przedsięwzięcia?

Piotr Żołądek (PŻ) –
Nasze województwo 
charakteryzuje się 
stosunkowo dużą 
liczbą miejscowości 
niewielkich, liczą-
cych do 20 tys. 
mieszkańców. Są 
to małe miasta 
i miasteczka oraz 

dawne targowe osady historyczne, które  
w przeszłości miały duże znaczenie historyczne, 
administracyjne i ekonomiczne. Wiele z nich 
na przestrzeni lat minionych utraciło znaczenie 
gospodarcze, prawa miejskie; na skutek zmian 
ustrojowych, administracyjnych, reorganizacji 
gospodarczej np.: Nowy Korczyn, Stopnica, Wiślica, 
Koprzywnica, Łoniów. Wiele z nich nie jest nawet 
ośrodkami administracji lokalnej czy siedzibami gmin. 
Ale równie wiele rozwinęło się zawdzięczając swój awans 
na skutek współczesnych przeobrażeń industrialnych, 
odkryć geologicznych czy rozwoju usług (np. Połaniec, 
Busko-Zdrój, Solec Zdrój, Małogoszcz, Starachowice 
czy Ostrowiec Świętokrzyski). Przeprowadzone 
rozpoznanie wskazuje, że takich miejscowości o 
targowych początkach jest na terenie województwa 
blisko osiemdziesiąt. 

(AK) – Czyżby więc renesans małomiasteczkowego 
handlu? 

(PŻ) – Dotychczasowe doświadczenia z Polski 
i naszego uczestnictwa w mniejszych procedurach 
gospodarczych i społecznych wskazują, że istnieją 
jeszcze duże możliwości lokalnych działań, 
prowadzących do szybkiego rozwoju gospodarczego, 
kulturalnego i socjalnego. Małe miasta, ze swoją specyfiką 

gospodarczą, tradycjami targowymi i folklorem są 
kolejną szansą wzbogacenia naszego regionu o nowe 
wyzwania, ale też o nowe realizacje.

(AK) – Współżycie i współistnienie małego miasta 
i wsi to temat rzeka. Pisali o nim M. Rej, S. Żeromski, 
A. Dygasiński, H. Sienkiewicz, pisali i naukowcy, 
którym na sercu leżało dobro naszego regionu…

(PŻ) – Województwo świętokrzyskie jest dziś 
zagłębiem ekologicznej, naturalnej żywności. Nasi 
współmieszkańcy coraz chętniej kultywują sposoby 
życia w zgodzie z naturą, wzajemnej pomocy  
i indywidualnych pasji. Pani prof. Regina Renz  
w książce pt.: „Rzemiosło województwa kieleckiego 
w okresie międzywojennym”, ale także wielu innych 
publicystów daje piękny obraz możliwości wzajemnych 
relacji między wsią i miastem. Te właśnie relacje, 
nie tylko gospodarcze ale także rodzinne, kulturowe, 
wsparte jednolitością folkloru i umiłowaniem przyrody, 
tworzą jedność intelektualną i emocjonalną tych 
środowisk. Uważam, że odbudowanie tradycyjnych 
form targowych i drobnego handlu, tzw. bazarowego 
– to wielka szansa na wzmocnienie kondycji finansowej 
rolników i producentów z małych miasteczek  
i wsi. To także szansa na bliższe kontakty rolnika  
z mieszczuchem, ale także na niższe ceny produktów 
rolnych, bo z pominięciem pośredników. 

(AK) – Dysponujemy niebagatelną kwotą ponad 9 mln 
złotych na rewitalizację targowisk…

(PŻ) – To dzięki Panu Markowi Sawickiemu – 
Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zdobył 
w Brukseli środki na ten cel. Do końca kwietnia 
br. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 
przyjmuje aplikację na środki służące odbudowaniu 
miejsc targowych, tradycyjnych bazarów i innych 
miejsc handlu. A jeśli idzie o publikację na temat 
targowych tradycji w regionie świętokrzyskim, to jest 
już na ukończeniu i możemy się spodziewać, że trafi do 
Czytelników w maju br.     

                                                
    
    

    Dziękuję za rozmowę
    Andrzej Kwiatkowski 

Piotr Żołądek, Członek Zarzadu Województwa 
Świętokrzyskiego

Rozmowa z Członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Panem Piotrem Żołądkiem

Kieleczczyzna
 kiedyś handlem stała...
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Międzynarodowe targi Turystyczne „SLOVAKIATOUR 2012”
Prezydent Słowacji i świętokrzyska kiełbasa... 

Po raz pierwszy województwo świętokrzyskie 
prezentowało się na Międzynarodowych Targach 
Turystycznych SLOVAKIATOUR 2012 w Bratysławie, 
które zakończyły się w niedzielę 22 stycznia. Stoisko 
przygotowane przez świętokrzyski Sekretariat 
Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich miało 
aż 51 metrów kwadratowych, było największe ze 
wszystkich polskich stoisk i zrobiło wśród zwiedzających 
prawdziwą furorę. Przede wszystkim dlatego, że 
było kolorowe, różnorodne i suto zaopatrzone przez 
świętokrzyskie gospodarstwa agroturystyczne, które 
odegrały w tym sukcesie kluczową rolę.

Stoisko pachnące naturą 
Dziewięć gospodarstw z różnych części województwa 
przywiozło ze sobą ludowe wyroby, serwety, kilimy, 
obrazy, dekoracje z bibuły i siana, które uczyniły 
świętokrzyską prezentację barwną i oryginalną.  
A na samych ladach piętrzyły się góry wybornych, 
ekologicznych smakołyków, w tym wiele wpisanych 
do programu Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego.     
Już z daleka kusił odwiedzających wspaniały wędzony 
karp, aromatyczne wiejskie wędliny, smalczyk, 
kiszone ogórki, pełnoziarnisty chleb oraz wspaniały 
sok ze świeżych sandomierskich jabłek. To wszystko 
pachniało i przyciągało zwiedzających, podobnie 
zresztą jak odbywające się codziennie przez wszystkie 
godziny pokazy wyplatania figurek z siana, walki 
rycerzy z chęcińskiego zamku oraz fruwająca na miotle 
czarownica w oryginalnym czerwono - czarnym stroju.

 
Od razu w telewizji

Szczególnie pracowity okazał się pierwszy dzień 
targów, czyli czwartek. Cała, niemal 30 osobowa 
świętokrzyska ekipa, musiała stawić się na targach 
jeszcze przed godziną siódmą, a więc ponad trzy 
godziny przed oficjalnym otwarciem imprezy. 

Bratysławę ogarniały jeszcze zupełne ciemności, gdy 
na naszym stoisku trwały gorączkowe przygotowania 
do… wejścia na żywo w największej słowackiej 
telewizji komercyjnej  Markiza TV, która codziennie 
nadaje bijący rekordy popularności program „Telerano”, 
trochę odpowiednik polskiego „Dzień Dobry TVN” albo 
„Kawa czy Herbata”. Wejście na żywo miała się zacząć 
o godzinie 7.21. Obsada stoiska musiała więc przybyć 40 
minut wcześniej, bo samo ubranie rycerzy z chęcińskiego 
stowarzyszenia Ferro Aquilae  w zbroje z epoki zajmowało 
około pół godziny. Dodatkowo każdy z dwóch rycerzy 
wymagał asysty, bo sam fizycznie nie jest w stanie założyć 
swojej 35- kilogramowej zbroi. 

Na szczęście wszystko udało się zrobić na czas. 
Słowacka telewizja była zachwycona świętokrzyską 
oferta, jedzeniem, rycerzami i czarownicą. Reżyserka 
zdecydowała, że nasz region dostanie trzy minuty 
wejścia na żywo.  Duży sukces, biorąc pod uwagę fakt, 
że słowackie województwo preszowskie, które było 
regionem partnerskim targów dostało tylko minutę, bo 
nikt nie znalazł na nim nic ciekawego. 

„Trzy, dwa, jeden, poszło” – słyszy w słuchawce 
prezenter słowackiej telewizji. Miecze świętokrzyskich 
rycerzy idą w ruch, aż sypią się iskry. Operator kamery 
jest zachwycony, radca polskiej ambasady w Bratysławie 
Monika Olech, po słowacku opowiada o świętokrzyskich 
atrakcjach i ekologicznym jedzeniu, częstuje dziennikarza 
karpiem. To ważne, bo na Słowacji akurat trwa dość 
niesympatyczna kampania przeciw polskiej żywności. 
Promocja ma więc poprawić ogólny wizerunek naszego 
jedzenia. Prezenter przechodzi od jednej świętokrzyskiej 
lady do drugiej, zachwala jedzenie, popija jabłkowy sok, 
a gospodarze województwa małopolskiego, do którego po 
naszym regionie dojdzie za chwilę operator, w popłochu 
szukają… zadka Lajkonika. Zadek jednak ginie na amen. 
Lajkonika trzeba sfilmować tylko z przodu.
 

Stoisko agrogospodarstwa „Zagroda Królów” Państwa Gabrieli i Krzysztofa  
Królów z Bliżyna.

„Rycerze” z Chęcin prezentują swoje umiejętności.
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Otwarcie pełne VIP - ów
Godzina 10.00 pierwszego dnia targów. Wszyscy 

nieco wyluzowani po udanym wejściu na żywo w telewizji. 
Czas na oficjalną ceremonię otwarcia targów. Na 
widowni niemal cały słowacki rząd. Prezydent kraju Ivan 
Gaszparovicz, pierwszy wicepremier i minister gospodarki 
Jan Figiel, kilku innych ministrów, marszałkowie 
słowackich województw. Widać, że Słowacy przywiązują 
dużą wagę do tych targów. W końcu turystyka to wciąż 
jedna z ważniejszych gałęzi ich gospodarki. Nasze 
świętokrzyskie stoisko odwiedzają także ambasadorzy:  
węgierski w Bratysławie Csaba Balogh oraz amerykański  
Theodore Sedgwick.

Po uroczystościach oficjalnych słowackie VIP - y ruszają 
na zwiedzanie targów. Ale zatrzymują się tylko przy 
wybranych stoiskach. Dzięki osobistym kontaktom polskiej 
ambasady prezydent Słowacji trafia na świętokrzyskie 
stoisko. Kamery, flesze, ochrona. A prezydent, znany 
smakosz, chętnie próbuję świętokrzyską żywność. 

Kilka minut później na świętokrzyskim stoisku 
zjawia się słowacki minister gospodarki i jednocześnie 
pierwszy wicepremier rządu Jan Figiel. Potem raczy się 
nalewką marszałek województwa żylińskiego. Nasze 
świętokrzyskie stoisko odwiedza także ambasador 
węgierski w Bratysławie, Csaba Balogh oraz amerykański  
Theodore Sedgwick.

A wieczorem wielki bankiet. Przed wejściem do Sali 
Bankietowej korek samochodów z dyplomatycznymi 
tablicami rejestracyjnymi, aż roi się od znaczków CD i CC. Ale 
ten ma szczególne znaczenie dla Polski, bo jest na nim 
stół z polskim, a konkretnie świętokrzyskim jedzeniem. 
Świeżutkie, dopiero co parę godzin wcześniej dowiezione 
przez kielecką restaurację „Stangret” wyborne wędliny 
prowokują do pracy ślinianki słowackich gości.  
Po występach artystycznych, gdy tylko można zacząć 
konsumpcję,  od razu ustawia się kolejka. To kolejny 
świętokrzyski sukces.

Sukces gonił sukces
Wyjazd na targi SLOVAKIATOUR 2012, którego 

inicjatorem był Departament Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Środowiska (Sekretariat Regionalny Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich) przy Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego, a organizatorem 
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego można zaliczyć do wyjątkowo 
udanych. Stoisko przyciągało tłumy, sfilmowało je kilka 
słowackich kanałów telewizyjnych. Równie ogromnym 
zainteresowaniem cieszyła się konferencja poświęcona 
turystycznym atrakcjom województwa świętokrzyskiego 
oraz sieci Europejskiego Dziedzictwa Kulinarnego  
w naszym regionie, które zaprezentowała  Barbara Kubiec - 
Govender z Urzędu Marszałkowskiego i to w sposób 
nietuzinkowy, bo w stroju czarownicy.

 Po raz pierwszy w historii świętokrzyskiej promocji 
turystycznej na zagranicznych targach, nasze stoisko 
odwiedziła aktualnie urzędująca głowa państwa. 
Prezydent Słowacji Ivan Gasparovicz  raczył się polską 
kiełbasą i skosztował świętokrzyskich nalewek, a jego 
służby dyskretnie zabierały ze sobą próbki tego jedzenia, 
na wypadek gdyby doszło do zatrucia. Wiadomo, względy 
bezpieczeństwa. Ale prezydent Słowacji, wielki smakosz, 
bardzo chwalił naszą kuchnię, podobnie jak wicepremier 
słowackiego rządu, ministrowie i ambasadorowie. Stoisko 
non stop odwiedzały najważniejsze osoby w państwie. 

Świętokrzyska promocja turystyki wiejskiej  
i świętokrzyskiej żywności była oryginalna, nietuzinkowa, 
profesjonalna, barwa i stanowiła zwarty przekaz medialny. 
Szczególne podziękowania należą się właścicielom 
gospodarstw agroturystycznych,  którzy od rana do nocy 
częstowali jedzeniem, rozdawali ulotki i zachęcali do 
wizyty w naszym województwie. To oni byli tak naprawdę 
największymi bohaterami tej promocji.

Zastępca Ambasadora RP w Bratysławie Pani Małgorzata Wierzbicka w towa-
rzystwie gości stoiska świętokrzyskiego.

Prezydent Słowacji Ivan Gaszparovicz podczas degustacji świętokrzyskich
smakołyków.
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XXI Spotkania Sadownicze SANDOMIERZ 2012
Pielęgnacja podstawą owocowego plonu 

Blisko 2000 sadowników z całego kraju wzięło 
udział w odbytych na początku lutego br. XXI Spotkaniach 
Sadowniczych 2012 w Sandomierzu. Inicjatorem  
i organizatorem spotkań jest Świętokrzyska Izba Rolnicza 
w Kielcach. Tegoroczne spotkania upłynęły w atmosferze 

dyskusji nad efektami realizacji Wspólnej Polityki Rolnej 
UE wspieranej przez Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz planami na kolejny okres budżetowy. 
Wiedza na temat unijnego wsparcia sadowników jest 
niezbędna, gdyż rzecz tkwi w długofalowym planowaniu 
rozwoju sadownictwa nie tylko w sandomierskim 
„zagłębiu”.

Uczestnikom spotkania w Sandomierzu, zwiedzającym 
ani wystawcom (było ich ok. 100) kilkunastostopniowy 
mróz nie przeszkodził w zwiedzaniu na świeżym 
powietrzu ekspozycji sprzętu do prac pielęgnacyjnych ani 
w obejrzeniu pokazowego cięcia drzew owocowych, które 
prowadził holenderski doradca P. Peter van Arkel. 

W sandomierskim spotkaniu, które finansowo wsparł 
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i  Środowiska 
(SR KSOW) uczestniczyli przedstawiciele władz 
administracyjnych i samorządowych województwa 
świętokrzyskiego: Wicewojewoda Świętokrzyski 
Beata Oczkowicz i Członek Zarządu Województwa 
świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

Wicewojewoda Świętokrzyski Beata Oczkowicz otwiera XXI Spotkanie Sadowni-
ków w Sandomierzu.

Uczestnicy olimpiady podczas wykładu.

Finał Krajowy Olimpiady Młodych Producentów 
Rolnych w świętokrzyskiem.

W dniach 15-16 marca 2012 r. odbył się Finał Krajowy 
Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

Pierwsza część Finału miała miejsce  
w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  
w Modliszewicach, do której zakwalifikowały się 63 
osoby z całej Polski. Finaliści musieli rozwiązać pisemny 
test składający się z 50 pytań. 30 uczestników, którzy 
uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu zostało 
zakwalifikowanych do części praktycznej Olimpiady.  
Po podsumowaniu punktów z testu i części 
praktycznej 10 osób z najwyższą liczbą punktów zostało 
zakwalifikowanych do Ścisłego Finału, który  odbył się   
w Kielcach.

 
Druga część Finału Krajowego odbyła się 16 marca 

2012 r. w sali konferencyjnej Targów Kielce, którą 
rozpoczął o godz. 11.15 Michał Modrzejewski – Prezes 
Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej. Wśród 
nich znaleźli się min: Wiceminister Rolnictwa - Andrzej 
Butra, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - 
Adam Jarubas, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego – Artur Brzóska. Do ścisłej finałowej 
10-tki zakwalifikowali się: Piotr Bednarczyk 
(woj. lubelskie ), Tomasz Gałuszka (woj. śląskie), 
Tomasz Gołaszewski (woj. podlaskie), Michał 
Klaus (woj. warmińsko – mazurskie), Adam Kręcki 

(woj. warmińsko-mazurskie), Robert Kujaczyński (woj. 
kujawsko-pomorskie), Andrzej Szubert (woj. łódzkie), 
Krzysztof Woźniak Charchów Pański (woj. łódzkie), 
Radosław Wódka (woj. kujawsko-pomorskie), Stanisław 
Ziółko (woj. lubelskie).

Lista najlepiej ocenionych finalistów przedstawia 
się następująco:
I-Andrzej Szubert, II-Stanisław Ziółko,  
III-Krzysztof Woźniak. Zwycięzcy otrzymali cenne 
nagrody.

Organizacja tak dużego przedsięwięcia była 
możliwa dzięki wsparciu wielu firm oraz instytucji, 
między innymi: Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach, Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Środowiska - Sekretariatu Regio-
nalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
w Kielcach. (red.)
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9 lutego b.r. do Sieci „Dziedzictwo Kulinarne 
Świętokrzyskie” przyjęto 15 nowych członków. Wśród 
nich znaleźli się producenci surowców w rolnictwie, 
gospodarstwa agroturystyczne, przetwórcy żywności 
oraz obiekty gastronomiczne.

A oto nasi nowi członkowie:

1. Staropolska Garmażerka w Nowej Wsi,  
gm. Słupia Jędrzejowska

Staropolska Garmażerka S. C. Agnieszka i Zdzisław 
Nowak zajmuje się produkcją wędlin bez środków 
konserwujących. Wędzenie odbywa się tradycyjną metodą 
w wędzarni opalanej drewnem. Receptury, na których 
opiera się produkcja pochodzą z lat pięćdziesiątych  
i sześćdziesiątych, kiedy to ojciec Pana Nowaka wyrabiał 
wędliny na potrzeby swojej rodziny. Surowiec do wyrobu 
wędlin pochodzi z terenu województwa świętokrzyskiego. 
Asortyment oferowany przez przedsiębiorstwo zawiera 
typowo wiejskie wędliny – kiełbasę wiejską, kabanosy 
wiejskie, szynkę, baleron i wiele innych. Do ich produkcji, 
prócz mięsa i podrobów, używane są wyłącznie naturalne 
przyprawy.

2. Cukiernia „U Szarego” w Opatowie
Cukiernia „U Szarego” istnieje w Opatowie od 

1966 r. Jej właściciel, Pan Edward Szary, uczył się zawodu 
u radomskich cukierników. Od chwili, gdy założył własny 
zakład, przekazuje dawne tradycje cukiernicze coraz to 
młodszym pokoleniom młodych cukierników. Cukiernia 
słynie przede wszystkim z produkcji pączka opatowskiego, 
za który w 2011 r. uzyskała I nagrodę w Konkursie Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo. Ponadto metodami tradycyjnymi 
wytwarzane są tu różne rodzaje słodkich bułek i ciast, 
tj. drożdżowe, piaskowe, tortowe, francuskie i pierniki. 
Wszystkie surowce używane w produkcji wyrobów są 
naturalne – nie stosuje się tu nowoczesnych środków 
chemicznych takich jak spulchniacze, czy polepszacze. 
Potwierdzeniem wysokiej jakości produktów cukierni 
„U Szarego” jest ich popularność nie tylko wśród 
mieszkańców Opatowa, ale i przyjezdnych, którzy zawożą 
tutejsze pączki w różne zakątki kraju.

3. Winnica Zbrodzice sp. z o.o.  w Zbrodzicach, gm. 
Busko-Zdrój

Winnica Zbrodzice zlokalizowana obok Buska Zdroju 
jest największym producentem markowego polskiego wina 
gronowego pod nazwą „Herbowe”. Winnica powstała 
w 2004 roku, a jednocześnie rozpoczęła się budowa Wine 
House Nobile. W 2009 roku ruszyła komercyjna sprzedaż 
wytwarzanego tu wina „Herbowego” ze szczepów Solaris 
i Regent.
W roku 2009 winnica wyprodukowała i sprzedała 
na rynku polskim największą ilość win gronowych 
pochodzących z polskich upraw, stając się największym 

polskim producentem trunków jakościowych. Od maja 
do października każdego roku Winnica Zbrodzice oferuje 
możliwość wynajmu apartamentów Regent i Solaris oraz 
degustację win z wybranych roczników. Od 2010 roku 
współpracuje z Travelon Poland, operatorem turystycznym, 
promując wyprawy do europejskich i światowych winnic 
(m.in. do winnic Toskanii) uzupełniając degustację 
o aspekty kulinarne i kulturalne. W  2011 r. wino Regent 
Herbowe zdobyło brązowy medal na targach wina 
„Vinexpo”.

4. Gospodarstwo Pasieczne „Ryś” w Mąchocicach 
Kapitulnych, gm. Masłów

Gospodarstwo Pasieczne „Ryś” działa od 2003 roku, 
ale właściciel pszczelarstwem zajmuje się już 25 lat. 
Jego przygoda z pszczołami zaczęła się od rodzinnej 
imprezy, w czasie której akurat wyroiły się pszczoły. Pan 
Ryszard Szymczuch wtedy właśnie się nimi zainteresował 
i tak zrodziła się pasja. Swoje własne ule prowadzi od 
czwartej klasy podstawowej i cały czas rozwija swoją 
działalność. Obecnie w gospodarstwie znajduje się 200 
rodzin pszczelich. Średnio z jednej rodziny pszczelej 
uzyskuje się 25 kg miodu. Pasieka prowadzona jest  
w sposób tradycyjny, pszczoły nie są sztucznie dokarmiane. 
Głównym atutem są ule słomiane, rzadko spotykane  
w Polsce, oraz barcie zamieszkałe przez pszczoły.

Gospodarstwo oferuje wyroby pszczele, takie jak: 
miody odmianowe (np. miód rzepakowy, wielokwiatowy, 
spadziowy, lipowy, akacjowy, gryczany, wrzosowy, inne), 
pyłek kwiatowy, propolis, wosk oraz wyroby z wosku. 
Większość miodów pozyskiwana jest z okolic Puszczy 
Świętokrzyskiej, nieskażonego terenu o specyficznym 
mikroklimacie, który znajduje swe odzwierciedlanie w ich 
wyjątkowym smaku.

5. Gospodarstwo Mleczne w Strzałkowie, gm. Stopnica
Od dwudziestu lat we wsi Strzałków Państwo Teresa 

i Piotr Łukasik prowadzą gospodarstwo mleczne. Jest 
to gospodarstwo rodzinne, prowadzone na 33 ha ziemi 
własnej i 30 ha dzierżawy. Koncentrują się na hodowli 
bydła mlecznego rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Ich stado, 
liczące 50 sztuk, żywione jest naturalnymi paszami 
(siano, kiszonka z kukurydzy)  i podlega stałej kontroli 
weterynaryjnej.

Nowi członkowie Sieci 
„Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie” 

Teresa Łukasik z gosp. mlecznego w Strzałkowie-producent serów dojrzewających 
odbiera z rąk Członka Zarządu Woj. Św. certyfikat przynależności do Sieci.
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Mleko pozyskiwane od ich krów sprzedawane jest 
bezpośrednio w gospodarstwie lub w sklepach PSS Busko-
Zdrój. Jest to mleko niepasteryzowane, w butelkach 
o pojemności 1l. Z mleka produkowane jest również masło,  
jogurty i różnego rodzaju sery. Produktem firmowym 
gospodarstwa jest buncok strzałkowski (bez dodatków lub 
z czarnuszką, bazylią, pomidorami, czosnkiem itp).

6. Gospodarstwo Ogrodnicze „Szymanówka”  
w Pawłowie, gm. Zawichost

Tradycje sadownicze w rodzinie państwa Grażyny  
i Andrzeja Borkowskich sięgają okresu międzywojennego, 
kiedy to dziadek Pana Andrzeja zakupił fragment folwarku 
Szymanówka w Czyżowie Szlacheckim, na którym 
zasadził drzewa owocowe. Pan Andrzej Borkowski przejął 
gospodarstwo od 1975 r., a od 1981 roku prowadzi je 
wspólnie z żoną Grażyną, sukcesywnie powiększając jego 
powierzchnię. Oprócz jabłek sandomierskich różnych 
odmian, uprawiane są tu również morele, grusze oraz 
leszczyny.

Właściciele „Szymanówki” z pełną świadomością 
uczestniczą w różnych działaniach ukierunkowanych na 
promocję żywności regionalnej. W ich rodzinną tradycję 
wpisane jest motto, nakazujące im kultywować i szerzyć 
wiedzę ogrodniczą. W 2009 r. Państwo Borkowscy 
zgłosili do Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” 
jabłka sandomierskie, za które otrzymali wyróżnienie. 
Jako członkowie Stowarzyszenia „Sandomierski 
Szlak Jabłkowy” Państwo Borkowscy zaangażowali 
się w działania, które zaowocowały wpisaniem jabłek 
sandomierskich na Listę Produktów Tradycyjnych. 
W 2011 r. z kolei zdobyli w tymże Konkursie I nagrodę    
za morelę sandomierską zaleszczycką, po czym uzyskali 
za nią nagrodę Perła 2011.

7. FHU Megawita w Górach Wysokich, gm. Dwikozy
Firma F. H. P. „Megawita” powstała w 1996 roku na 

bazie gospodarstwa z 20-letnim stażem. Gospodarstwo 
to zajmowało się głównie uprawą kapusty i ogórków 
oraz kwaszeniem. Obecnie Megawita zajmuje się 
przetwarzaniem i konfekcjonowaniem warzyw. Filarem 
produkcji jest kapusta kwaszona i ogórki kwaszone, oraz 
cała gama surówek wielowarzywnych.

Technologia produkcji oparta jest na tradycyjnych 
recepturach z naciskiem na obowiązujące przepisy, 
przy zachowaniu rygorystycznych norm produkcji. 
Surowiec wykorzystywany w produkcji pochodzi  
z serca Wyżyny Sandomierskiej. Priorytetem firmy jest 
podanie konsumentowi produktu bogatego nie tylko  
w smak, ale przede wszystkim – w wartości prozdrowotne. 
Właścicielom zależy na dobrej jakości warzyw, dlatego od 
lat współpracują ze sprawdzonymi dostawcami, głównie 
z gminy Dwikozy oraz gmin ościennych, którzy gwarantują 
odpowiednią uprawę zgodnie z zasadą GLOBAL GAP. 
Dostawy warzyw odbywają się bezpośrednio przed 
produkcją, co gwarantuje ich świeżość i zachowanie 
wartości odżywczych.

Firma należy do programu Czysty Biznes, a w 2003 
i 2004 roku znalazła się wśród laureatów konkursu Nasze 

Kulinarne Dziedzictwo za kapustę kwaszoną  surówkową 
sandomierską i ogórka małosolnego sandomierskiego.

8. Gospodarstwo agroturystyczne „Daleko od 
szosy” w Brodach, gm. Pierzchnica

Gospodarstwo agroturystyczne „Daleko od szosy”  
w Brodach istnieje od 2002 r. Goście mają do dyspozycji 
jeden pokój dwuosobowy i jeden trzyosobowy z łazienką 
i aneksem kuchennym. Pokoje te mają osobne niekrępujące 
wejście. Mogą również wynająć domek letniskowy na 
pięć miejsc noclegowych z pełnym węzłem sanitarnym. 
Przy gospodarstwie znajduje się zarybiony staw, w którym 
goście mogą wędkować .Z kolei stary sad z 60-letnimi 
drzewami może poszczycić się takimi odmianami jabłoni 
jak kosztela, szara reneta czy antonówka. Duże podwórko 
z miejscem do parkowania samochodów jest bezpieczne 
i ogrodzone. Jest tu także plac zabaw dla dzieci oraz duża 
altana z grillem. Goście mają kontakt ze zwierzętami, 
gdyż właściciele prowadzą mini zoo (kucyk, świnka 
Wietnamka, koza miniaturka, drób ozdobny, psy i koty). 
Ponadto goście mogą przyjechać tu ze swoimi pupilami. 
Na miejscu można wypożyczyć rowery.

Gospodyni serwuje potrawy przygotowywane  
z produktów z własnego ogródka jak również z sąsiednich 
gospodarstw. Wśród nich są potrawy regionalne, takie jak 
zalewajka świętokrzyska, zupa pokrzywowa, parzybroda 
czy dziod pierzchnicki. Dodatkowo można tu spróbować 
napoju z kwiatów i owoców czarnego bzu, domowych 
twarogów i serów żółtych. Miejscowość, w której leży 
gospodarstwo, znajduje się w tak czystym ekologicznie 
terenie, że można tu spotkać czarnego bociana.

9. Gospodarstwo agroturystyczne „Młyn nad 
Barbarką” w Rudzisku, gm. Fałków

Gospodarstwo Agroturystyczne Młyn nad Barbarka 
we wsi Rudzisko jest malowniczo położne przy rzece 
Barbarce, wśród pól i stawów rybnych. Drewniany młyn 
z początku XX wieku, jest ozdobą gospodarstwa   wraz 
z 200-letnią lipą na środku podwórka. To wszystko 
wpływa korzystnie na dobry nastrój kurek zielononóżek, 
które znoszą nam najzdrowsze jajka. Na naszych 
łąkach zdrowego tłuszczyku nabierają gęsi, w ogródku 
dojrzewają dynie, z których to potrawy i przetwory są 
naszą specjalnością. Nagrodzona i utytułowana zupa  
z karpia koneckiego z naszego stawu, często gości na stole 
we Młynie.

10. Gospodarstwo Sadownicze „Wojtasówka”  
w Obrazowie

Gospodarstwo sadownicze „Wojtasówka”, prowa-
dzone przez Państwa Halinę i Kazimierza Wojtas, 
założone zostało przez rodziców Pani Haliny w 1946 roku, 
którzy zakupili drzewka owocowe od pana Borkowskiego 
z Szymanówki k. Zawichostu. Obecnie uprawiane są tu 
coraz to nowsze odmiany jabłoni i wiśni, które ze względu 
na lessowe podłoże i wyjątkowy mikroklimat mają 
niepowtarzalny smak, aromat i barwę. Jako członkowie 
Sandomierskiego Szlaku Jabłkowego, Państwo Wojtas 
brali udział w przygotowaniu wniosku o wpis jabłek 
sandomierskich na Listę Produktów Tradycyjnych. Stale 
powiększają oni areał gospodarstwa, angażując do pracy 
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również swoje dzieci, którym zamierzają przekazać 
swoje dziedzictwo. W uprawie stosują dobre praktyki 
sadownicze i technologię Integrowanej Produkcji,  
i ciągle doszkalają się w sztuce sadownictwa. Właściciele 
„Wojtasówki” dbają o promocję jabłek sandomierskich, 
chętnie biorąc udział targach krajowych i zagranicznych, 
organizując stoiska promocyjne podczas lokalnych 
imprez (Europejskie Święto Jabłka w Obrazowie, Święto 
Kwitnącej Jabłoni w Samborcu). Gościom, którzy 
odwiedzają gospodarstwo, gospodarze serwują regionalne 
potrawy z dodatkiem jabłek oraz wszelkie przetwory  
z owoców wyprodukowanych w gospodarstwie.

11. Bar pod Gąską w Rakowie
W latach 30-tych ubiegłego wieku dziadkowie 

obecnego właściciela, pana Stanisława Malanowicza, 
otworzyli na rynku w Rakowie restaurację, w której 
serwowali gęsiną. Ich gośćmi byli wówczas mieszkańcy 
Rakowa i okolicy. W czasach komuny podawana tu gęś 
zdobyła taką popularność, że przybywały po nią nawet 
grupy prominentów z Warszawy, przy okazji omawiając 
sprawy polityczne.

Pan Stanisław Malanowicz postanowił kontynuować 
tradycje swojej babci i otworzył swój lokal w 1997 rok pod 
nazwą Bar pod Gąską. To właśnie rakowska gęś pieczona 
i gęsie żołądki są potrawami najczęściej jadanymi tu przez 
gości, choć tą pierwsza przygotowywana jest wyłącznie 
na zamówienie, podobnie jak lokalna tradycyjna potrawa 
– dzionie rakowskie.

12. Hotel Łysogóry w Kielcach
Hotel Łysogóry posiada 151 luksusowo wyposażonych 

pokoi, największe w regionie centrum konferencyjne, 
kawiarnię Klimt i Restaurację Victoria. Dogodna 
lokalizacja przy głównym deptaku Kielc – ul. Sienkiewicza 
sprawia, że jest to idealna baza zarówno dla turystyki 
biznesowej, kulturowej jak i rekreacyjnej. W menu 
hotelowej Restauracji Victoria znaleźć można potrawy 
kuchni polskiej, śródziemnomorskiej, a co najważniejsze 
- świętokrzyskiej. Tutejszy szef kuchni, rodowity 
kielczanin, dba o to żeby goście przybywający z różnych 
stron kraju i świata mieli okazje poznać smak kuchni 
świętokrzyskiej. Potrawy regionalne przygotowywane są 
z surowców pochodzących z lokalnych gospodarstw i od 
producentów z województwa świętokrzyskiego. 

Potrawy serwowane w restauracji oraz jakość obsługi 
są laureatami wielu konkursów, jak np. na Najlepsze Dania 
Kieleckiej Gastronomii czy na Restaurację z Kuchnią 
Regionalną, co świadczy o silnym związku jej kuchni 
z regionem. Wśród oferowanych potraw regionalnych 
naszym gościom znaleźć można żurek świętokrzyski, byki 
ziemniaczane, kotlety ziemniaczane z wędzonym pstrągiem 
i wędzonym serem polane zarumienionym masłem, maści 
brzuch z wołowiny z kozim serem i warzywami, szarlotka 
sandomierska, karp smażony na maśle oraz gęś babci 
Leokadii. Ponadto podczas śniadań podawane są tu 
miody regionalne, lokalne wędliny, pieczone i wędzone 
mięsa, nabiał z lokalnych mleczarni oraz pieczywo na 
zakwasie. Dzięki staraniom o jakość usług, podtrzymanie 
regionalnego charakteru niektórych potraw oraz  lokalne 

pochodzenie produktów do ich wytwarzania, nasz  hotel 
jest odwiedzany przez kilkanaście tysięcy gości w roku.

13. Restauracja Winnica w Kielcach
Restauracja „Winnica” należąca do „Społem” PSS 

w Kielcach powstała w 1974 r. Od tego czasu do chwili 
obecnej restauracja specjalizuje się i serwuje potrawy 
polskie i ukraińskie. Potrawy serwowane w lokalu 
produkowane są z surowców pochodzących z regionu 
świętokrzyskiego. Przygotowane są z podstawowych 
składników, tradycyjnych staropolskich przypraw, bez 
dodatków konserwujących, wzmacniających smak  
i zapach i innych substancji dodatkowych. 

14. Hotel Miedziana Góra w Ćmińsku
Hotel Miedziana Góra położony jest w Ćmińsku, 

w odległości 10 km od Kielc i 5 km od Targów Kielce, vis 
a vis Toru Kielce. Hotel oferuje 80 miejsc noclegowych 
w 27 eleganckich pokojach 2-osobowych z możliwością 
dostawki, z czego 9 to luksusowe apartamenty. Wszystkie 
pokoje urządzone są z ogromną dbałością o detale, tak by 
zapewnić Gościom jak największy komfort pobytu. Każdy 
z nich posiada łazienkę, telewizor, telefon oraz dostęp do 
bezprzewodowego Internetu Wi-Fi.

Do dyspozycji Gości jest klimatyzowana restauracja 
dla 250 osób specjalizująca się w kuchni staropolskiej
 i świętokrzyskiej. Ponadto, oryginalne menu oferuje wiele 
wyśmienitych dań, które zaspokoją nawet najbardziej 

wymagające podniebienia, a stylowy wystrój wnętrz zapewni 
niezapomniane wrażenia estetyczne. Z kolei kawiarnia 
hotelowa jest idealnym miejscem do spotkań towarzyskich 
i biznesowych, a w ciepłe dni udostępniony jest taras  
z widokiem na okolicę w której usytuowany jest hotel.

15. Karczma przy Skansenie w Tokarni
Zaraz przy wejściu do Parku Etnograficznego 

w Tokarni znajduje się Karczma, która już samym 
wyglądem kusi i zaprasza na typowo chłopskie jadło. 
Trudno się oprzeć zapachom dobiegającym z kuchni 
serwującej tradycyjne dania. Karczma często bierze udział 
w  kiermaszach i rodzinnych piknikach organizowanych 
na terenie skansenu, popularyzujących świętokrzyskie 
dziedzictwo kulturowe i kulinarne. Ma bezpośredni 
kontakt z miejscowymi rolnikami, u których zaopatruje się 
w regionalne składniki niezbędne do przygotowania dań.

Członek Zarządu Woj. Św. Piotr Żołądek wręcza certyfikaty nowym członkom sieci.
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Pożegnanie Szefa ...

Dyrektor Janusz Śledziński odchodzi na emeryturę
Janusz Śledziński –  długoletni dyrektor Departamentu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego odchodzi na zasłużoną emeryturę. 
Jak sam podkreśla, nie będzie jednak tylko odpoczywał. 

– Nie wyobrażam sobie życia bez pracy. Zawsze byłem 
aktywny i nie zamierzam się zmieniać – zapowiada.

Pasjonat rolnictwa, niezwykle kompetentny, a przy
tym dbający o dobrą atmosferę – tak o Januszu Śledzińskim 
mówią pracownicy kierowanego przez niego departamentu. 

– Miałem przyjemność pracować z dyrektorem 

Śledzińskim przez 10 lat. Jest to człowiek z wieloletnim 
doświadczeniem w sektorze rolnictwa, bardzo 
zaangażowany we wszelkie działania, mające na celu 
poprawę warunków życia i pracy na wsi – mówi Wiesław 
Reszczyk, kierownik oddziału Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.  – Posiada przy tym wielki autorytet i zaufanie 
wśród współpracowników i, choć wymagający, potrafi 
stworzyć  bardzo dobrą atmosferę w pracy – podkreśla 
kierownik Reszczyk. 

Ogromną wiedzę i kompetencje Janusza Śledzińskiego 
ceni również Krzysztof Janakowski, kierownik oddziału 
Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych.  – Globalna 
wiedza, bogata kariera zawodowa w wielu instytucjach 
związanych z rolnictwem, a w pracy człowiek dbający 
o bardzo dobre stosunki interpersonalne – tak kierownik 
Janakowski wspomina  współpracę z dyrektorem. Jak 
dodaje, Janusz Śledziński również w życiu prywatnym 
zajmował się rolnictwem, ale nie tylko.  – To bardzo 
aktywny człowiek, dobry narciarz – mówi Krzysztof 
Janakowski.  

Wszyscy zgodnie podkreślają też, że dyrektor był 
bardzo wymagający. 

– Jako przełożony najbardziej cenił sobie  
u pracowników rzetelność i profesjonalizm – mówi Edyta 
Marcinkowska, kierownik oddziału Kształtowania 
Środowiska, ale jak zaznacza, był przy tym osobą 
niezwykle uprzejmą, dowcipną i życzliwą.

A jak Janusz Śledziński ocenia swoje stosunki  
z pracownikami? 

– Starałem się nie tworzyć nerwowej atmosfery,  

w której ludzie nie chcieliby przychodzić do pracy. Mam 
nadzieję, że to się udało. Pożegnano się  ze mną życzliwie 
i po koleżeńsku  – mówi dyrektor. Podkreśla jednak, że 
będąc szefem departamentu, dużą wagę przywiązywał do 
zaangażowania w pracę. 

– Kiedy zaczynałem własną karierę zawodową 
dostrzegano tych, którzy chcieli pracować. Liczył się 
szacunek dla ludzi, będących prawdziwymi osobowościami 
w swojej dziedzinie. Sam, zanim w lipcu 1999 roku 
rozpocząłem pracę w Urzędzie Marszałkowskim, 
współpracowałem z wieloma mądrymi ludźmi, zdobywając 
doświadczenie zawodowe w instytucjach, które działały na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak Centrala Nasienna, 
organizacja Związek Młodzieży Wiejskiej, Rolniczy 
Rejonowy Zakład Doświadczalny, Kółka Rolnicze, 
czy Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa 
Artykułów Rolnych. A na początku nie było łatwo. 
Na wsi brakowało doświadczonych pracowników, 
podstawowej dokumentacji, dostęp do wiedzy był 
ograniczony. Stopniowo tworzyliśmy podstawy doradztwa 

Dożynki Prezydenckie w Spale, 2010 r.
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ekonomicznego i bankowego, zasady poruszania się wśród 
przepisów, tworzenia biznes planów, zaciągania kredytów. 
Z biegiem lat obserwuję duże zmiany jakie zaszły na 
świętokrzyskiej wsi. Zdecydowanie poprawiły się warunki 
życia,  wzrósł poziom mechanizacji, a przede wszystkim 
zwiększyła się aktywność społeczna. Efektywnie 
wykorzystywane są wszelkie możliwości rozwoju i środki, 
które można otrzymać m.in. w ramach wielu programów 
i projektów, jak chociażby Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Promujemy własne produkty regionalne, nie 
tylko na rynku krajowym, ale też zagranicznym, rozwija 
się  agroturystyka – mówi dyrektor. -  To, co szczególnie 
go cieszy, to przywracanie dorobku ludowej kultury 
i tradycji. Każdego roku uroczyście obchodzimy Dożynki, 
na szczeblu lokalnym i wojewódzkim, ale są jeszcze 

inne, dawne zwyczaje, o których warto pamiętać, np. 
Świętojanki – zauważa.

Na emeryturze Janusz Śledziński nie zamierza tylko 
odpoczywać.

Za wieloletnią działalność na rzecz regionu 
świętokrzyskiego oraz wytrwałą i profesjonalną pracę  
w administracji samorządowej, w imieniu radnych 
Sejmiku, Zarządu Województwa oraz pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego dyrektorowi Januszowi 
Śledzińskiemu podziękował marszałek Adam Jarubas
i przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk.

Adam Jarubas, Tadeusz Kowalczyk i Marcin i Marcin Ożóg dziękowali  Januszowi Śledzińskiemu za długoletnią pracę.

Sławomir Neugebauer

Nowym dyrektorem …
Z początkiem kwietnia nowym Dyrektorem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

i Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach został Sławomir 
Neugebauer. Ostatnio pełnił funkcję zastępcy dyrektora tego departamentu. S. Neugebauer jest z wykształcenia 
magistrem inżynierem zootechnikiem, skończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu, a także Wyższą Szkołę 
Ekonomi i Administracji w Kielcach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dotychczas m.in. pełnił 
funkcję Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, a także przez 7 lat 
sprawował odpowiedzialną funkcję Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jest 
autorem wielu publikacji naukowych na temat rolnictwa i ochrony środowiska. Jest mianowanym urzędnikiem 
państwowym z biegłą znajomością języka niemieckiego. Ma 52 lata, jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. 
Swój wolny czas poświęca na żeglarstwo, łowiectwo, a także jest pasjonatem koni.

Panu Sławomirowi Neugebauerowi serdecznie gratulujemy!... 

 Z ostaniej chwili 
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„Uczyć się działając” to hasło od ponad stu lat 
przyświeca działalności Klubów 4H. Zrodzony 
w Stanach Zjednoczonych na początku naszego 
stulecia ruch nic nie stracił na swej aktualności. Nadal 
przyświeca mu ten sam cel - umożliwić młodzieży 
w jak największym stopniu rozwój drzemiącego 
w nich potencjału. Od 1995 roku Kluby 4H działają 
w województwie świętokrzyskim. Dziś zrzeszają ponad 
3 tysiące młodych ludzi działających w 70 klubach w 11 
powiatach. – Świętokrzyskie jest regionem, który może 
pochwalić się wieloma prężnie działającymi klubami. 
Okazały się one fantastyczną alternatywą zajęć 
pozalekcyjnych i dobrą formą edukacyjną dla dzieci 
i młodzieży wiejskiej. To także prawdziwa kuźnia 
przyszłych liderów społeczności lokalnych – podkreśla 
Renata Gos, Koordynator Wojewódzki Klubów 4H.

Historia ruchu Klubów 4H zaczęła się 
w Stanach Zjednoczonych. W 1900 r. ziarno nowej 
odmiany kukurydzy nasiennej zostało rozdane 500 
chłopcom z hrabstwa Macoupin w stanie Illinois. Zasiali 
oni kukurydzę i zaprezentowali wyhodowane przez siebie 
okazy na Wystawie Rolniczej. W 1902 r. A. B. Graham, 

dyrektor Kuratorium w hrabstwie Clark w stanie Ohio, 
zorganizował klub dla chłopców i dziewcząt. Po uchwaleniu 
w 1914 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych ustawy 
Smitha-Levera, która ustanawiała program dla służby 
doradztwa rolniczego i zapewniała dla niej fundusze, 
tworzenie i rozwój klubów dla chłopców i dziewcząt, 
który otrzymał później nazwę 4H, stał się jednym  
z zadań doradztwa.  Obecnie 4H jest jedną z największych 
organizacji młodzieżowych w Stanach Zjednoczonych. 
Należy do niej ponad 5 milionów chłopców i dziewcząt 

prowadzonych przez setki tysięcy liderów. Obecnie 
programy propagujące idee 4H prowadzone są  w ponad 
80 krajach świata, choć niekiedy przyjmują inne nazwy, 
jak np. 4-K w Turcji czy Klub Młodych Farmerów 
w Anglii i Nowej Zelandii. Przyświeca im jednak ten sam 
cel - umożliwić młodzieży w jak największym stopniu 
rozwój drzemiącego w nich potencjału.

Program 4H rozwija się także w Polsce, głównie na 
terenach wiejskich. Pierwszy klub powstał  w 1991 r. 
Lesznie. Dziś działa ich ponad 400, zrzeszając około  
7 tysięcy członków. Koordynacją programu  zajmuje 
się Fundacja Edukacyjna 4H założona w sierpniu 
1993r. Zdobywa fundusze  na programy, współpracuje 
z ośrodkami doradztwa rolniczego, samorządami 
powiatowymi i gminnymi, szkołami, organizacjami 
pozarządowymi. Fundacja przygotowuje programy 
edukacyjne, prowadzi szkolenia i seminaria, publikuje 
projekty, materiały szkoleniowe i promocyjne oraz 
organizuje wymianę międzynarodową.

Znakiem rozpoznawczym 4H jest czterolistna 
koniczyna z literą „H” umieszczoną na każdym listku.  Dla 
ruchu 4H symbol ten ma szczególne znaczenie. Litery na 
emblemacie oznaczają Głowę (Head), Serce (Heart), Ręce
(Hands) i Zdrowie (Health) - fundament wszystkich 
programów 4H. 

Jak mówi rota ślubowania klubowego „(…)  4H uczy 
kierowania się w życiu rozumem, rozwija umiejętności 
przydatne w całym dorosłym życiu, wpaja szacunek  
i troskę o innych, uczy podejmowania „ zdrowych „ 
decyzji, wpaja troskę o czyste i zdrowe środowisko dla 
mojego klubu, mojej społeczności, mojego kraju i mojego 
świata”.

Działaniom podejmowanym przez kluby 4H 
przyświeca motto „Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze”. 
Przypomina, jak ważna dla młodzieży oraz dorosłych 
liderów jest motywacja do ciągłego samodoskonalenia 
i ulepszania rzeczy uznanych za doskonałe.

    W województwie świętokrzyskim Kluby 4H działają 
od 1995 r. Dziś zrzeszają ponad 3 tysiące członków, 
którzy działają w 70 klubach na terenie 11 powiatów. 
W szkołach, domach kultury, świetlicach wiejskich czy 
pomieszczeniach należących do kościoła  gromadzą się  
młodzi ludzie, którzy chcą aktywnie spędzić wolny czas 
ucząc się i bawiąc jednocześnie. W działalność klubów 4H 
w województwie świętokrzyskim angażuje się coraz więcej 
osób i instytucji, dla których troska o rozwój i potrzeby 
edukacyjne młodych mieszkańców wsi ma szczególne 
znacznie. Istotną rolę w pracy z dziećmi i młodzieżą 
zrzeszoną w klubach odgrywają liderzy-wolontariusze. 
Wsłuchują się w potrzeby swoich podopiecznych, 
zachęcają do działania, umożliwiają zdobywanie wiedzy 

Wiadomości, nie tylko dla sołtysa
Kluby z czterolistną koniczynką w herbie

Spotkanie opłatkowe z Prymasem Seniorem Józefem Glempem i przedstawicie-
lami MRiRW.
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i umiejętności z różnych dziedzin życia, dzielą się 
własnymi doświadczeniami. Przygotowują młodych 
mieszkańców wsi do życia w nowych zmieniających 
się warunkach, nie zapominając jednocześnie o tradycji 
regionu, naszych dziejach i kulturze. Dzięki realizowanym 
projektom aktywizują się środowiska lokalne. To także 
wspaniała promocja powiatów, gmin oraz miejscowości,  
na terenie których działają kluby z koniczynką w herbie.

Renata Gos, Koordynator Wojewódzki Klubów 4H 
ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
przyznaje, że ruch 4H to poważna inwestycja mająca 
wpływ na przyszłość ludności wiejskiej. To właśnie 
w tych klubach działają osoby, które za kilka czy kilkanaście 
lat mogą stać się liderami lokalnych społeczności. - Nasze 
działania od samego początku wspierają finansowo 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski 
Województwa Świętokrzyskiego. Podejmowane przez 

kluby 4H przedsięwzięcia mogą zawsze liczyć na pomoc 
ze strony Fundacji Heifer  International,  Fundacji 
Edukacyjnej 4H w Polsce, Muzeum Narodowego  
w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej, Wojewódzkiego 
Domu Kultury, Ambasady Amerykańskiej, Państwowej 
Inspekcji Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Kielcach, Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich. Wspierają nas urzędy gmin, miast i gmin, 
starostw powiatowych – mówi Renata Gos.

- Przyświeca nam jeden cel – umożliwić chłopcom 
i dziewczętom w jak największym stopniu rozwój 
drzemiącego w nich potencjału. Młodzi ludzie są 
niepowtarzalni. Mają moc pomysłów. Dlatego wychodzimy 
naprzeciw ich potrzebom. Angażujemy  się w szereg 
przedsięwzięć – organizujemy konkursy wojewódzkie, 
bierzemy udział w zlotach, akcjach ogólnopolskich 
i wojewódzkich (1999 Modliszewice, 2009 Sitkówka 
Nowiny), w akcjach charytatywnych, kiermaszach, 
dożynkach. Jesteśmy zawsze tam, gdzie dzieje się coś 
twórczego, kreatywnego, gdzie można czegoś się nauczyć 
– podkreśla pani Renata. 

Efektem działalności ekologicznej klubów  
z koniczynką w herbie jest 15 oznakowanych 

przyrodniczych ścieżek wraz z bazą dydaktyczną  
i tablicami informującymi o przebiegu trasy, które powstały 
na terenie 12 gmin, m.in. Łopuszna, Sitkówki-Nowin czy 
Sobkowa. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach 
projektu „Kształtowanie świadomości ekologicznej  
i postaw proekologicznych wśród uczniów szkół wiejskich 
zrzeszonych w klubach 4H oraz wśród mieszkańców 
społeczności lokalnej województwa świętokrzyskiego”. 
Dziś tablice informacyjne jak i wydawnictwa, zachęcają 
turystów do spacerów czy przejażdżek rowerowych po 
wytyczonych trasach. Stanowią one także skarbnicę wiedzy 
dotyczącej bogactwa fauny i flory, w jaką obfitują tereny 
przez które przebiegają trasy ścieżek.  – Efekty tego projektu 
stanowią dowód bardzo dobrej współpracy pracowników 
nauki, przedstawicieli samorządów, fundacji, ośrodka 
doradztwa rolniczego, nadleśnictw oraz wielu instytucji 
pracujących na rzecz rolnictwa ze szkołami, w których 
działają kluby4H. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia 
merytorycznego Liderów Ekspertów: prof. Kazimierza 
Wiecha (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), dr Stefana 
Gawrońskiego (Uniwersytet Jagielloński), dr Mariana 
Szewczyka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Sanoku), dr Tomasza Olbrychta Uniwersytet 
Rzeszowski,  na których pomoc i zaangażowanie zawsze 
możemy liczyć – podkreśla Renata Gos. 

Od 2005 r. świętokrzyskie kluby prowadzą wymianę 
międzynarodową z Uniwersytetem Purdue w Lafayette  
(w stanie Indiana). Nasza młodzież uczestniczy  
w wyjazdach studyjnych, gdzie ma możliwość 
wypromować Polskę i województwo świętokrzyskie,  
a także zachęcić do przyjazdu do nas. W tym roku  
w naszym regionie gościć będziemy grupę amerykańską. 

- Nasza praca na rzecz programu 4H jest pozytywnie 
postrzegana i …nagradzana. Laureaci z województwa 
świętokrzyskiego są zawsze w czołówce Konkursu 
Kryształowej Koniczyny, który honoruje osoby za ich 
aktywną działalność w obszarze wolontariatu – przypomina 
Renata Gos. Od 2001 r. Urząd Marszałkowski wspólnie  
z ŚODR Modliszewice typuje kandydatów do tej nagrody 
z województwa świętokrzyskiego. Laureatami konkursu 
zostali: Barbara Bubień, Kazimierz Wiech, Józef Siwek, 
siostra Małgorzata Chmielewska, Aleksandra Adamiec, 
Stanisław Barycki, Marian Sus. 

Dobre przykłady działalności klubów 4H owocują 
tym, że ciągle powstają nowe kluby z koniczynką w herbie,  
a ruch 4H na Ziemi Świętokrzyskiej wciąż się rozwija.

- Cieszy nas radość tworzenia, bycia ze sobą, 
zdobywania wiedzy. Kluby 4H bardzo rzetelnie realizują 
zaplanowane projekty w myśl hasła: „Uczyć się działając” 
i mają tuż obok siebie wzorce do  naśladowania w postaci 
swoich Liderów. Zapraszam wszystkich chętnych do 
tworzenia klubów w swoich społecznościach – wszelkie 
informacje można uzyskać pisząc na adres: 4H@sodr.pl 
Jako przykład tego co robimy,  niech posłuży działalność 
jednego z młodszych klubów - Klubu 4H „Iskra”  
z Ożarowa – dodaje Renata Gos.

Uroczystość otwarcia Przyrodniczo - Dydaktycznej Ścieszki Edukacyjnej w Ożarowie.
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Klub 4H z Ożarowa, który działa przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury i Zespole Szkół 
Ogólnokształcących imienia Edwarda Szylki, doskonale 
jest znany nie tylko w regionie, ale i kraju. Niedawno 
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, jeden 
z twórców klubu, Marian Sus otrzymał w Warszawie 
Kryształową Koniczynę. 

Nawet w języku staropolskim...
W ubiegłym roku Klub 4H zajął pierwsze miejsce 

w kraju w konkursie „Gość w naszej gminie”, który 
zorganizowała Fundacja 4H w Polsce pod patronatem 
ministra pracy i polityki socjalnej oraz wojewody 
mazowieckiego. 
W konkursie „Gość w naszej gminie” wzięło udział około 
dwudziestu  klubów z całej Polski. – Napisaliśmy pracę 
na podstawie tego, co robiliśmy do tej pory – mówią 
opiekunowie klubu, Ewa Gumuła i Marian Sus.

- Zaprezentowaliśmy różne formy począwszy od 
pieczenia chleba, kopania ziemniaków. Wszystko  
w języku staropolskim. 

Finał konkursu odbył się w Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Płońsku. Nagrody wręczał attache 
Ambasady Amerykańskiej w RP. Za pierwsze miejsce 
zespół z Ożarowa otrzymał dużą trampolinę, której nie 
mógł nawet zabrać ze sobą. Zapakowana była w trzech 
ogromnych pudłach. 

Za pierwsze miejsce i dotychczasową pracę, 
reprezentowanie regionu w kraju marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas przyznał klubowi 

swoją nagrodę. W jego imieniu podczas otwarcia 
ścieżki dydaktycznej w Brzezinkach, gmina Masłów 
puchar wręczył klubowi dyrektor Departamentu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego, Janusz Śledziński. 

Kabaret też jest im bliski...
Ożarowski klub był  

bezkonkurencyjny w woje-
wódzkim przeglądzie teatrów 
o tematyce profilaktycznej 
w Kielcach, gdzie zaprezentował 
widowisko „Zdrowy podstęp”. 
W spektaklu trwającym 25 
minut zespół świetnie grał 
pod względem aktorskim 
i zajął pierwsze miejsce. 
W eliminacjach, które odbywały 
się w Klubie Animacji Kultury 
Szkolnej Młodzieżowego Domu 
Kultury w Kielcach wystąpiło 
około 30 grup z całego 
województwa. 

Dzieci z Ożarowa zajęły 
też pierwsze miejsce w woje-
wódzkim konkursie klubów 4H 
„Perełki Świętokrzyskie”. Wzięły 
w nim udział 22 zespoły w ka-
tegorii szkół podstawowych 

i gimnazjalnych, które pokazywały 
miejsca w naszym regionie, które warto zobaczyć i poznać. 

- Nasz występ był poprowadzony w trochę inny nic 
dotychczas sposób – mówi Marian Sus. - Był to taki 
mały kabaret, który opowiadał, jak to jaja sprzedawano 
w Ożarowie. To było pokazanie wszystkich walorów 
turystycznych, krajoznawczych, estetycznych naszej 
gminy. Były przekupki z Maruszowa, Nowego, Ożarowa. 
Zachwalając swój produkt promowały okolice, w których 
wolne kury zniosły jaja. Dlatego są najsmaczniejsze, 
najlepsze, najładniejsze i najzdrowsze. 

Sporym sukcesem było także zajęcie przez ożarowski 
klub drugiego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie 
Komiksu pod hasłem „Podróże Koziołka Matołka po 
Polsce”, który zorganizowało Europejskie Centrum Bajki   
w Pacanowie. 

Oklaski od gości z zagranicy... 
Już kilka razy na terenie gminy Ożarów przebywali 
reprezentanci Klubów 4H, goście z kraju i zagranicy.   To 
tu odbyło się podsumowanie pobytu w województwie 
świętokrzyskim 17-osobowej grupy z amerykańskiego 
stanu Indiana i Finlandii.

Wiadomości, nie tylko dla sołtysa 
Utrwalają tradycję i kulturę wiejską 

Brawurowy występ dzieci z Klubu 4H w spektaklu promującym gminę Ożarów i region świętokrzyski.



17

Goście obejrzeli spektakle: „W zimowy  wieczór  
w chałupie Bartosa” i „Klęska nietoperzy”, by zapoznać 
się z miejscowym folklorem. Sporą atrakcją był dla ich 
wyjazd do skansenu w Maruszowie. Występował tu zespół 
folklorystyczny „Ożarowiacy”, tańce i zabawy odbywały 
się na świeżym powietrzu. 

Potem wszyscy pojechali na wozach konnych wzdłuż 
Nadwiślańskiego Szlaku Artystycznego do Nowego. 
Tutaj, w Gospodarstwie Agroturystycznym państwa 
Sawickich, powitała ich kapela ludowa. Goście mogli 
obejrzeć prace malarzy i rzeźbiarzy, którzy przebywali 
tu na plenerach. Przy ognisku wszyscy piekli kiełbaski, 
degustowali potrawy regionalne. Na stole znalazły się 
przede wszystkim pierogi z różnym nadzieniem, z mięsem, 
kapustą, grzybami, potrawy z kaszy, ryb. Były sery, 
makarony.

Niedawno w otwarciu 
Przyrodniczej Ścieżki 
Dydaktycznej Klubu 4 H 
uczestniczyli przedsta-wiciele 
Ambasady USA w Polsce, 
między innymi attache ds. 
rolnych Michael Henney.

Kryształowa Koniczyna 
dla Mariana Susa. 
Marian Sus, który kieruje 
klubem, za swoje działania 
w regionie świętokrzyskim, 
utrwalanie tradycji i kultury 
wiejskiej, budowanie więzi 
ludzkich otrzymał Krysz-
tałową Koniczynę. Nagro-
dę przyznała mu Fundacja 
Edukacyjna 4H w Polsce.

- Jestem zaskoczony i ni-
gdy nie myślałem, że ro-

bię coś wyjątkowego  – powiedział Marian Sus po 
przyznaniu nagrody. – Cieszę się, że moja praca została 
zauważona. To naprawdę duże wyróżnienie. Nie zdo-
byłbym jednak tej nagrody, gdyby nie Ewa Gumuła,  
z którą wspólnie prowadzimy Klub 4H.  

Głównym sponsorem nagrody Kryształowej 
Koniczyny był do 2004 roku Edward Piszek, a po jego 
śmierci tradycję wspierania społeczników kontynuuje jego 
córka Helen Nelson, która brała udział w uroczystości. 
Patronem konkursu jest kardynał Józef Glemp, Prymas 
Polski Senior. Konkursowi patronują Minister Rolnictwa
i  Rozwoju Wsi, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Prezes 
Zarządu Głównego Naczelnej Organizacji Technicznej, 
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz 
Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa.
 

Z osiągnięć klubu cieszy się burmistrz Ożarowa, 
Marcin Majcher. Promowana jest Galeria pod Chmurką, 
obecnie Muzeum Wsi Polskiej, Stowarzyszenie Doły 
Biedrzychowskie, Przyrodnicza Ścieżka Dydaktyczna. 
Przyjeżdżają do gminy goście z kraju i zagranicy.

Owocuje dobra współpraca między szkołą i MGOK, 
dorobek i doświadczenie obydwu placówek. Zarówno 
dyrektor Marian Sus, jak Ewa Gumuła ze szkoły wyczuli 
tematykę klubów, doskonale przy tym wpisali się  
w potrzeby i oczekiwania środowiska. Poruszają tematy 
ekologii, regionalizmu, kultury, oświaty, sportu. 
 
-  Młodzież doskonale promuje nasz region w kraju i za 
granicą, nasze zwyczaje, obyczaje, tradycje. 
– podkreśla burmistrz Marcin Majcher. - Odświeża to, co 
było w naszej kulturze świętokrzyskiej. 

Attache ds. rolnych Ambasady USA w Polsce, Michael Henney gratuluje Marianowi Susowi sukcesów w prowadzeniu Klubu 4H.

Podczas spotkania w Klubie 4H, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go Kazimierz Kotowski z Ewą Gumułą i Marianem Susem.

Wiadomości, nie tylko dla sołtysa 
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Koło Gospodyń Wiejskich Chełmowianki z gminy 
Nowa Słupia obchodziło niedawno jubileusz pierwszego 
roku działalności. W Gminnym Ośrodku Kultury 
w Rudkach odbył się wspaniały koncert, na którym 
gościła wicewojewoda Beata Oczkowicz.

Integrują mieszkańców
Podczas uroczystości szefowa Chełmowianek, 

Wioleta Krzyżanowska podziękowała radnemu 
i sołtysowi Serwisa Janowi Czai, który przyczynił się do 
powstania zespołu i był niemal jego ojcem chrzestnym. – 
Powstaliśmy, by integrować mieszkańców – powiedziała. 
– Sołtys to doskonale rozumie. Wspiera nas jak tylko 
może. Przyjęliśmy nazwę od Góry Chełmowej, bo u jej 
podnóża działamy.

Chełmowianki biorą udział we wszystkich 
uroczystościach gminnych, powiatowych. Świetnie 
prezentowały się podczas Jarmarku Świętokrzyskiego na 
Świętym Krzyżu. Występowały i śpiewały nawet podczas 
oddawania małej pętli świętokrzyskiej w Bartoszowinach 
i obwodnicy wokół Nowej Słupi. Wygrywają konkursy, 
zdobyły wyróżnienie na najsmaczniejszą potrawę powiatu 
kieleckiego. Ich zarzucka smakuje wszystkim gościom.

Pamięć o tym, skąd pochodzimy
Wicewojewoda Beata Oczkowicz podczas jubileuszu 

ze wzruszeniem przyjęła od Wiolety Krzyżanowskiej 
statuetkę „Przyjaciel Chełmowianek”. - Wspieram każdą 
działalność, która kultywuje nasze tradycje – powiedziała. 
- Zachęcam do tego nie tylko starsze osoby, ale i młodzież. 
Powinniśmy pamiętać o tym, skąd pochodzimy. Gdybyśmy 
tak pogrzebali w naszych rodzinnych papierach, to 
okazałoby się, że każdy z nas ma korzenie wiejskie.  
I nie ma powodu się tego wstydzić. Dlatego wspieram 
Chełmowianki. Kiedy byłam u was na próbie i słyszałam śpiew, 
to byłam przekonana, że istniejecie już trochę lat. Zaproszenie 
na pierwszy roczek było dla mnie sporym zaskoczeniem. 

Oprócz Beaty Oczkowicz statuetki otrzymali: wójt 
Nowej Słupi Wiesław Gałka, kierownik Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kielcach Małgorzata Stanioch, dyrektor 
GOK Piotr Sepioło. Osobne podziękowania otrzymała 
dyrektor Zespołu Szkół Alina Cieśla, która członkom 
zespołu pozwala korzystać z urządzeń kuchennych 
podczas przygotowywania przysmaków regionalnych.

Ambasadorowie gminy i regionu
O Chełmowiankach wójt Wiesław Gałka mówi, że 

są najlepszym ambasadorem gminy. Wspaniale promują 
region, chociaż istnieją dopiero rok. Spotykają się  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach i dzięki nim 
budynek żyje. Pieniądze zainwestowane w kulturę nie idą 
na marne. 

Chełmowianki występowały na scenie kilka razy. 
Najpierw zaśpiewały piosenkę „Witamy wasz pięknie”. 
Potem mogliśmy usłyszeć w ich wykonaniu najpiękniejsze 
ludowe utwory świętokrzyskie.

Panie z KGW wręczają statuetki  „Przyjaciele Chełmowianek”, od lewej wice-
wojewoda Beata Oczkowicz, dalej Małgorzata Stanioch, wójt Wiesław Gałka,  
dyrektor Piotr Sepioło.

Sołtys Serwisa, radny Rady Gminy Nowa Słupia Jan Czaja promuje z Chełmo-
wiankami najlepsze dania świętokrzyskie.

Chełmowianki podczas jubileuszowego koncertu w Rudkach..

Wiadomości, nie tylko dla sołtysa 
Jubileusz Chełmowianek
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Chyba nikt nie wyobraża sobie świąt Wielkiej Nocy  
bez  pięknie przystrojonej palmy,  kolorowych pisanek,  
święcenia pokarmów, radosnego i mokrego śmigusa-
dyngusa. W wielu domach nadal kultywowany jest 
zwyczaj własnoręcznego wykonywania palm, zdobienia 
jajek, przystrajania domów przed świętami.

Palma na cały rok
Zwyczaj święcenia zielonych gałązek wprowadzono do 

liturgii kościelnej w XI w. Do gałązek wierzby dołączano 
bukszpan, barwinek, cis, widłak, barwione trawy, suchatki 
oraz bibułkowe kwiatki i wstążki. Do dziś takie tradycyjne 
palmy z dużym artyzmem wykonują niektóre gospodynie 
domowe, bądź instruktorki w gminnych ośrodkach kultury. 

Tradycja ludowa przypisuje palmie wielkanocnej 
magiczną moc. Wierzono,   że zjedzenie jednej bazi z palmy 
uchronić może przed bólem gardła. Palmę zatykano w izbie 
za świętym obrazem i tam pozostawała do następnego 
roku. Miała ona chronić domostwo przed złymi mocami 
i być symbolem błogosławieństwa dla domowników. 
Palmy wielkanocnej nie można było wyrzucać - paliło się 
ją, a uzyskanym popiołem posypywano pola, by stały się 
urodzajne. 

   
Pisanki i kraszanki 

Podstawowym atrybutem Świąt Wielkanocnych 
jest jajko, symbol życia, zdrowia i płodności. Z tradycją 
„kraszenia” jajek związanych jest wiele ludowych podań. 
Pierwsze, związane jest z Marią Magdaleną, która po 
usłyszeniu wieści o zmartwychwstaniu Jezusa, pobiegła 
do domu i ujrzała koszyk jajek zabarwionych na czerwono. 
Rozdała je apostołom, przekazując radosną nowinę. W rękach 
apostołów jajka zmieniły się w ptaki, świadcząc, że tak 
samo z śmierci Chrystusa powstał żywot wieczny dla 
ludzi. 

Druga legenda mówi, że pisanki, to kamienie, którymi 
ukamienowano świętego Szczepana, zaś trzecia opowiada 
o ubogim człowieku niosącym kosz jajek. Odstawił kosz  
i pomógł dźwigać Zbawicielowi krzyż. Gdy wrócił po 
swój dobytek, zobaczył, że wszystkie jajka  zamieniły się 
w kraszanki i pisanki. 

We wsiach świętokrzyskich święcono jajka  
o naturalnym kolorze skorupek, barwione na jeden kolor 
w łupinach cebuli, korze dębu i wiśni, w młodych pędach 
żyta, w odwarze z dzikiej jabłoni czy kwiatów malwy. 
Nazywano je kraszankami, malowankami lub byczkami.  
Drugą stosowaną techniką było wyskrobywanie ostrym 
narzędziem wzorów lub zdobienie roztopionym woskiem, 
tzw. batik. 

Wielka Sobota to dzień święcenia pokarmów.  
Pierwotnie ksiądz święcił je w domach, z czasem 
wykształcił się zwyczaj zanoszenia pokarmów w jedno 
miejsce – do chałupy zamożnego gospodarza, przed 

dwór, pod krzyż czy do kościoła. Święconkę przynoszono  
w koszach i misach, przystrojoną barwinkiem, przykrytą 
serwetami lub obrusami. Znajdowało się w tam wszystko, 
co przygotowano na święta: mięsa, kiełbasa, jajka, ciasta, 
chrzan i sól. Tego dnia odbywało się również święcenie 
ognia i wody. Przed kościołami rozpalane były ogniska. 
Wierni zabierali z nich węgielki i wrzucali do butelki  
ze święconą wodą, którą kropiono dom i zagrodę dla 
zapewnienia szczęścia i dobrobytu.

Przy wielkanocnym stole
W poranek Niedzieli Wielkanocnej dźwięki dzwonów 

kościelnych zwołują do kościołów na mszę rezurekcyjną. 
Po powrocie z kościoła, siadano  do świątecznego śniadania. 
Dzielono się święconym jajkiem i składano sobie życzenia. 
Skorupki z poświęconych jajek zakopywano w ogródku 
lub w polu, aby wyrosły dorodne rośliny. Dawano je także 
kurom, żeby się lepiej niosły.  Popularny był także zwyczaj 
wymieniania pisanek, który był swoistym wyznaniem 
uczuć. W niektórych wsiach Gór Świętokrzyskich  jeszcze 

do niedawna wsypywano poświęconą sól do studni, aby 
woda była zdrowa. Tradycja wielkanocna nakazywała 
również, aby wygasić w domu wszystkie paleniska  
i zapalić je nowym poświęconym ogniem.

Wiadomości, nie tylko dla sołtysa 
By tradycja wciąż żyła...
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Z kurkiem po dyngusie

Wielkanocny Poniedziałek  - to czas zabawy i radości 
oraz wzajemnego oblewania się wodą. Dziś traktowane 
raczej symbolicznie, dawniej oblewano się dużą 
ilością wody, niejednokrotnie przy studniach, stawach  
i strumieniach. Uważano, że panna, która została obficie 
oblana, ma powodzenie u kawalerów i jest lubiana we 
wsi. Dawniej w tym dniu istniał również zwyczaj, że 
rodzice chrzestni obdarowywali swoich chrześniaków 
„śmigusem”. 

Popularny był także zwyczaj chodzenia „po dyngusie”.  
Chodzono z kurkiem dyngusowym, dawniej z żywym 
kogutem, który symbolizował płodność i siły witalne, 
potem zastąpionym przez sztucznego, z ciasta czy gliny, 
umieszczonym w przyozdobionym wózku. Młodzież 
obchodziła domy śpiewając pieśni oraz składając 
życzenia. Formę tradycyjnej zapłaty stanowił poczęstunek 
i zdobione jajka. 

Święta Wielkiej Nocy to także czas radosnego witania 
wiosny i budzącej się do życia przyrody. To radość 
ze zmartwychwstania Chrystusa. Wspólne, rodzinne 
i radosne świętowanie. Niech stanie się ono udziałem 
wszystkich mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej, regionu, 
który zawsze był i nadal jest silny tradycją. 

Śmingus-dyngus to czas zabawy i radości.

Wiadomości, nie tylko dla sołtysa 
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W naszym kąciku kulinarnym prezentujemy 
jeden z wyjątkowych  świętokrzyskich przysmaków. 
„Kiełbasę białą parzoną z Wąchocka” pragniemy 
Państwu przybliżyć nie tylko dlatego, że 2 sierpnia 
2010 roku wpisana została na elitarną Listę Produktów 
Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
ale też z powodu jej wspaniałego smaku, bez którego 
trudno sobie wyobrazić tradycyjny wielkanocny żurek. 
Wszak święta Wielkiej Nocy tuż!

Początki produkcji wędliniarskiej i rzeźniczej w ro-
dzinie Nowaków z Wąchocka sięgają czasów przedwo-
jennych. W 1932 roku Stefan Nowak, ojciec obecnego 
właściciela Zakładu Wędliniarskiego Pawła Nowaka, 
złożył przed komisją egzaminacyjną w Kielcach egzamin 
czeladniczy w zawodzie rzeźniczo-wędliniarskim. Wiedzę  
i umiejętności posiadł od swojego ojca, który w latach 
dwudziestych i trzy-
dziestych XX wieku 
prowadził uboje oraz 
sprzedawał mięsa  
i wędliny w sklepie 
w Wąchocku przy  
ul. Kolejowej.

 Lata wojny to 
czas, w którym  
w rodzinie Nowaków 
robiono uboje i proste 
wyroby dla potrzeb 
rodziny i niewielkiej 
grupy mieszkańców 
Wąchocka. Dopiero po 
wojnie, w 1945 roku 
pan Stefan uzyskuje 
„Kartę rzemieślniczą” 
zezwalającą na pro-
wadzenie działalności 
rzeźniczo-wędliniar-
skiej dla firmy „Ste-
fan Nowak”. Od tego 
roku oficjalnie datuje się początek firmy na rynku. 

Początkowo firma zajmowała się skupem i ubojem 
trzody i bydła z okolicznych wsi. W latach 70-tych 
następuje rozbudowa zakładu. Daje to nowe możliwości 
w różnicowaniu oferty i zwiększeniu produkcji. 
Mieszkańcy doskonale wiedzą, że na wszelkie święta  
i uroczystości rodzinne konieczny jest zakup wyrobów 
swojskich „od Nowaka”. Wyroby znane i cenione są na 
rynkach w Starachowicach, Skarżysku, a także w dalszej 
okolicy. Doświadczenia rodzinne oraz przekazywane  
z pokolenia na pokolenia przepisy i receptury przynoszą 
efekty w postaci smakowitych wyrobów wędliniarskich. 
W 1973 roku powstaje spółka w której współwłaścicielem 

zostaje Paweł Nowak; nadal podstawową ofertę 
zakładu stanowią wyroby tradycyjne. W związku  
z zapotrzebowaniem na rynku na wyroby wędliniarskie  
i ogromny popyt w latach 80-tych, mieszkańcy okolicznych 
miejscowości często kupują wędliny prosto z zakładu.

Wśród klientów do dziś ceniona jest szczególnie 
właśnie „Kiełbasą biała parzona z Wąchocka”,  którą 
doceniano także na wielu imprezach kulinarnych. Produkt 
m.in. zajął I miejsce w III edycji konkursów wędliniarskich 
„Wielkanoc Mięsne Święta – Polska Tradycja”.
Jak przygotowywana jest kiełbasa?   

Zgodnie z przepisem przekazywanym z pokolenia na 
pokolenie, w Wąchocku do przygotowania kiełbasy białej 
wykorzystywano mięso wieprzowe i wołowe. Mięso 
peklowano solą kamienną i umieszczano w kamionkowych 
peklowniach w chłodnych, ziemnych piwnicach. Mięso 
chude rozdrabniano na grubych oczkach maszynki, a tłuste 
na drobniejszych. Dodawano czosnek, pieprz naturalny, 

majeranek, sól. Wymieszanym mięsem nabijano jelita 
wieprzowe. Kiełbasę parzono w wodzie o temperaturze 
około 70 °C przez 20 – 30 minut, a następnie chłodziło 
się ją w zimnej wodzie. Białą kiełbasę przygotowywano 
zawsze w okresie Wielkanocy. Bardzo popularnym 
daniem był wówczas żur z kiełbasą. Można ją również 
podawać na wiele innych sposobów: zapiekaną w piecu 
obłożoną cebulą i tłuszczem, gotować w wodzie, upiec na 
blasze, czy też użyć do przygotowania kapuśniaku. Maria 
Iwaszkiewicz w książce „Gawędy o jedzeniu” z 1976 roku 
pisze: „Ile razy wspominałam znajomym o białej kiełbasie, 
mówili: Mmmmm, biała kiełbasa To chyba dobrze ?”.

Kiełbasa biała parzona z Wąchocka.

Wiadomości, nie tylko dla sołtysa 
Kiełbasa biała parzona z Wąchocka
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Niesłabnącym zainteresowaniem wśród sołtysów 
naszego województwa cieszy się fundusz sołecki, 
którego wprowadzenie otworzyło nowe możliwości 
przed świętokrzyską wsią. Ze środków wydzielonych 
z budżetu gminy korzystają sołectwa, które same 
mogą decydować na jakie inwestycje chcą przeznaczyć 
pieniądze. Remont drogi, budowa chodnika, naprawa 
lamp czy urządzenie nowoczesnego placu zabaw –  to 
tylko niektóre przykłady efektywnego wykorzystywania 
tych środków przez nasze sołectwa. Doskonałym 
przykładem takich wsi jest choćby Barcza, Masłów I,  

czy Strawczyn w powiecie kieleckim. Do tej 
pory największym, niekwestionowanym 
sukcesem mieszkańców Barczy było 
urządzenie placu zabaw znajdującego 
się obok Samorządowej Świetlicy  
w centrum wsi, na które pozyskali 
środki z funduszu sołeckiego. 

- W zeszłym roku za pieniądze z funduszu 
ogrodziliśmy cześć placu nowym płotem. 
Został także podwyższony i oczyszczony 
teren wokół tego miejsca. Poprawiło 
to estetykę wsi, a przede wszystkim 
bezpieczeństwo bawiących się tu dzieci. 
Mam nadzieję, że wkrótce uda się nam 
całkowicie ogrodzić i uprzątnąć teren 
placu – mówi Stanisław Białowąs, sołtys 
sołectwa Barcza w gminie Masłów. 

Dużą rolę w sołectwie odgrywa Samorządowa 
Świetlica, z której codziennie od godz. 14.00 korzystają 
zarówno dzieci jak również dorośli mieszkańcy. Głównym 
celem działalności ośrodka jest edukacja kulturalna, 
realizowana poprzez różnorodne zajęcia.  – Nie ukrywam, 
że bardzo chciałbym odremontować świetlicę. Może uda 
się to zrealizować m.in. ze środków funduszu sołeckiego 
oraz budżetu gminy. Wójt Masłowa Ryszard Pazera 
bardzo nam pomaga i jest niezwykle otwarty na współpracę   
– mówi sołtys.

Z funduszu sołeckiego skorzystało także sołectwo 
Masłów I. – Bardzo się cieszę, że ustawa o funduszu 
sołeckim została przyjęta. Lokalne społeczności 
mogą same decydować o kierunkach rozwoju swojej 
miejscowości, ustalają na co pieniądze z tego funduszu 
przeznaczyć, bo kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy 
złotych można wykorzystać w różny sposób – mówi 
Małgorzata Kozubek, sołtys wsi Masłów I. Pierwsze 
pieniądze z funduszu mieszkańcy sołectwa przeznaczyli 
na budowę sanitariatów w Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Pomalowano także ściany wewnątrz budynku. 

 – Środki na ten cel pozyskaliśmy także od sponsorów 
oraz Urzędu Gminy. Przy budowaniu sanitariatów 
aktywnie uczestniczyli sami strażacy oraz mieszkańcy wsi. 
W zeszłym roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
obchodziła 80-lecie swojego istnienia. Na budynku remizy 
odsłonięto nową tablicę, strażakom wręczono oznaczenia 
oraz oddano do użytku nowe sanitariaty – mówi Małgorzata 
Kozubek. Ze środków funduszu sołeckiego powstał także 
projekt boiska wielofunkcyjnego dla dzieci przy Zespole 
Szkół Jana Pawła II.

- Zbierając podatki odwiedzam ludzi w domach 
i dzięki temu znam ich problemy i  wiem, jak mogę im 
pomóc i czego oczekują. To właśnie oni podjęli decyzję, 
że chcą mieć piękne i bezpieczne boisko dla dzieci. Mam 
nadzieję, że w tym roku ruszą prace przy budowie tego 

Monika Jabłońska, sołtys sołectwa Strawczyn.

Strażnica w Masłowie.

Wiadomości, nie tylko dla sołtysa 
Fundusz sołecki mobilizuje do działania
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obiektu – mówi sołtys. W sołectwie ze środków funduszu 
powstały także trzy przepusty, w tym jeden przy drodze 
wojewódzkiej oraz projekt lamp na ulicy Małej. 

Marzeniem pani Małgorzaty jest powstanie w Masłowie 
I centrum rozrywki. - Chciałabym stworzyć zarówno 
najmłodszym jak i starszym mieszkańcom naszego 
sołectwa oazę spokoju, gdzie mogliby na świeżym 
powietrzu miło spędzić czas – tłumaczy pani Małgorzata, 

która sołtysem wsi jest już piątą kadencję. Pełni także 
funkcję radnej gminy oraz prezesa Powiatowego 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Jest także 
laureatką wielu nagród i wyróżnień, zdobyła między 
innymi tytuł Sołtysa Roku 2005 oraz Sołtysa Roku 2009 
Województwa Świętokrzyskiego.  – To kobieta o wielkim 
sercu, czuła na ludzką krzywdę, powszechnie szanowana 
i lubiana. Znana z wielu inicjatyw społecznych. To osoba 
jakich mało. Dla niej nie ma rzeczy nie do załatwienia – 
tak o sołtysce z Masłowa I wypowiadają się mieszkańcy. 

Kolejnym przykładem wsi, która realizuje inwestycje 
ze środków funduszu sołeckiego jest Strawczyn. Funkcję 
sołtysa pełni tam Monika Jabłońska, o której śmiało 
można powiedzieć, że jest lokalną liderką, doskonale 
integrującą mieszkańców i mobilizującą ich do wspólnych 
działań. Być może wynika to z głęboko zakorzenionych 
w jej rodzinie tradycji sołtysowania. Sołtysem Strawczyna 
był bowiem nieprzerwanie przez 30 lat jej dziadek (1952-
1982), a potem także mama (od 1982 do 2003 roku). 
Miała więc możliwości dogłębnego poznania charakteru 
tej pracy. 

 – Pieniądze z pierwszego funduszu w całości 
przeznaczyliśmy na projekt budowy parkingu. Natomiast 
za kolejne zakupiliśmy kostkę brukową pod jego budowę. 
Lokalizacja parkingu z pewnością  zapewni łatwy i szybki 
dostęp do wszystkich instytucji publicznych znajdujących 
się w centrum wsi. Środki z funduszu przeznaczono także 
na remont trzech garaży Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Strawczynie, które znacznie poprawiły standard  

i funkcjonalność całej jednostki  – 
mówi Monika Jabłońska.  

W ramach promocji sołectwa 
mieszkańcy część funduszu sołec-
kiego przeznaczyli także na orga-
nizację festynu rodzinnego z okazji 
Dnia Dziecka. Impreza odbywa 
się co roku na terenie parku, który 
powstał w ramach projektu „Świę-
tokrzyskiego Programu Odnowy 
Wsi”. Na najmłodszych czeka za-
wsze wiele nagród i atrakcji między 
innymi występy artystyczne, po-
kazy strażackie, wspólne grillowa-
nie oraz dobra zabawa. – Naszym 
działaniom towarzyszy zawsze 
życzliwe wsparcie władz gmin-
nych, strażaków oraz podmiotów 
gospodarczych działających na tere-
nie naszego sołectwa – twierdzi pani 
Monika. 

Rok 2012 dla mieszkańców 
Strawczyna będzie czasem bardzo 
pracowitym. Dzięki pieniądzom  
z funduszu sołeckiego wykonany 

zostanie  m.in.  remont drogi dojaz-
dowej do lasu , pogłębienie rowu wzdłuż drogi gminnej na 
odcinku 200 metrów oraz budowa przepustów.

Procedura uruchomienia funduszu sołeckiego nie jest 
wcale taka prosta. Trzeba znać się na przepisach, dobrze 
wypełnić wniosek oraz przygotować szacunkowy 
kosztorys. Pieniądze z funduszu można przeznaczyć na 
wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia stanowiące  zadania 
własne gminy, służące poprawie warunków życia 
mieszkańców oraz zgodne ze strategią rozwoju gminy – 
mówi pani Monika.- Z funduszu sołeckiego najbardziej 
zadowoleni są mieszkańcy, bo to przecież oni najlepiej 
wiedzą, gdzie są problemy, gdzie trzeba załatać dziurę 
w jezdni, położyć chodnik czy uporządkować teren. To 
oni decydują na jakie inwestycje chcieliby przeznaczyć 
pieniądze w sołectwie – dodaje.

Mieszkańcy niewielkich miejscowości potrafią się 
jednoczyć i wspólnie osiągać zamierzone cele. Duża w tym 
zasługa miejscowych sołtysów, którzy mobilizują ludzi do 
działania, gromadzą ich wokół wspólnej idei, zaszczepiają 
ciekawe pomysły, a przed wszystkim energię do ich 
realizacji.

Stanisław Białowąs, Sołtys sołetstwa Barcza w gminie Masłów.

Wiadomości, nie tylko dla sołtysa 
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Dużym zainteresowaniem 
czytelników cieszą się kwestie 
prawne związane z problematyką 
pełnienia funkcji sołtysa. Do 
naszej redakcji dociera mnóstwo 
listów z pytaniami dotykającymi 
tych zagadnień. Na najciekawsze 
z nich odpowiada Zbigniew 
Stefańczyk, radca prawny Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego.

Czy sołtysi powinni być powiadamiani o sesjach 
rady gminy i ich tematach, tak jak radni?

Zbigniew Stefańczyk: - Przewodniczący rady gmin 
musi każdorazowo zawiadamiać, na takich samych za-
sadach jak radnych przewodniczącego organu wyko-
nawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy. 
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy samorządzie gminnym 
- rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez 
przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 
kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się 
porządek obrad wraz projektami uchwał. Zawiadomienia 
więc powinno się dokonywać (w przypadku sołtysa) na 
takich samych zasadach, jakie stosuje się wobec radnych. 

Na jakich zasadach sołtys może uczestniczyć w pracach 
rady gminy?

Zbigniew Stefańczyk: - Uczestniczenie w pracach 
rady gminy stanowi prerogatywę przewodniczącego 
organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Zgodnie  
z art.37a ustawy samorządzie gminnym z 8 marca 1990 
roku gospodarz wsi może uczestniczyć w pracach rady 
gminy na zasadach określonych w statucie gminy, ale  
bez prawa udziału w głosowaniu. Jego uczestniczenie  
w pracach rady stanowi uprawnienie, z którego nie musi 
korzystać. 

Ponadto przepisy statutu gminy mogą przewidywać 
prawo zabierania głosu przez sołtysa we wszystkich 
sprawach dotyczących działalności gminy. Mogą jednak 
ograniczać to prawo do spraw bezpośrednio dotyczących 
jednostek pomocniczych.

Czy sołtys ma prawo do udostępniania innym 
podmiotom mienia komunalnego?

Zbigniew Stefańczyk: - Sołtys,  na podstawie 
odrębnego upoważnienia od wójta gminy, ma prawo 
w imieniu gminy  do odpłatnego lub nieodpłatnego 
udostępniania określonych zarządzeniem wójta 
pomieszczeń na okazjonalne imprezy oraz okazjonalnego 
udostępniania obiektów sportowych i zamkniętych 
terenów rekreacyjnych, nie pozostających we władaniu 
innych podmiotów.

Mienie komunalne jest to mienie będące własnością 
gminy. Zgodnie z przepisem art. 48 ust 1 ustawy o samorządzie 
gminnym z 8 marca 1990 roku sołectwo ma prawo 
do zarządzania i do korzystania z mienia, które mu 
przekaże gmina, a także do rozporządzania dochodami 
pochodzącymi z gospodarowania nim. Jednak to co 
sołectwo może z nim robić w ramach zarządzania musi 
zostać określone przez radę gminy w statucie gminy.

Czy sołectwo ma jakąś możliwość działania w przypadku 
nie wyrażenia zgody przez gminę na utworzenie 
funduszu sołeckiego?

Zbigniew Stefańczyk: - Zgodnie z art. 1. ust.1 ustawy 
z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim to rada 
gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki, w terminie do  
dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, 
podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie 
wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w roku budżetowym. 

Nie podjęcie żadnej uchwały w tej sprawie należy 
uznać za równoznaczne z nie wyrażeniem zgody na 
utworzenie funduszu sołeckiego.  Ponadto ustawa  
o funduszu sołeckim nie przewiduje żadnych środków 
prawnych, które pozwalałyby mieszkańcom sołectwa 
wymusić na radzie podjęcie konkretnego rozstrzygnięcia.

 
Czy sołtys może wnioskować do rady gminy  

o zmiany w statucie jednostki pomocniczej?
Zbigniew Stefańczyk: - Statut określa przede 

wszystkim kompetencje, zadania i zakres działania sołectwa 
i jego organów oraz organizacje wewnętrzną. Dokument 
ten pozwala społeczności sołeckiej na efektywny udział  
w zarządzaniu sprawami sołectwa i na podejmowanie 
działań przyczyniających się do jego rozwoju.  Gospodarz 
wsi po obowiązkowej konsultacji z mieszkańcami sołectwa 
może wnioskować do rady gminy o zmiany w statucie 
sołectwa. Bez zapoznania się jednak ze stanowiskiem 
mieszkańców rada gminy, nie może uchwalić statutu.

. 
Z jakimi sprawami sołtys powinien zwracać się do 

wójta?
Zbigniew Stefańczyk: - Współpraca sołtysa z wójtem

jest bardzo ważna. Gospodarz wsi powinien m.in. 
sygnalizować potrzeby w zakresie organizowania 
konkretnych form pomocy społecznej, konsultacji 
społecznych w sprawach należących do zakresu działania 
organów gminy oraz utrzymania porządku i czystości na 
obszarze sołectwa. Ponadto powinien współuczestniczyć 
w organizowaniu i przeprowadzaniu przez radę gminy 
konsultacji społecznych projektów uchwał rady gminy  
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców sołectwa. Sołtys powinien także 

Zbigniew Stefańczyk,
prawnik

Wiadomości, nie tylko dla sołtysa 
Ludzie piszą, prawnik radzi…
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Pomnik Sołtysa w Wąchocku.

występować do wójta z wnioskiem o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości 
mieszkańców sołectwa. 

Z kolei uchwały i opinie zebrania wiejskiego 
sołtys powinien przekazywać wójtowi, który powinien 
informować go o sposobie załatwiania danej sprawy. 
Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd 
mieszkańców sołectwa powinien nawiązywać 
współpracę także z pozostałymi samorządami 
mieszkańców sołectw w gminie, zwierać porozumienia, 
określające zakres i sposób wykonania wspólnych 
zadań, a także podejmować wspólne uchwały. 

Czy sołtys jest zobowiązany do przyjmowania 
wniosków i skarg od mieszkańców sołectwa?

Zbigniew Stefańczyk: - Sołtys zobowiązany jest 
do przyjmowania skarg i wniosków kierowanych 
do niego. Ponadto powinien również prowadzić 

spis skarg i wniosków - zawierających datę złożenia 
pisma, nazwisko osoby składającej pismo oraz krótkie 
oznaczenie poruszanej sprawy. Musi także przekazywać 
oryginał pisma wójtowi, zatrzymując kserokopię. 

Gospodarz wsi zobowiązany jest także prowadzić 
dyżury, podczas których powinien udzielać bezpośrednich 
informacji w sprawach skarg i wniosków. Taki dyżur 
winien odbywać się co najmniej raz w miesiącu. 
O terminach i miejscu spotkania sołtys zawiadamia 
wójta oraz wywiesza informacje na tablicy ogłoszeń 
sołectwa. Sołtys powinien również na każdym 
zebraniu wiejskim odczytywać zapisane skargi  
i wnioski dokonane w okresie od ostatniego zebrania 
wiejskiego.
        
               (prawnik)

Wiadomości, nie tylko dla sołtysa 

Kącik humoru 
W Wąchocku....

Dlaczego sołtys w Wąchocku o mało się nie utopił?
- Wrzucił peta do rzeki i chciał przydeptać, bo lubi porządek.
     

.....

Do Wąchocka przyjeżdża turysta. W pewnym momencie 
zauważam małą karetkę, nie większą od malucha. Pyta 
sołtysa:
- Panie, czemu ta karetka jest taka mała?
Sołtys:
- Żeby chory po drodze nóg nie wyciągnął.

..... 

Po co ludzie w Wąchocku sypią pieprz do telewizorów?
- Żeby mieć ostrzejszy obraz!

.....

W jaki sposób sołtys Wąchocka dorobił się na grze na trąbie?
- Płacili mu sąsiedzi żeby przestał grać

.....

Jakie sprytne są konie w Wąchocku?
- Takie, że jak wóz zjeżdża z góry, to na dyszel wskakują.
     

.....

Jak wybredny jest kot sołtysa w Wąchocku?
- Jak mu dać kawę z mlekiem, to mleko wypije, a kawę zostawi.
Dlaczego nie można dojechać do Wąchocka pociągiem?
- Bo lekarz sołtysowi zalecił dużo żelaza i szyny rozkręcili.

Dlaczego sołtys spalił żonie w piecu wszystkie buty?
- Bo we wsi mówili, że siedzi u niej pod pantoflem.

.....

Gdzie był najostrzejszy pies w Polsce?
- U sołtysa w Wąchocku, jak zdechł to łańcuch jeszcze trzy 
dni szczekał.
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Krzyżówka Sołtysa

Poziomo:
2. tam park dinozaurów
5. Adam, honorowy obywatel Chęcin 
7. wiosną przylatują z ciepłych krajów
9. mieszkanie ptaków
11. niezbędny do życia
14. jest nim ul. Sienkiewicza w Kielcach
16. jedna wiosny nie czyni
18. stolica województwa świętokrzyskiego
19. prezydent Kielc
21. wyskakuje z konopi
22. słynie z najlepszych gleb w regionie świętokrzyskim
23. na koniec karnawału
26. idealna na śniadanie
29. w nim święconka wielkanocna
30. ukochany Izoldy
31. specjalista od spraw sercowych
32. tradycyjne ciasto wielkanocne
33. tam Centralne Muzeum Pożarnictwa
34. np. Miś Uszatek

Pionowo:
1. uwielbia poranne wyprawy do lasu
2. imię wojewody świętokrzyskiej
3. najprzyjemniejszy okres w życiu ucznia

Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych  
rogach ułożone od 1 do 11 utworzą hasło. Wśród pra-
widłowych odpowiedzi wylosujemy nagrodę. Czekamy 
do 8 czerwca br. 

Krzyżówkę przygotowała Diana Biernat

4. największa galeria handlowa w Kielcach
6. wpaść, jak śliwka w...
8. Stanisław, rektor Politechniki Świętokrzyskiej
10. Tadeusz, przewodniczący sejmiku województwa 
Świętokrzyskiego
12. stary, węgierski autobus
13. w nim zapisywane uwagi
15. symbol mądrości
16. Wojciech, Sołtys XXI Wieku z 2011 roku 
17. najwyższy szczyt gór Świętokrzyskich
20. Euzebiusz, syn zmarłego niedawno piłkarza
24. święty, patron kierowców
25. ulica w Kielcach, przy niej Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
27. kielecki klub sportowy powstały w 1973 roku
28. sztuka tworzenia papierowych rzeźb
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