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BRONOCICE – panorama pól u stóp pomnika „Praojcom i Archeologom”
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Rolnictwo to jedna z najstarszych i podstawowych dziedzin gospodarki obejmująca produkcję ro-
ślinną z upraw polowych i plantacji, z sadownictwa i warzywnictwa, produkcję zwierzęcą uzyskiwaną 
w chowie zwierząt gospodarskich, w pszczelarstwie oraz  przetwórstwo.

Rolnictwo to nie tylko produkcja żywności,  ale  także przestrzeń życia, w zgodnie z naturą i pośród 
natury. Przestrzeń  posiadająca  granicę, rozłóg ziemi, zagrody, której mieszkańcy zajmują się głównie 
pracą na roli, czyli po prostu wieś.

Praca na wsi, praca w gospodarstwie rolnym charakteryzuje się odmienną specyfiką niż praca w in-
nych sektorach gospodarki. W rolnictwie to nie człowiek produkuje, produkują rośliny lub zwierzęta, 
żywe organizmy. Zadaniem człowieka jest tworzenie odpowiednich warunków i podejmowanie takich 
zabiegów, by efekty w produkcji były najbardziej pomyślne. Niestety pomyślność w produkcji rolniczej nie 
zależy tylko od pracy rolnika. Ma na nią wpływ wiele czynników zewnętrznych. Nigdy do końca nie jest 
pewne jaka będzie pogoda? (susza, powódź, gradobicie, mrozy, wichury) i jaki z tego wyniknie urodzaj? 
lub klęska urodzaju?

A mimo to, od wieków rolnicy uprawiają ziemię, hodują zwierzęta, od słońca promieni nie uciekają, 
uparcie trwają dni, tygodnie

„Choć to męka, chociaż niewygodnie.
Jednak jak miło jest i radośnie,
Kiedy swojego nastawia się ucha
I gdy wyczuwa się, jak zboże rośnie,
Jak spontanicznie do życia wybucha”

Wł. Herla „Zagon”



Krajobraz rolniczy w okolicach Złotej
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Powiat pińczowski powstały w wyniku reformy administracyjnej 1988 roku, położony jest 
w południowej części województwa świętokrzyskiego, w krainie zwanej Ponidziem. Zajmuje obszar 
611,61 km2, stanowiąc ok. 5,27% powierzchni województwa (0,19% powierzchni kraju), co sytuuje go na 
10 miejscu wśród 13 powiatów ziemskich województwa.

Charakteryzuje się dużą różnorodnością i bogactwem form ukształtowania powierzchni, budowy 
geologicznej, zróżnicowaniem struktury gleb, warunków klimatycznych, hydrologicznych, szaty roślinnej 
i świata zwierzęcego także dużą zasobnością kopalin: wapienia i gipsu.

Ślady osadnictwa sięgają zamierzchłych czasów o czym świadczą badania archeologiczne istniejących 
pradziejowych cmentarzysk - kurhanów. W Bronocicach opodal Działoszyc znaleziono naczynie z epoki 
neolitu z rysunkiem obrazującym drzewo, rzekę, pola z drogami oraz czterokołowy pojazd z dyszlem. 
Badania prowadzone w Pełczyskach, gmina Złota, ujawniły istnienie bogatej osady celtyckiej - prekursorów 
nowożytnego rolnictwa. Dzięki badaniom wiemy, że na naszych ziemiach w zamierzchłych epokach 
uprawiano żyto, pszenicę - płaskorurkę, jęczmień. Hodowano bydło, świnie, kozy, owce.

Także dziś powiat posiada zasadniczo rolniczy charakter. Przemysł rozwija się jedynie na terenie 
gminy Pińczów w oparciu o złoża wapienia zwanego - pińczakiem oraz największe w Polsce złoża 
gipsu. Zróżnicowane i bogate formy ukształtowania powierzchni od lessowych wyżyn poprzecinanych 
głęboko wciętymi wąwozami, po płaską dolinę Nidy i Nidzicy sprzyjały różnorodności osadnictwa 
odzwierciedlającego się w formach zabudowy współczesnej wsi, której encyklopedyczna definicja oznacza 
teren stanowiący historycznie ukształtowaną jednostkę osadniczą o określonych więziach społecznych 
i której ludność zajmuje się głownie praca na roli.

Na terenie powiatu dominują wsie o zwartej budowie tzw. ulicówki o zabudowaniach po obu stronach 
drogi wiejskiej, lub wielodrożnice których zabudowania stanowią zwartą ale chaotyczna zabudowę.
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Tereny wiejskie zajmują ok. 97% ogólnej powierzchni powiatu obejmując 132 sołectwa położone 
w gminach Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów i Złota.

Obszar charakteryzuje się dobrą przydatnością rolniczą gleb, przewyższającą w ujęciu całościowym 
średnią wojewódzką. W części północnej występują kompleksy gleb zbożowo-pastewnych a w części 
południowej kompleksy gleb pszennych. Na całym obszarze dominują gleby klas I - III (ponad 40%), gleby 
marginalne (V - VI klasy) zajmują ok. 18%.

W strukturze użytkowania gruntów rolnych dominują użytki rolne, zajmujące ogółem obszar około 
39 041 ha, stanowiąc zarazem około 63,8% ogólnej powierzchni użytków 1. Niestety należy zauważyć, 
że corocznie zmniejsza się ogólny areał użytków rolnych, np. w porównaniu roku 2010 z 2002 nastąpił 
spadek o 4,25%. 

35 330 ha z ogólnej powierzchni użytków zajmują użytki w dobrej kulturze, stanowiąc 90,5% użytków 
rolnych ogółem (przy średniej wojewódzkiej 84,56%). Na ogólną powierzchnię gruntów w dobrej kulturze pod 
zasiewy na obszarze powiatu przeznacza się 72,3% (25 558 ha) a łąki i pastwiska zajmują niecałe 20%.

Spośród zbóż w skali powiatu najwięcej uprawia się pszenicy ok. 42% ogólnej powierzchni zbóż, 
najmniej żyta i owsa - po niecałe 4%. W uprawie pszenicy w powiecie przoduje gmina Złota ok. 51% ogółu 
zbóż (najmniej w gminie Kije). Gmina Działoszyce przoduje w uprawie pszenżyta i mieszanek zbożowych 
a gmina Michałów w produkcji owsa. Uprawa jęczmienia praktycznie we wszystkich gminach istnieje 
na podobnym poziomie 30% ogólnego areału zbóż. Na około 8% ogólnej powierzchni zasiewów uprawia 
się ziemniaki. Rośliny pastewne zajmują ok. 23,3% powierzchni zasiewów ogółem. Ogólnie najwyższy 
odsetek zasiewów występuje w gminie Pińczów i Kije.

1   Dane statystyczne (bez innego odwołania) podano na podstawie publikacji „Charakterystyka gospodarstw rolnych w podregionach, powiatach 
i gminach województwa świętokrzyskiego” opracowanej przez Zespół Redakcyjny Urzędu statystycznego w Kielcach na bazie Powszechnego Spisu 
Rolnego 2010.
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Około 1000 ha2, stanowią uprawy warzyw gruntowych: kapustowatych (kapusta głowiasta, kalafior), 
cebulowatych (cebula, por, czosnek), korzeniowych (marchew, pietruszka, seler, buraczki czerwone) oraz 
ogórków, pomidorów oraz fasoli, fasoli szparagowej i papryki.

Istotną pozycję w uprawach zajmują zioła - ponad 430 ha2, przede wszystkim mięta, melisa, oregano, 
bazylia. Obszar uprawy ziół corocznie wzrasta, do czego niewątpliwie przyczynia się działalność firmy 
Natur-Vit z Koperni.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w sztukach dużych, w roku 2010 wyniosło 17 432 szt, w tym 
11 479 szt. bydła, 19 684 szt. trzody, 1097 szt. koni, 200 261 szt. drobiu. Największe pogłowie bydła 
w przeliczeniu na 100ha użytków rolnych było2 w gminie Działoszyce (56%), a najmniejsze w gminach 
Kije i Złota (ok. 16%). Pogłowie trzody chlewnej, w przeliczeniu na 10ha ogólnej powierzchni gruntów 
w skali powiatu występuje w gminie Działoszyce ok. 85%, najmniejsze w gminie Pińczów ok. 21,5%.

Pogłowie koni w powiecie liczy ponad 600 szt., z czego ok. 400 szt. stanowią konie czystej krwi arabskiej 
ze Stadniny Koni w Michałowie. Na obszarze powiatu prowadzona jest także hodowla owiec, ogółem 
ok. 360 szt., w tym najwięcej w gminie Pińczów - 230 szt3

W Brześciu kolo Pińczowa znajduje się pasieka zarodowa, prowadzona przez Mazowieckie Centrum 
Hodowli i Rozrodu Zwierząt. 64 pszczelarzy, z terenu całego powiatu zrzeszonych jest w Świętokrzyskim 
Związku Pszczelarzy - Koło w Pińczowie. Prowadzą 1801 rodzin, najczęściej w pasiekach stałych, 
z których największa liczy 200 rodzin.

W użytkowaniu gruntów rolnych niewielki jest udział upraw sadowniczych - ok. 2% powierzchni, 
najwięcej w gminie Pińczów, najmniej na terenie gminy Michałów.

W strukturze władania użytkami rolnymi dominują gospodarstwa chłopskie, oparte na solidarności 
rodzinnej, dzięki której były i są zdolne do pokonania różnorodnych kryzysów od narodowych po 
ekonomiczne. Kiedyś wielopokoleniowe, dziś coraz rzadziej, chociaż nadal charakteryzujące się dużym 
udziałem pracy własnej właściciela i członków jego rodziny.

2  Patrz przypis nr 1
3  Wg danych Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Powiatowy Zespół Doradczy w Pińczowie.
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Charakterystycznym zjawiskiem dekady - lata 2002-2010 był wyraźny spadek ogólnej liczby gospodarstw 
(spadek średnio ok. 13,5%). W roku 2002 było ich 7538, w roku 2010 już tylko 6232. Najmniejsze zmiany 
w tym zakresie dokonały się w gminie Pińczów, gdzie liczba gospodarstw zmalała o ok. 8%, największe 
zmiany odnotowano w gminie Działoszyce. W ogólnej liczbie 6232 gospodarstw chłopskich - 898 
gospodarstwa (14%) obejmowały mniej niż 1ha, 788 obejmowało 1-2 ha, 644 -2-3 ha. 1295 gospodarstw 
mieściło się w przedziale 3-5 ha (20,78%), w przedziale 5-10 ha było 1769 gospodarstw. Gospodarstwa 
powyżej 15ha stanowiły ok. 5,23% (326 gospodarstw). Szybszy spadek liczby gospodarstw niż powierzchni, 
spowodował wzrost ich średniej powierzchni. W skali powiatu przeciętny areał wynosił 5,6 ha czyli 
o 0,65 ha więcej niż w roku 2002.

W przekroju gmin najwolniej wzrastał areał w gminie Pińczów, najszybciej w gminie Działoszyce.
Blisko 35% gospodarstw rolnych deklarowało4 działalność rolniczą jako główne źródło utrzymania. 

Dla 18% ogółu gospodarstw głównym źródłem były emerytury i renty. Tylko ok. 10 % utrzymywało się 
z działalności pozarolniczej.

Wśród kierujących gospodarstwem blisko 38% posiadało wykształcenie rolnicze, w województwie 
wskaźnik ten wynosił 33%. Niewątpliwie dużą zasługę na polu oświaty rolnej wniosła funkcjonująca od 
stycznia 1977 roku szkoła rolnicza w Chrobrzu - obecnie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

Działające przy szkole Gospodarstwo Pomocnicze, dysponujące prawie 90 ha użytków rolnych, 
prowadzące produkcję roślinną i zwierzęcą, stanowi bazę dydaktyczną do praktycznej nauki zawodu 
rolnika.

Należy podkreślić, że rolnictwo na terenie powiatu prowadzone jest z uwzględnieniem ograniczeń 
prawnych wynikających z objęcia znacznej przestrzeni różnorodnymi formami ochrony prawnej w ramach 
zespołu parków krajobrazowych, terenów chronionego krajobrazu czy sieci ekologicznej Natura 2000.
Powiat zajmuje pierwsze miejsce w województwie pod względem ilości gospodarstw ekologicznych. 
W obszarze powiatu - wg danych Powiatowego Zespołu Doradczego ŚODR (rok 2012) działa 227 
gospodarstw ekologicznych przy czym 133 gospodarstwa funkcjonują w gminie Pińczów. W powiecie 
w zakresie rolnictwa ekologicznego działają5: Natur-Vit z siedzibą w Koperni, gm. Pińczów - w obszarze 

4  Patrz przypis nr 1
5  Na podstawie danych z 2011 roku, ŚODR Modliszewice,
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przetwórstwa ziół, kawy i herbaty; Społem Piekarnia s.c. Anna Kisiela, Ryszard Liberek w Pińczowie- 
produkcja pieczywa; Zakład Konfekcjonowania Artykułów Spożywczych Vitana z siedzibą w Pińczowie 
- wytwarzanie produktów przemiału zbóż; Nadnidziańskie Stowarzyszenie Producentów Rolnictwa 
Ekologicznego Ekonida z siedzibą Kliszowie, gm. Kije - w zakresie obrotu, produktami ekologicznymi.

Systematycznie wzrasta ilość gospodarstw agroturystycznych czemu sprzyjają niepowtarzalne walory 
krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne powiatu.

Przemiany systemu politycznego i ekonomicznego, które rozpoczęły się w Polsce od końca lat 80. XX 
wieku i przyczyniły się diametralnych zmian gospodarczych także w rolnictwie, nie ominęły naszego 
powiatu. W szczególności ostanie dziesięciolecie radykalnie zmieniły warunki gospodarowania.

Z roku na rok produkcja rolnicza nabiera coraz bardziej przemysłowego charakteru. Choćby konieczność 
dostosowania gospodarstw mleczarskich do wymogów UE, spowodowała koncentrację hodowli bydła 
mlecznego. Po 2006 roku bydło mleczne praktycznie zniknęło z gospodarstw hodujących jedną, dwie czy 
tez trzy krowy.

Produkcja rolna staje się wysoce specjalistyczna a gospodarstwa wyposażone są w nowoczesne maszyny 
i sprzęt rolniczy. Wg danych Powiatowego Zespołu Doradczego w gospodarstwach (rok 2012) znajduje 
się 5510 ciągników, 363 kombajnów zbożowych, 348 kombajnów ziemniaczanych, 1920 kosiarek 
rotacyjnych,1815 opryskiwaczy, 2650 rozrzutników obornika, 1688 rozsiewaczy nawozów, 1329 
pras. Pokaźna ilość sprzętu i maszyn została zakupiona przy współfinansowaniu środkami unijnymi 
pochodzącymi z funduszy przedakcesyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pomiędzy obszarem rolnictwa specjalistycznego a rolnictwa ekologicznego znajdują się rolnicy, którzy 
by zaspokoić potrzeby własne i swoich rodzin, podjęli decyzje o prowadzeniu pozarolniczej działalności.

Nie porzuciwszy upraw rolnych czy hodowli zwierząt gospodarskich rolnicy-przedsiębiorcy prowadzą 
działalność w agrobiznesie, w handlu, budownictwie, transporcie czy agroturystyce, wpisując się w nowe 
oblicze „własnych” wsi, gminy, powiatu.

Wieś powiatu pińczowskiego nieustannie się zmienia, staje się bardziej „miejska”: asfaltowe drogi, 
chodniki, wodociągi i kanalizacja, obejścia oddzielone od części mieszkalnej zagród. Wieś przestaje być 
„gorszym światem” i pod wieloma względami staje się światem atrakcyjnym.
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Około 60% ludności wiejskiej co podkreślono w raporcie „Polska wieś 2012 - główne tendencje, zjawiska 
i problemy” nie ma już żadnego związku z produkcją rolniczą i użytkowaniem ziemi rolniczej. Maleje nie 
tylko liczba gospodarstw rolnych najmniejszych ale kurczy się również zbiorowość gospodarstw, które 
do niedawna uchodziły za średnie, a nawet duże. W produkcji rolnej w zakresie chowu bydła i trzody 
chlewnej następuje szybka koncentracja, najbardziej widoczna w produkcji mleka.

Także pod względem przemian demograficznych, wieś upodabnia się do miast, maleje przyrost naturalny, 
wydłuża się przeciętny czas trwania życia mieszkańców. Młodzież wiejska ma coraz wyższe aspiracje 
edukacyjne i materialne, niewiele różniące się od aspiracji młodzieży miejskiej. Wg wzmiankowanego 
raportu 90% mieszkańców wsi jest zadowolona z zamieszkania na wsi, 47% nawet bardzo zadowolona.

Należy podkreślić, że mimo widocznych zmian 86% rolników i 71% mieszkańców wsi nie będących 
rolnikami uważa, że rolą wsi nadal jest produkcja żywności. Wieś zaś nadal jest dla nas źródłem powietrza, 
spokoju, trwałości bowiem na wsi barwy natury wciąż zmieniają się z cyklem narodzin i obumierania 
a ptaki obwieszczają nadejście kolejnych pór roku...



Gartatowice - Gmina Kije

Krajobrazy wiejskie
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Wieś Gartatowice -
Gmina Kije

Prehistoryczny kurhan - 
Szczotkowice
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Młodzawski pejzaż
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Przeprawa Nidą
w okolicy Kowali

Czerwona chata 
w Kozubowie -
zima 2013
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Pola - Świerczyny
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Przez dziurę w płocie - ginące zabudowania

Współczesne oblicze wsi
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Panorama Sancygniowa
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Okolice Gacek

„Korzenne rzeźby”
z okolic Złotej
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Wiosenna orka w okolicy Wojsławic
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Czarna chata z okolic Kozubowa
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Zawinnica
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Zboża stanowią podstawę
pożywienia ludzi i zwierząt.

Wiosną siewca rzuca ziarno
w ziemię a gdy urośnie żniwiarze 
je koszą, wymłócone młynarz
na kasze lub mąkę przerabia,
a z mąki piekarz chleb wypieka...

Dawniej gdy zbliżały się żniwa, 
gospodarz szedł na pole,
tak ok. 15 lipca i próbował:
jak ziarno żyta wykruszyło się
z kłosa, a słoma biała była,
znaczyło czas żąć.
Żęto sierpami, później kosami. 

Zwózka słomy - Pierocice

Pola uprawne w okolicy Michałowa



Żniwa 2013 - Stawiany

Uprawy
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Żyto, pszenicę wiązano
w snopki, które ustawiano 
w rzędzie pośrodku pola, 
w środku jeden, dwa po 
bokach i znowu dwa aż 
ustawiono ich 15 - mendel.

Dziś kombajn wiąże bality 

Gospodarstwo p. Malary we wsi Zagość

Zabudowania gospodarcze rodziny Dziubińskich - Janów
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Uprawa rzepaku w okolicach Węchadłowa Leżakujący rzepak, gospodarstwo pp. Nogajczyk z Rębowa

Uprawa kukurydzy w okolicach Probołowic Uprawa traw na nasiona w okolicy Wierzbicy
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Uprawa buraka cukrowego w okolicy Dzierążni

Po wykopkach, w oddali wieś Łabądź

< Burak cukrowy to roślina prze-
mysłowa stanowiąca drugie na świe-
cie (po trzcinie cukrowej źródło cu-
kru. Uprawiane głównie w Europie, 
w Polsce w cz. południowej. Począt-
kowo uprawiano je z przeznaczeniem 
na paszę dla zwierząt. Cukier został 
wyprodukowany eksperymentalnie 
z buraków w Niemczech w 1 747 
roku, a pierwsza fabryka przetwa-
rzająca buraki cukrowe na cukier 
była wybudowana w Konarach na 
Dolnym Śląsku w 1799. Z liści, zasob-
nych w wodę, białko i tłuszcze oraz 
melasy i wysłodków stanowiących 
produkty odpadowe w produkcji cu-
kru wytwarza się cenną, doskonałą 
zwłaszcza dla bydła paszę. Z melasy 
otrzymuje się również wiele produk-
tów chemicznych, m.in. glicerynę 
kwas cytrynowy.

Tytoń jest rośliną jednoroczną 
o pochodzeniu „amerykańskim”, gdzie 
rośnie w stanie dzikim. Uprawiany 
dla liści zawierających 1-3% nikotyny, 
z których produkuje się papierosy, cy-
gara, cygaretki czy tabakę…               >
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Rwanie, nabijanie, suszenie tytoniu
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Krajowy i zagraniczny rynek 
konsumencki podbijają her-
baty pochodzące z Koperni. 
Będące bliżej zdrowia i bli-
żej natury „malinowe noce”, 
„owocowe tęcze”, „chwile 
wspomnień” czy „cynamono-
we podróże” dostarczają naj-
wybredniejszym smakoszom 
niezapomnianych doznań.

Miętowe żniwa w okolicy Michałowa

Ekologiczna uprawa melisy w okolicy Sadkówki
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P. Kaczmarczyk z Kliszowa odsłania tajniki uprawy bazylii

Uprawa truskawek wymaga ogromnego nakładu pracy ręcznej - p. Lozia z Sadkówki



-32-

Dzikie ptactwo nad łętowiskiem ziemniaczanym

Przygotowanie sadzeniaków w gospodarstwie
pp. Wojciechowskich we wsi Młodzawy Duże

Nowa sadzarka do ziemniaków
w gospodarstwie pp. Fatygów
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W chłodni i magazynie w jednym z gospodarstw w Biskupicach

Uprawa kapusty modrej w okolicy Aleksandrowa
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Uprawa pora i selera w okolicy Dzierążni

Dobrze samemu dojrzeć co w polu rośnie - uprawa buraczków i kopru
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Uprawa pomidora pod folią we wsi Brzeście …oraz we wsi Stawiany

Zbiory ogórków w okolicy Miernowa
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„Marchwi boso nie siać, gdyż wyrosłaby rogatą, jak palce u nogi”
Z publikacji „Materyjały do etnografii ludu polskiego z okolic Pińczowa” zebrane przez Ks. Władysława Sierakowskiego

Zbiór marchwi w Sędowicach
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Obróbka marchwi w gospodarstwie pp. Majcher w Sędowicach
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Przygotowanie warzyw do sprzedaży - Pani Irena (teściowa) i Iwona (synowa) Mentel z Gartatowic

Na rozwój warzywnictwa i ogrodnictwa w Polsce ogromny wpływ 
miał przyjazd włoskiej księżniczki Bony, przyszłej żony króla 
Zygmunta Starego. Do dziś pietruszkę naciową, koper włoski, 
pory, selery, sałatę rzymską, szalotkę, kalarepę, kalafiory zwiemy 
włoszczyzną.
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Na targu w Pińczowie
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Dożynki wojewódzkie - Pińczów 2012

Dożynki są ukoronowaniem całorocznego trudu rolniczego, zyskały status święta lokalnego w gminie, w powiecie, w wo-
jewództwie. Odbywają się zwykle w jedną z niedziel września. Charakterystycznym atrybutem jest wieniec dożynkowy.



Spała 2013 - Gmina Kije reprezentuje województwo świętokrzyskie 

Dożynki - Święto plonów
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Wiosenna łąka w okolicy Skowronna

Zwózka siana w gospodarstwie pp. Muchów - Sancygniów. Mechanizacja - dobra rzecz



Sianokosy na skrzypiowskich łąkach

Łąki
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Do rodzinnego albumu najlepiej wychodzi się w cieniu jabłoni – wielopokoleniowa rodzina Dziubińskich z Janowa 

Spacer ojca z synem w starym sadzie

Wieś nie może się wyludnić,
bo wtedy wymrą i miasta.

Gdy ona wymrze, opustoszeją zagrody,
zamrą miasta, przestana dymić kominy.

(kardynał Wyszyński - 1975 rok) 



Sady

Sad w okolicach Biskupic
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Plantacja czarnej porzeczki - Grochowiska

Plantacja winorośli pomiędzy Pińczowem a Pasturką
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Sad wiśniowy w okolicy wsi Włochy
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Stadnina Koni Michałów
Jest największą w Polsce, jedną z większych w Europie i świecie stadniną koni czystej krwi arabskiej. Hoduje konie od 
ponad 60 lat. Obecne stado „arabów” liczy ponad 400 koni w tym 120 klaczy matek. Michałowskie araby szczycą się 
wygrały 65 razy Championat Polski, 12 razy Championa Pucharu Narodów w Aachen, 20 razy Championat Europy, 
11 razy Chapionat Świata, 10 razy championat USA. Ze stadniny wyeksportowano ok. 1500 koni najdroższym okazala 
się KWESTUR sprzedana do Zjednoczonych Emiratów Arabskich za kwotę 1.125.000 €. Stadnina prowadzi także  
hodowlę koni małopolskich maści tarantowej oraz hodowlę kucy szetlandzkich a także bydła mlecznego rasy jersey 
i czarno-białej ok. 380 szt. łącznie

W krainie pięknych koni…



Hodowle

Stadnina koni Michałów
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Konie - szlachetna
półkrew, maści
kasztanowatej
i dereszowatej 
w gospodarstwie
pp. Mentel
ze wsi Gortatowice 

Konie rasy zimnokrwi-
stej w gospodarstwie 
pp. Koza z Grochowisk 
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Posłuszne kuce -
w gospodarstwie

agroturystycznym
pp. Nowaków

w Probołowicach

Pensjonat dla koni na 
emeryturze prowadzony 
przez Agnieszkę Kobryń 
i p. Jacka Pietrasiewicza 

w Bogucicach -
- Zakamieniu
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Pozujące byki - gospodarstwo pp. Muchów w Sancygniowie

Ciekawe cielaki

System Identyfikacji 
i Rejestracji Zwierząt 
zapewnia przejrzystość 
informacji dotyczących 
pochodzenia zwierzęcia, 
jego historii sięgającej 
daty i miejsca jego uro-
dzenia .

Bydło (każda sztuka) 
powinno posiadać 
paszport. Paszport jest 
dokumentem identyfi-
kacyjnym bydła, który 
powinien towarzyszyć 
zwierzęciu przez całe 
jego życie.
Posiadacz bydła ,świń, 
owiec lub kóz ma obo-
wiązek prowadzić księgi  
rejestrowe odrębnie dla 
poszczególnych gatun-
ków zwierząt, oddzielnie 
dla każdej siedziby stada 
oraz każdego gatunku 
zwierząt: bydła, świń, 
owiec albo kóz. 
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Wypas krów w okolicy Zagórzyc - ginące widoki
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Siano w żłoby dano - w gospodarstwie pp. Gołąb - Pierocice

Jak dobrze razem
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Codzienny obrządek

Przygotowanie do udoju w gospodarstwie pp. Drabik 
w Kozubowie

Udój w gospodarstwie pp. Drabik w Kozubowie

Mycie pojemnika na mleko - gospodarstwo pp. Gołąb 
z Pierocic

Porządek musi być
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W gospodarstwie pp. Sikorów w Czechowie, hodują ok. 1000 szt. w głębokiej ściółce

Oznakowania 
świń dokonuje się 
poprzez założenie 
na lewą małżowinę 
uszną zwierzęcia 
kolczyka z numerem 
identyfikacyjnym stada, 
w którym zwierzę się 
urodziło: 
- część żeńską kolczyka 
umieszcza się po 
wewnętrznej stronie 
małżowiny usznej, część 
męską – po zewnętrznej 
stronie małżowiny 
usznej, 
- kolczyk powinien 
zostać umieszczony 
w części środkowej 
małżowiny usznej, 
pomiędzy żyłami, 
- na obu częściach 
kolczyka musi być 
nadrukowany ten sam 
numer; 

„Nie ma jak u mamy” - maciora z prosiakami
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Ekologiczne gospodarstwo „Jaga” w Bogucicach-Zakamieniu

Wypas owiec w okolicy Bogucic - gospodarstwo p. J. Juszczyka
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Najdawniej udomowionym  zwierzęciem był 
pies. Udomowienie koni kóz i świń nastąpiło 
między 6000 a 2000 rokiem przed nasza erą 
(p.n.e.)

Protoplastą bydła był tur. Bydło - młodą 
samicę nazywa się jałówką, dorosłą - krową, 
samce to byk, buhaj. Młode do pół roku 
to cielęta. Obecnie istnieje 277 ras bydła 
domowego w tym 33 to rasy mięsne
a 51 mleczne. 

Domestykacja kury domowej nastąpiła
w Indiach około 2000 p.n.e. a gęsi i kaczek 
w Europie ok.1500 lata p.n.e, indyka udo-
mowiono w Ameryce Północnej.

W wylęgarni kurcząt pp. Rek w Gołuchowie 

„Aby się wylęgły same kokoszki białe,
należy jaja pod kurę podkładać w sobotę.”

(z publikacji „Materyjały do etnografii ludu 
polskiego z okolic Pińczowa” zebrane przez
Ks. Władysława Sierakowskiego)
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Hodowla niosek we wsi Leszcze, gospodarstwo pp. Rejdak

Hodowla gęsi we wsi Bogucice - Stara Wieś, gospodarstwo pp. Majów
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Po podwórkach chodzą „szczęśliwe” kury,

kaczki…
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i inne dziwne ptaki, w gospodarstwie pana Tadeusza Ptaka we wsi Złota 



Miód naturalny wytwa-
rzany jest przez pszczoły 
z nektarów kwiatowych 
lub spadzi - substancji 
wydalanej przez mszyce 
żerujące na drzewach, 
przekształconych w 
organizmie pszczoły 
a następnie w plastrach...
Na terenie powiatu 
zarejestrowanych jest 
1801 rodzin pszczelich, 
będących w posiadaniu 
64 członków Rejonowe-
go Koła Pszczelarzy. 
Najwięksi producenci 
miodu i produktów 
pszczelarskich:
- Artur Młyńczak 
 z Pińczowa,
-Paweł Puchała 
z Gór Pińczowskich,
-Kazimierz Boksa 
z Kozubowa ,
-Antoni Kisiel 
ze Skrzypiowa,
Henryk Madej 
z Pińczowa...

Pasieka p. Bąka w Sancygniowie, tradycja odziedziczona po dziadku i ojcu

Pasieka p. Artura Młyńczaka z Pińczowa

„Miody jesz, zdrowo żyjesz - miody jesz, długo żyjesz”

„Św. Mateusz (21 września) dodaje chłodu i po raz ostatni podbiera miodu”
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Dokarmianie ryb 
w gospodarstwie
rybackim „Górki”
sp. z o.o. - obiekt
Młodzawy Duże

Hodowla ryb ozdobnych 
w Żurawikach
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Narzędzia i maszyny rolnicze

Pierwszym narzędziem rekultywacji gleby była motyka, później zastąpiła ją socha, pług…

W 2002 roku na terenie parku przypałacowego w Chrobrzu,  pod stylizowanymi drewnianymi wiatami, staraniem 
ówczesnego Starosty Pińczowskiego Andrzeja Kozery (na zdjęciu)  zebrano i wyeksponowano maszyny i urządze-
nia rolnicze wykorzystywane w pracach polowych i gospodarskich w czasach minionych.  
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Ogród na rozstajach



Wiejski ogród

„Ogrodzie wdzięczny, niech mi wolno będzie przechadzki dziś po tobie zażyć i swoimi 
smutkami twe uciechy w jednym zmieszać rzędzie… „                     (Andrzej Morsztyn)
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Cóż bardziej
powszechnego jak 
skromny wesoły 
a zarazem puszący 
się swą urodą 
ogródek wiejski gdzie 
na niewielkiej 
przestrzeni między 
parkanem a domem 
mieni się w słońcu 
barwna mieszanina: 
róże, nagietki, 
kosaćce, astry, 
piwonie, nasturcje, 
malwy, maciejka
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Spotkanie sołtysów powiatu pińczowskiego 2012
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Sołtys
Funkcja sołtysa została ustanowiona w średniowieczu. Do jego obowiązków należało zbieranie czynszu, 

przewodniczenie ławie wiejskiej, konna służba wojskowa. Średniowieczny sołtys miał prawo partycypowania 
w dochodach feudała (1/6 czynszów i 1/3 kar sądowych), prawo posiadania jatek, młyna itp. Z biegiem czasu 
od XV do XVII wieku sołtysi stali się nadzorcami pańszczyźnianymi i pomocnikami właścicieli wsi. W Polsce 
rozbiorowej i w okresie międzywojennym sołtys stał na czele najniższej jednostki podziału administracyjnego - 
gromady. W latach 1954-1972 sołtys był pośrednikiem między mieszkańcami wsi a gromadzką radą narodową, 
po 1973 roku między mieszkańcami a gminną radą narodową oraz naczelnikiem gminy. Od 1990 roku sołtys 
jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej, sołectwa, wybierany przez zebranie wiejskie. Działalność 
sołtysa wspiera Rada Sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym 
i reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje zebranie wiejskie, realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, 
w zakresie ustalonym przez radę gminy dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu 
podatkowego, uczestniczy w sesjach rady gminy, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania.

Na terenie powiatu pińczowskiego, na 132 sołectwa, w obecnej kadencji jest 34 pań sołtysów oraz 
98 panów sołtysów.

Nestorem, pełniącym funkcję sołtysa najdłużej bo ponad 50 począwszy od 1950 roku pozostanie Pan Marian 
Mazurkiewicz - sołtys wsi Zagórze gmina Działoszyce. Za swoja pracę społeczną wyróżniony nagrodami: 
„Zasłużony dla kielecczyzny” „Polonia Restituta” „Zasłużony dla rolnictwa”. Zmarł w wieku 90-ciu lat 11 grudnia 
2012 roku.

Według danych z 31 grudnia 2010 roku w Polsce było 40,3 tys. sołtysów, z których 30,7% stanowiły kobiety.

Nieodłącznym atrybutem każdej wsi są:
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FuNKcje SołTySów oBecNej KaDeNcji PełNią:

GMINA DZIAŁOSZyCE

Lp  Sołectwo                Sołtys

1. M. Działoszyce        Pieron Waldemar
2. Biedrzykowice        Ożóg Agnieszka
3. Bronocice         Wolniarska Agnieszka
4. Bronów         Nowak Piotr
5. Chmielów         Kocel Stanisław 
6. Dębiany         Drukała Beata 
7. Dębowiec         Wałek Wiesława
8. Dziekanowice        Biesaga Bronisław
9. Dziewięczyce        Śliwa Ewa
10. Dzierążnia        Paterek Maria
11. Gaik         Kozłowska Anna
12. Iżykowice        Wojtal Roman
13. Jakubowice        Kołton Ewa
14. Januszowice        Zachariasz Jan
15. Jastrzębniki        Deka Jolanta
16. Ksawerów        Zych Bogdan
17. Kujawki         Książek Barbara
18. Kwaszyn         Wiejacha Paweł
19. Lipówka         Pisarek Andrzej

20. Marianów        Nowak Tadeusz
21. Niewiatrowice        Krawczyk Lucyna
22. Opatkowice        Kawiorska Katarzyna
23. Pierocice         Gołąb Waldemar
24. Podrózie         Jaworski Sławomir
25. Sancygniów        Jędruch Agnieszka
26. Stępocice        Rajfura Krystyna
27. Sudół         Mardyło Zbigniew
28. Sypów         Nowak Paweł
29. Szczotkowice        Sutor Tomasz
30. Szyszczyce        Marzęcki Jan
31. Świerczyna        Ptak Grzegorz
32. Teodorów        Karendał Ryszard
33. Wola Knyszyńska       Banaszek Jolanta
34. Wolica         Owczarek Jan
35. Wymysłów        Robak Alina
36. Zagaje Dębiański        Woźniak Stanisław
37. Zagórze         Głowacki Ryszard



GMINA KIJE

Lp  Sołectwo          Sołtys

GMINA MICHAŁÓW

Lp  Sołectwo          Sołtys

1. Borczyn  Rak Władysław
2. Czechów  Fatyga Jerzy
3.  Gartatowice Chrobot Grażyna
4. Gołuchów  Pałyga Danuta
5. Górki  Marczak Jan
6. Hajdaszek  Madej Sławomir
7. Janów  Porada Majka Wanda
8. Kije  Wrzoskiewicz  Stanisław
9. Kliszów  Nyk Paweł
10. Kokot  Brejdak Mirosław

11. Lipnik     Parlicki Ryszard
12. Rębów     Widliński Marek
13. Samostrzałów    Pietrawski Roman
14. Stawiany     Borek Aneta
15. Umianowice    Wrona Wiesław
16. Wierzbica    Fiuk Stanisław
17. Włoszczowice    Serhej Dorota
18. Wola Żydowska      Mrozińska Patrycja
19. Wymysłów    Soboń Leszek
20. Żydówek     Bator Tomasz

1.  Góry  Sobczyk Barbara
2.  Jelcza Mała Wojtasik Agnieszka
3.  Jelcza Wielka Strzałkowska Marzena
4.  Karolów  Świeboda Joanna
5.  Kołków  Strączek Zenon

6.  Michałów     Biały Stanisław
7.  Pawłowice    Grudzień Janusz
8.   Polichno     Puchała Iwona
9.  Przecławka    Kocel Stanisław
10.  Sadkówka    Strączek Stanisław
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GMINA PIŃCZÓW

Lp  Sołectwo                         Sołtys

1. Aleksandrów  Pieterwas Rafał
2. Bogucice Pierwsze Urban Grzegorz
3. Bogucice Drugie Klasiński Kazimierz
4. Borków  Domagała Tadeusz
5. Brzeście  Sobota Ewa
6. Bugaj   Pilśniak Henryk
7. Byczów  Dobaj Edward
8. Chrabków  Dąbrowski Aleksander
9. Chruścice  Szafraniec Bogusław
10. Chwałowice  Wojtasik Patrycja
11. Gacki   Trzęsień Władysław
12. Grochowiska  Koza Henryka
13. Kopernia  Cierlik Czesław
14. Kowala   Przyłucka Ewelina
15. Kozubów  Drabik Aneta
16. Krzyżanowice Dolne Woźniak Zdzisław
17. Krzyżanowice Średnie Czerw Janusz
18. Leszcze  Koźmiński Mirosław
19. Marzęcin  Milewska Ewa
20. Młodzawy Duże Mider Zdzisław
21. Młodzawy Małe Rutkowski Stefan
22. Mozgawa  Juszczyk Zbigniew

23. Orkanów  Placek Piotr
24. Pasturka  Pytel Tadeusz
25. Podłęże  Chrobot Stanisław
26. Sadek   Bednarz Stanisław
27. Skowronno Dolne Wykurz Aneta
28. Skowronno Górne Dębiec Jacek
29. Skrzypiów  Kapa Artur
30. Szarbków  Sobczyk Piotr
31. Szczypiec  Nogacki Leszek
32. Uników  Sarna Marek
33. Winiary  Czerw Leszek
34. Włochy  Banach Józefa
35. Wola Zagojska Dolna Wierzba Małgorzata
36. Wola Zagojska Górna Prokop Anna
37. Zagość Nowa  Malara Ireneusz
38. Zagość Stara  Sobczyk Halina
39. Zagorzyce  Wojtaś Kazimierz
40. Zakrzów  Gil Agata
41. Zawarża  Dziewięcki Krzysztof
42. Osiedle Gacki  Wiśniewski Krzysztof   

    Przewodniczący
    Zarządu Osiedla
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GMINA ZŁOTA

Lp  Sołectwo          Sołtys

1.  Biskupice  Dynia Stefan
2.  Chroberz  Bogdan Jan
3.  Kostrzeszyn Jarosz Józef
4.  Miernów  Wójcik Wit
5.  Niegosławice Warzecha Jan
6.  Nieprowice Krzak Zbigniew
7.  Pełczyska  Gimzia Janusz
8.  Probołowice Wójcik Stanisław
9.  Rudawa  Piękoś Stanisław
10. Stawiszyce Swat Tadeusz

11. Wojsławice  Jaworski Dariusz
12. Wola Chroberska Bednarz Józef
13. Złota   Natoński Henryk
14. Żurawniki  Niedziela Ewa
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Ochotnicza Straż Pożarna
Pionierami powstania Ochotniczej Ogniowej Straży Pożarnej protoplasty dzisiejszej Ochotniczej Straży 

Pożarnej byli mieszkańcy Pińczowa. Powstała w 1882 roku straż ogniowa w Pińczowie była jedną z pierwszych 
w guberni kieleckiej. W 1907 roku powstała straż w Działoszycach. Potem w Chmielowie, Jakubowicach, 
Złotej, Chrobrzu, Michalowie, Pawłowicach, Turze, Kijach, Włoszczowicach, Rebowie, Młodzawach, Zagości, 
Marzęcinie, Bogucicach… 1

Dziś w powiecie pińczowskim działają 64 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, zrzeszające blisko 1800 
strażaków, w tym 183 panie oraz liczną grupę młodzieży. Najwięcej po 17 jednostek działa w gminach Działoszyce 
i Pińczów. W gminie Złota jest 12 jednostek i po 9 jednostek w gminach Michałów i Kije.

OSP powiatu może się pochwalić strażackimi zespołami śpiewaczymi, grupami teatralnymi, chórami 
i orkiestrami. Warto podkreślić działalność kobiecego zespołu „Mierzawa” z gminy Michałów, chóru 
„Pełczyszczanie” z gminy Złota, grupy „Kasztelanie” z Kij, orkiestry dętej OSP Pińczów. Pominąć nie sposób 
działającej od 90 lat Orkiestry Dętej OSP Dzierzążnia oraz reaktywowanej niedawno grupy kolędniczej „Herdy 
Strażackie” z terenu gminy Działoszyce.

Prezesem Zarządu Powiatowego Oddziału Związku OSP RP w Pińczowie jest dh Zbigniew Kierkowski, 
emerytowany oficer Państwowej Straży Pożarnej, Starosta Powiatu Pińczowskiego.

Jednostki OSP z Chruścić, Kozubowa, Działoszyc, Kij, Michałowa, Pawłowic, Chrobrza i Złotej włączone 
zostały do KSRG - Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

1. Wymieniono jednostki w kolejności przypadkowej 
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Koło gospodyń wiejskich to 
dobrowolna, samorządna 
i niezależna społeczno-za-
wodowa organizacja ko-
bieca działająca głównie na 
terenach wiejskich, będąca 
jednym z rodzajów społecz-
no-zawodowych organizacji 
rolników. Koła działają 
na podstawie ustawy o 
społeczno-zawodowych 
organizacjach rolników 
oraz uchwalonych przez 
siebie regulaminów. Są one 
tworzone jako wyodrębnio-
ne jednostki organizacyjne 
kółek rolniczych  i posiadają 
swoją reprezentację we 
wszystkich ich statutowych 
organach. Na czele wszyst-
kich kół stoi Krajowa Rada 
Kół Gospodyń Wiejskich. 
Razem z kółkami rolniczymi 
i branżowymi organizacjami 
rolniczymi koła gospodyń 
wiejskich tworzą Krajowy 
Związek Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych 
(KZRKiOR).

Koło gospodyń wiejskich
Na terenie powiatu działa 37 kół gospodyń wiejskich. Najwięcej w gminie 

Działoszyce - 15, gminie Kije - 11, 8 kół 2 gminie Pińczów, 2 w gminie Michałów 
oraz 1 gminne koło w Złotej. Koła gospodyń istniały w przestrzeni powiatu na 
długo przed II wojną światową, prowadziły kursy kroju i szycia, gotowania, robót 
ręcznych, prowadzenia ogródków przydomowych - uprawy w nich warzyw ale 
także dbały o zachowanie tradycji prowadząc zespoły śpiewacze a nawet teatralne. 

Dziś mierząc się z współczesnymi wyzwaniami, biorą czynny udział w życiu 
społecznym i kulturalnym lokalnych „małych ojczyzn” dbając o rozwój własnych 
zainteresowań, o pożyteczne gospodarowanie wolnym czasem.

Pierwsze na ziemiach polskich koło gospodyń wiejskich założyła w 1877 roku we wsi Janisławi-
ce działaczka socjalistyczna Filipina Laskowicka, aczkolwiek podobna organizacja pod nazwą 
„Towarzystwo Gospodyń” działała już od 1866 roku we wsi Piaseczno na Pomorzu Gdańskim.



Biznes na wsi
Gospodarstwa agroturystyczne 1

Renata Wojciechowska Młodzawy Duże, gmina Pińczów
Położone w sąsiedztwie lasów, łąk oraz Nidy. Czynne całorocznie. Możliwość spę-
dzenia wczasów świątecznych. Do kupienia produkty pochodzące z gospodarstwa. 
Gospodarstwo otrzymało wyróżnienie w wojewódzkim konkursie pn. „Piękne 
i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne 2013” 

Agnieszka i Witold Kordyl Młodzawy Duże, gmina Pińczów
Na terenie gospodarstwa własny staw rybny, duży ogród z placem zabaw. Gospoda-
rze gwarantują całodzienne wyżywienie, wyśmienite ciasta oraz wędliny własnego 
wyrobu. Atrakcją dla turystów są przejażdżki bryczką i wierzchem, zimą kuligi. 

Monika i Rafał Stolarscy Młodzawy Duże, gmina Pińczów
Atrakcją gospodarstwa jest możliwość udziału w świniobiciu oraz przy pieczeniu 
chleba i robieniu masła. Typowe gospodarstwo rolne, w którym dzieci mają za-
gwarantowany kontakt ze zwierzętami. Własny staw rybny, sad owocowy. Bryczka 
i sanie w gospodarstwie, jazda konna. 

Mirosława i Marek Durnej „Agroturystyka Nad Nidą” Krzyżanowice Średnie, 
gmina Pińczów atrakcją są pierogi z własnego koziego sera, gospodarze posiadają 
własny sprzęt i oferują organizację spływów kajakowych Nidą.

2  Sporządzono na podstawie danych Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Modliszewice 
- Powiatowy Zespół Doradczy w Pińczowie

2
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Bożena Majcher Marzęcin gmina Pińczów
Gospodarstwo ekologiczne z certyfikatem, skategoryzowane, Do dyspozycji gości kino 
domowe, salon z kominkiem, kuchnia wyposażona w niezbędny sprzęt AGD. Plac zabaw 
dla dzieci, zadaszona altanka z grillem, oczko wodne w ogrodzie.  Las w odległości 1 km  

Barbara Mider Skowronno Górne, gmina Pińczów
Gospodarstwo ekologiczne z certyfikatem, położone w Nadnidziańskim Parku Krajobra-
zowym, doskonale miejsce wypadowe dla miłośników, obserwatorów oraz fotografów 
przyrody. Możliwość zakupu warzyw i owoców ekologicznych.

Tomasz i Marzena Napora Gospodarstwo Agroturystyczne „W Dolinie Nidy”
Skowronno Górne gmina  Pińczów
Gospodarstwo skategoryzowane - 1 słoneczko. Dla amatorów „wrażeń”  loty paralotnią 
- w odległości 0,5 km od gospodarstwa. Gospodarze organizują pokazy pieczenia chleba 
w piecu chlebowym. Można kupić produkty pochodzące z gospodarstwa: warzywa, jaja. 
Czynne całorocznie, również w okresie świąt. Gospodarstwo zostało wyróżnione w kon-
kursie wojewódzkim pn.: „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne” 2012.

Jadwiga i Mariusz Bębenek
Skowronno Górne 33, 28-400 Pińczów
Gospodarstwo czynne całorocznie, również w okresie świątecznym. Możliwość organizo-
wania imprez na świeżym powietrzu przy ognisku i grillu, na specjalne zamówienie piecze-
nie prosiaka na rożnie. Gospodarstwo położone u podnóża Garbu Pińczowskiego i w pobliżu 
Rezerwatu Przyrody „Skowronno” na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. 

Helena i Marek Owczarek, Góry Pińczowskie gmina Michałów
Gospodarstwo znajduje się tuz przy parku dworskim ze starymi drzewami, przepięknymi 
alejami kasztanową i lipową dawnego pałacu rodu Dembińskich w Górach. Możliwość na-
bycia produktów ekologicznych z gospodarstwa gospodarzy.
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Robert i Henryka Bębenek, Michałów, gmina Michałów
Gospodarstwo położone tuż przy lesie, na uboczu, Gwarantuje cisze i spokojny wypoczy-
nek. W pobliżu słynna Stadnina Koni Michałowskich czystej krwi arabskiej oraz rasy ma-
łopolskiej i kucyki.

Małgorzata Nowak, Probołowice, gmina Złota 
Gospodarstwo oferuje gościom przejażdżki bryczką zaprzężoną w konie oraz dla dzieci 
kucyk. W pięknym ogrodzie z oczkiem wodnym: altana, grill oraz plac zabaw dla dzieci.   

Stanisław Klepka Nieprowice gmina Złota
Na terenie gospodarstwa znajdują się wiekowe lochy, pozostałości wykopalisk celtyckich, 
gospodarze prowadzą sprzedaż produktów aromatoterapii i refleksoterapii, dysponują po-
duszkami leczniczymi, siennikami i oferują najlepszej jakości łóżka z drewna modrzewio-
wego. Gospodarstwo zajęło II miejsce w konkursie wojewódzkim pn.: „Piękne i bezpiecz-
ne gospodarstwo agroturystyczne 2010”.

Wanda Zmarzła „DOMCELTIC” Probołowice gmina ZŁota
Położone w malowniczej okolicy Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, u podnóża 
góry Zawinnicy Oferuje wypoczynek dla rodzin z dziećmi, w sezonie maj-wrzesień. Moż-
liwość zakupu produktów  z sadu i warzywnika. 

Musiał Henryka, Złota, gmina Złota 
Gospodarstwo całoroczne,położone w malowniczej okolicy Nadnidziańskiego Parku Krajo-
brazowego. 

Danuta Koziara „Pod świerkami” Żurawniki gmina Złota
Gospodarstwo czynne sezonowo w okresie od kwietnia do listopada. Położone  nad Nidą, 
w malowniczej cichej i spokojnej  okolicy. Gospodarstwo oferuje wypoczynek dla rodzin z 
dziećmi, dla wędkarzy.  Istnieje możliwość zakupu warzyw i owoców z gospodarstwa.
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Jerzy i Wanda Majka Janów, gmina Kije
Gospodarstwo ekologiczne, położone na terenie Szanieckiego Parku Krajobrazowego, 
specjalizuje się w produkcji roślinnej oraz chowie drobnego inwentarza: króliki, gołębie, 
kaczki, kury. Gospodyni specjalizuje się w robieniu przetworów, rarytasem są kiszone 
główki kapusty z jabłkami. Gospodarstwo zajęło II miejsce w konkursie wojewódzkim pn.: 
„Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne 2011”.
 
Małgorzata Olesiak „Nad Stawem” Gartatowice gmina Kije
W pobliżu gospodarstwa staw, kąpielisko i piaszczysta plaża. Miłośnicy wędkowania mogą 
upiec świeżą rybkę na grillu. Teren gospodarstwa ogrodzony, z dala od zabudowań daje 
możliwość przyjazdu ze zwierzętami. Można kupić produkty pochodzące z gospodarstwa: 
owoce, warzywa, ryby. Czynne cały rok z wyjątkiem świąt.

Justyna Karwat „RATAJKA” Dzierzążnia gmina Działoszyce
Gospodarstwo położone w spokojnej i oddalonej od głównych dróg okolicy. Posiada ogród 
z wydzielonym miejscem na grilla i ognisko, altanę ogrodową, huśtawki dla dzieci i doro-
słych, piaskownicę. Są tu warunki do gry w piłkę i badmintona. W ogrodzie rosną warzywa 
uprawiane metodą ekologiczną, wykorzystywane w kuchni do przygotowywania posiłków 
i degustacji. Domowe i urozmaicone jedzenie jest doceniane przez naszych gości, którzy 
po pierwszym pobycie stale do nas powracają.
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Praktycznie „od zawsze” 
tradycyjne rolnictwo 
(hodowla i uprawy rolne) 
współistniały z rzemiosłem 
i lokalną wytwórczością 
przemysłową. Rolnik pro-
dukował żywność a rze-
mieślnik wytwarzał przed-
mioty codziennego użytku 
niezbędne dla rolnictwa.

W pińczowskim młynie przy Pałęki, należącym od pokoleń do rodziny Grudniów

Młyn w Wojsławicach, jego właściciel p. Cezary Brudz jest 3. pokoleniem w nim pracującym
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Powitanie w Sandomierzu 

W Porcie Żerańskim w Warszawie  

Bżdziel - replika XIX młyna 
wodnego wykonana przez 
członków Klubu Wodniac-
kiego Kon-Tiki w Pińczowie 
na trasie rejsu Wisłą. Ma 
pływającej platformie znaj-
dują się żarna napędzane 
wodnym kołem.
Polska była niegdyś potęż-
nym producentem i eks-
porterem zboża wysyłane-
go Wisłą do Gdańska, skąd 
importowali je kupcy z całej 
Europy.
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Uprawa pelargonii w gospodarstwie ogrodniczym „Pasternak”

„Rozalka” - wyroby z drewna
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Wylewki betonowe mixokretem Szycie spódnic dla koła gospodyń z Gartatowic

LUL MET elementy kute - przedsiębiorstwo rodzinne
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Zakład stolarski Sławomira Frączka z Czechowa Zakład stolarski - Zbigniew Sobczyk, Brzeście

Usługi naprawczo-mechaniczne - zakład prowadzony przez p. Roberta Baczyńskiego ze Stawiszyc
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Na długo przed  II wojną światową, na po-
łudniu powiatu pińczowskiego we wsiach 
Kozubów, Zagórzyce, Orkanów, Sadek, Ru-
dawa, Młodzawy Duże i Małe, Zakrzów, Gac-
ki, Bogucice, Dzierzążnia uprawiano lniankę 
(lnicę). Roślina ta stanowiła podstawowe, po-
wszechnie dostępne źródło tłuszczu roślinne-
go, wytwarzanego w lokalnych olejarniach.

Zastosowanie oleju z lnicy pozostaje nie 
zmienione od stuleci. Jego spożycie wiąże 
się z tradycją świąteczną, szczególnie przed 
Świętami Bożego Narodzenia i w Wielkim 
Poście przed Świętami Wielkanocnymi. 
W starych przepisach podawanych ustnie za-
lecany jest do okraszania ziemniaków, klusek, 
kapusty, podawany z cebulką, używany rów-
nież do smażenia pączków i racuchów.

Produkcją oleju zajmują się państwo Zofia 
i Marian Łysikowie z Kozubowa, gmina Piń-
czów. Olej tłoczony przez nich metodą trady-
cyjną ma barwę złocistą do złocisto-zielonej 
i łagodny korzenny smak.

Uprawa lnicy

pp. Zofia i Marian Łyś pośród laurów

Pińczowski olej z lnicy

Między polem a stołem
Produkty tradycyjne powiatu pińczowskiego
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Wino opatkowickie
Opatkowickie wino powstaje z resztek suchego chleba, służyło do gaszenia pragnienia kosiarzom, żniwiarzom 

a także kobietom przy darciu pierza. Ma słodki smak, barwę od lekko różowej do brązowej a receptura jego wyrobu 
przekazywana jest  w Opatkowicach z pokolenia na pokolenie, gospodynie rywalizowały i rywalizują między sobą o to, 
która lepsze wino wytworzy.  Najlepsze wino wytwarzają członkini miejscowego koła gospodyń wiejskich. 
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Czy wiesz, że powiedzenie „figa z makiem i pasternakiem” oznacza „nic a nic, zupełnie nic”

Pasternak pińczowski
Pasternak (Pastinaca sativa) to roślina dwuletnia z rodziny krzyżowych. Jadalny jest gruby, mięsisty i słodki korzeń, 

przypominający wyglądem korzeń pietruszki. Przed pojawieniem się buraka cukrowego pasternaku używano do 
słodzenia. Odparowywano z niego sok a brązowy osad traktowano jako substrat miodu. Mieszkańcy Ponidzia serwują 
pieczony pasternak, przerabiany w pasztet jarski do chleba lub surowy dodawany do zup i sosów oraz robią z niego 
placki na styl placków ziemniaczanych. Dania z pasternaku są gęste dzięki zawartej w nim skrobi. 

Kapusta kwaszona w głowach
Przy produkcji kapusty kwaszonej w głowach wykorzystuje się jabłka starej odmiany szarej renety, która niegdyś 

rosła praktycznie w każdym przydomowym sadzie. Liście ukwaszonej kapusty wykorzystywane na gołąbki z różnym 
nadzieniem.

Zupa z pasternaku
Składniki: 1/2 kg pasternaku, 1/2 kg ziemniaków, 
1/4 kg cebuli, 6 łyżek posiekanej naci pietruszki, 
1 łyżka masła, 1/2 szklanki śmietany, sól.

Przygotowanie: Pasternak i ziemniaki umyć, do-
kładnie oczyścić, opłukać, pokrajać i włożyć do 
wrzącej, osolonej wody. Gotować pod przykryciem. 
Cebulę obrać, opłukać, lekko poddusić z masłem, 
dodać do wrzącej zupy i ugotować do miękko-
ści. Przetrzeć przez sito lub zmiksować. Połączyć 
zupę z pietruszką i śmietaną. Przyprawić solą do 
smaku. Podawać z dodatkiem grzanek z serem. 
Smacznego!
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Ogórki nieprowickie
Ogórki uprawiane na terenie wsi Nieprowice (gmina Złota) od lat 60 XX wieku. Konserwowane octem winnym 

własnej produkcji  i z dodatkiem warzyw pochodzących z własnych upraw.

Mięta pińczowska
Uprawiana na naszym terenie, od lat 60-tych XX wieku  stała się znakiem rozpoznawczym  Ponidzia. Miętę 

pińczowską pochodzi z ekologicznych upraw, suszona naturalnie. Charakteryzuje ją ostry, lodowy mocny posmak.

Śliwka damacha wywodzi się od śliwy domowej i jest jedną z najpopularniejszych i najstarszych odmian śliw na Po-
nidziu. Najczęstszym sposobem przetwarzania damachy było i jest suszenie. Owoce są podsuszane przy pomocy go-
rącego powietrza oraz dymu uzyskanego ze spalania drewna owocowego. Aromatyczny, pomarszczony słodki owoc 
z błyszczącą skórką, o zwartym  miąższu, ściśle związanym z pestką jest głównym składnikiem wigilijnego kompotu 
na Ponidziu, sercem którego są ziemie powiatu pińczowskiego.

Ponidziańskie damachy wędzone
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Rolniczy samorząd gospodarczy reprezentuje Świętokrzyska 
Izba Rolnicza, działająca od 1996 roku. Od 2006 roku działa 
Biuro Powiatowe w Pińczowie. Rolników powiatu reprezentuje 
10 osobowa Rada Powiatowa, w której każdą gminę reprezentuje 
dwóch przedstawicieli. Przewodniczącym Rady jest Henryk Szmit.

Izba rolna

Izba rolnaPoczątki izb rolniczych w Europie przypa-
dają na początek XIX wieku. Ważne miejsce 
w historii formowania się samorządu rolni-
czego w Europie odegrała Francja i Niemcy. 
Pierwsza izba rolnicza na ziemiach polskich 
powstała w Poznaniu w roku 1895. Inicjaty-
wa utworzenia tej izby, która przyjęła nazwę 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyszła od 
Niemców, a podstawę prawną do jej funkcjo-
nowania stanowiła pruska ustawa o izbach 
rolniczych z dnia 30 czerwca 1894 roku. Za-
sadnicze znaczenie dla rozwoju samorządu 
rolniczego w Polsce miało rozporządzenie 
Prezydenta RP o izbach rolniczych z dnia 22 
marca 1928 roku. Rozporządzenie to otwo-
rzyło drugi okres, ważny w historii polskich 
izb rolniczych. Według roz-porządzenia z 
1928 roku izba rolnicza została zdefiniowa-
na jako jednostka samorządu gospodarcze-
go i osoba publiczno-prawna, działająca na 
obszarze jednego województwa i w grani-
cach ustaw państwowych oraz wła-snego 
statutu. Izby obecnie funkcjonujące działają 
na podstawie  ustawy z dnia 14 grudnia 1995 
roku o izbach rolniczych
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Instytucje, organizacje rolnicze

Historia szkoły rolniczej w Chrobrzu rozpoczęła się w 1945 roku. Wówczas na tzw. „resztówce” oraz obiektach (pałacu 
i zabudowaniach gospodarskich) byłego majątku margrabiego Wielopolskiego zamierzano utworzyć Uniwersytet 
Ludowy. Ostatecznie w 1949 roku powstało Liceum Rolniczo- Spółdzielcze, od 1977 roku przemianowane na Zespół 
Szkół Rolniczych w Chrobrzu, któremu w dniu 24 czerwca 1989 roku nadano imię Bolesława Chrobrego. Od 1 stycznia 
1999 roku przez dziewięć lat organem prowadzącym szkoły był powiat pińczowski. Od 1 stycznia 2008 roku szkoła 
przeszła pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dziś nosi nazwę Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Zawodowego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu. 

Przez lata swego istnienia szkoła w Chrobrzu wy-
kształciła - i nadal kształci - wiele pokoleń absolwentów, 
w kierunkach: rolnik, technik rolnik, technik technologii 
żywności, technik żywienia  i gospodarstwa domowego, 
technik mechanik, technik agrobiznesu, technik turysty-
ki wiejskiej. Uczniowie łączą zajęcia teoretyczne z prak-
tycznymi we własnym gospodarstwie rolnym. W blisko 
90-cio hektarowym gospodarstwie grunty orne stanowią 
71,5%, pozostała cześć to użytki zielone. Gospodarstwo 
prowadzi zarówno produkcję rolną jak i zwierzęcą, spe-
cjalizując się w kierunku hodowli trzody chlewnej. Go-
spodarstwo posiada własny park maszynowy od pługów 
po kombajny. 

Budynek szkoły

Szkoła rolnicza
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
powstała w 1994 roku. Została wyznaczona do pełnie-
nia roli akredytowanej Agencji płatniczej. Zajmuje się  
wdrażaniem w rolnictwie i na obszarach wiejskich in-
strumentów współfinansowanych z unijnego budżetu 
oraz udzielaniem pomocy ze środków krajowych. 
W strukturze Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wydzielone zostały Centrala, 16 Oddziałów 
Regionalnych oraz 314 Biur Powiatowych. Poniżej 
znajdują się adresy oraz numery telefonów siedzib na-
szych Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Powiatowe Biuro w Pińczowie

ŚODR Modliszewice - Powiatowy Zespół 
Doradczy w Pińczowie

Udzielający rolnikom wszechstronnego wsparcia 
w zakresie nowoczesnych i efektywnych technologii 
w produkcji rolniczej, rozwoju przedsiębiorczości rolni-
czej. współorganizujący różnorodne imprezy o charakte-
rze promocyjnym i targowo-wystawowym. 

ul. Łąkowa 28, 28-400 Pińczów
Powiatowy Lekarz Weterynarii - Katarzyna Czech

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Pińczowie
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Ubezpieczenie społeczne rolników uregulowane zo-
stało ustawą z 20 grudnia 1990 roku. Realizację zadań 
wynikających z ustawy powierzono odrębnej instytu-
cji – Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zo-
bowiązując ją do prowadzenia zadań wyodrębnionych 
z systemu powszechnego, w zakresie obsługi rolników.  
W ubezpieczeniu społecznym rolników funkcjonują na 
odrębnych zasadach finansowych dwa rodzaje ubezpie-
czenia: ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpie-
czenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. 

Bank Spółdzielczy w Działoszycach
Powstał w 1961 roku jako spadkobierca powstałego 

w 1913 roku Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościo-
wego zrzeszającego rolników i rzemieślników. Od 1997 
roku stanowi agencję Krakowskiego Banku Spółdziel-
czego. Obsługuje miasto i gminę Działoszyce oraz inne 
miejscowości. Obecnie dyrektorem banku jest Bogusław 
Chałuda. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  Placówka Terenowa w Pińczowie
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Bank Spółdzielczy w Pińczowie
Początek dzisiejszemu Bankowi Spółdzielczemu 

w Pińczowie dało założone w 1912 roku Towarzystwo Po-
życzkowo-Oszczędnościowe w Kijach. O przeniesieniu 
siedziby z Kij do Pińczowa zadecydowało zgromadzenie 
członków w czerwcu 1950 roku. 15 listopada 1998 roku 
do struktur banku w Pińczowie jako filię, włączono Bank 
Spółdzielczym w Złotej. W maju 2001roku bank w Piń-
czowie otworzył filię w Michałowie. Od 15 marca 2002 
bank jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 
z siedzibą w Warszawie. Dyrektorem banku Spółdzielcze-
go od dnia 15 maja 1982 roku jest wiceprezes Zarządu, in-
żynier rolnik Jakub Madej. 

Zakład (Państwowy Wojewódzki Zakład Unasie-
nia Zwierząt) w Brześciu powstał w roku 1962 na mocy 
uchwały nr 88/62 Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Kielcach. Jego pierwszym dyrektorem był Anto-
ni Chmielarski. W 1963 rozpoczęto hodowlę pszczół.

Dziś Zakład którym kieruje Tomasz Prawica, prowadzi 
pasiekę zarodową matek pszczelich, „przechowalnię” bu-
hajów zarodowych, szkoli inseminatorów trzody i bydła. 

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu - Zakład w Brześciu
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Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mię-
snego jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem śro-
dowiska hodowców i producentów bydła mięsnego w 
Polsce. Utworzony został w 1994 roku. Od 1 lipca 2002 
roku jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia 
ksiąg i oceny bydła ras mięsnych następujących ras: An-
gus red and Black, Blond d’Aquitaine, Charolaise, Gallo-
way, Highland cattle, Hereford, Limousine, Marchigiana, 
Piemontese, Salers, Siemental i Welsh black. 

wyróżniający się hodowcy z terenu powiatu 
1. Laszek Soboń, Wymysłów 10 gm. Kije 27 krów – HO, (HO- polski holsztyno-fryz odmiany czarnobiałej)
2. Jan Wojtal, Szyszczyce gm. Działoszyce 22 krowy HO
3. Aneta Drabik Kozubów , 20 krów HO i RW,(RW-polski holsztyno-fryz odmiany czerwono białej)
4. Mariusz Banaszek , Dziewięczyce 18 szt. w tym 6 ncb(ncb - nizinna czarno-biała) - rasa zachowawcza
5. Ryszard Leszek Rusek, Pasturka, 16 szt. HO, śr wyd, 8.179 kg mleka, 365 kg tłuszczu, 4,4% tł,
     277 kg białka 3,39% białka (wydajności za 2011)
6. Piotr Puchała, Michałów 14 szt. HO
7. Małgorzata Ciesielska, Pasturka 12 krów
8. Dorota Orkisz, Skowronno Górne 11 szt.
9. Stanisław Szpiega, Brzeście rasa RP (polska czerwona) - zachowawcza 5 szt.
10. SK Michałów, 128 szt. Jersey, śr wyd, 7603 kg mleka, 395 kg tłuszczu, 5,21% tłuszczu, 287 kg białka, 3,77 % białka.

Świętokrzyski Związek Hodowców Bydła
Brzeście 115, 28-400 Pińczów, Prezes - Urszula Białobok
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Przedstawiona Państwu publikacja „Powiat pińczowski, pracująca wieś” powstała z potrzeby uchwycenia w kadrze 
dynamicznie zmieniającego się oblicza i charakteru ponidziańskiej – pińczowskiej wsi. Jej celem było ukazanie 
potencjału gospodarczego obszaru wiejskiego powiatu pińczowskiego poprzez prezentację jego różnorodności.

„Zespół Redakcyjny” stworzony z pracowników starostwa w składzie osobowym: Małgorzata Dymek - redaktor 
wydania oraz Monika Strojna i Tomasz Pasternak - fotografowie-ankieterzy przemierzył wiele kilometrów drogami 
powiatu, docierając do miejscowości położonych daleko i blisko „od szosy”.

Za okazaną pomoc, podzielenie się swoją wiedzą i osiągnięciami dziękujemy:

• p. Janowi Bąk z Sancygniowa, prowadzącemu odziedziczoną po dziadku i ojcu, pasiekę liczącą 14 rodzin, z których 
każda dostarcza ok. 20 litrów miodu rocznie…

• pp. Alinie i Jerzemu Muchom z Sancygniowa, prowadzącym 30 ha gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę bydła 
mięsnego (stado liczące 30 byków, 2 krowy - mamki), uprawiającym głównie buraki cukrowe i zboża, na sprzedaż 
i potrzeby gospodarstwa. Pan Jerzy jest od wielu lat Prezesem Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy cukrowni 
„Łubna”…

• pp. Annie i Pawłowi Gołąb z Pierocic, uprawiającym 35 ha przejęte od rodziców, którzy aktywnie, w miarę własnych 
możliwości pomagają młodym następcom. Gospodarstwo nastawione jest hodowlę bydła (20 krów, 6 byków, 
7 jałówek) oraz uprawę zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków i kukurydzy na kiszonkę…

• p. Agnieszce Kobryń i p. Jackowi Pietrasiewiczowi z ekologicznego gospodarstwa rolnego „JAGA” w Bogucicach 
–Zakamień. Usytuowane na skraju rezerwatu „Pieczyska” gospodarstwo, posiada zarejestrowane stado kóz mlecznych, 
specjalizuje się w produkcji serów kozich metodą tradycyjną. Na terenie gospodarstwa istnieje pensjonat dla koni na 
emeryturze…

• pp. Anecie i Arkadiuszowi Krzak z Brześcia prowadzącym gospodarstwo ogrodnicze „KRZAK” specjalizujące się 
w uprawie pomidorów pod folią oraz kwiatów balkonowych i chryzantem…

• pp. Halinie i Markowi Pasternak, mieszkającym w Pińczowie, którzy z synem Januszem pomiędzy Pińczowem 
a Pasturką od 35 lat prowadzą gospodarstwo ogrodnicze, specjalizujące się w uprawie kwiatów balkonowych 
i chryzantem, ok. 1000 m2 pod folią…
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• p. Dominikowi Druch - Dyrektorowi i p. Janowi Druch - Prezesowi Zarządu sp. z o.o. „Gospodarstwo rybackie GÓRKI 
- obiekt w Młodzawach Dużych” gdzie na powierzchni 150 ha obejmującej 12 stawów hoduje się karpie, karasie, 
szczupaki, amury…

• p. Cezaremu Brudz z Wojsławic oraz p. Henrykowi Grudniowi z Pińczowa młynarzom w trzecim pokoleniu, za 
udostępnienie tajników wiedzy młynarskiej…

• pp. Dorocie i Andrzejowi Maj z Bogucic - Stara Wieś, szczęśliwych rodziców pięciorga dzieci: jednej córki i czterech 
synów, w wieku 3-16 lat, posiadających 100 ha gospodarstwo, nastawionym głównie na uprawę zbóż oraz zielonki, 
na zbyt i potrzeby hodowli gęsi…

• panom Mieczysławowi i Bogdanowi Rejdak z Leszcz, zajmującym się od 32 lat hodowlę kur - niosek, obecne stado 
liczy ok. 11 tysięcy…

• p. Tadeuszowi Ptak ze Złotej, od 30 lat hobbistycznemu hodowcy ptaków egzotycznych ze wszystkich kontynentów…
• pp. Henryce i Ireneuszowi Koza z Grochowisk prowadzącym 4ha plantację porzeczki czarnej, hodującym konie rasy 

zimnokrwistej…
• pp. Januszowi i Iwonie Mentel z Gartatowic, prowadzącym wspólnie z rodzicami p. Janusza 13 ha gospodarstwo 

nastawione na produkcję warzyw, a także hodującym konie szlachetnej półkrwi, maści kasztanowatej i dereszowatej…
• pp. Anecie i Andrzejowi Drabik z Kozubowa, rodzicom 4 dorosłych córek, prowadzącym 50 ha gospodarstwo 

nastawione na hodowlę krów mlecznych (18 krów,15 jałówek, byk rozpłodowy), plantatorom tytoniu, uprawiającym 
zboża, zielonki i okopowe na potrzeby gospodarstwa. Pani Aneta już 2 kadencję jest przewodniczącą komisji 
rewizyjnej Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu w Kielcach…

• pp Albertowi i Urszuli Sikorom z Czechowa , którzy przejęte od rodziców gospodarstwo nastawili na chów trzody 
(ok. 1000 szt.) „na głębokiej ściółce”, żywionych w znacznej mierze paszą z własnej produkcji…

• pp. Lucynie i Włodzimierzowi Gręda z Żurawik, którzy w 34 ha gospodarstwie uprawiają cebulę, buraczki, marchew 
i pietruszkę, a także prowadzą sprzedaż hurtową warzyw. W zabudowaniach gospodarskich istnieje aż sześćdziesiąt 
gniazd jaskółczych…

• pp. Janowi i Danucie Koziarom z Biskupic uprawiającym od 20 lat ok. 14 ha, specjalizując się w uprawie kapusty: białej, 
modrej. Gospodarstwo posiada własne chłodnie do przechowywania warzyw, prowadzi też sprzedaż hurtową…

• pp. Jackowi i Małgorzacie Lech ze Stawieszyc, którzy w swoim 6 ha gospodarstwie prowadzą uprawę cebuli, buraczków, 
selerów…
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• pp. Lucjanowi i Barbarze Adamczyk z Miernowa, uprawiającym własnym sprzętem na 32 ha, warzywa głównie ogórki 
gruntowe, cebulę, ziemniaki oraz zboża…

• pp. Zbigniewowi i Dorocie Chmielarskim z Jelczy Wielkiej, właścicielom ok. 40 ha gospodarstwa nastawionego na 
uprawę pietruszki a także rzepaku…

• pp. Małgorzacie i Robertowi Majcher z Sędowic, prowadzących na ok. 60 ha uprawę zbóż i rzepaku, i których 
gospodarstwo przypomina małą fabrykę do przechowywania mycia, segregowania marchwi, pietruszki uprawianych 
na ok. 30 ha…

• pp. Annie i Ryszardowi Fatygom z Czechowa, uprawiającym ok. 15 ha, specjalizującym się w uprawie ziemniaka i warzyw…
• pp. Elżbiecie i Krzysztofowi Lozio z Sadkówki, którzy na 10 ha uprawiają głównie miętę, melisę a także truskawki …
• pp. Jackowi i Agnieszce Kaczmarczykom z Kliszowa, prowadzącym ekologiczne gospodarstwo certyfikowane 

nastawione na hodowlę bydła oraz uprawę bazylii prowadzoną na ok. 4 ha…
• pp. Annie i Janowi Łuszcz ze Stawian, którzy 23 ha gospodarstwo nastawili na produkcję roślinną - tytoń i zboża oraz 

hodowlę bydła…
• pp. Anecie i Andrzejowi Borek ze Stawian, uprawiających na 25 ha głownie zboża. Pani Aneta jest także sołtysem… 
• pp. Renacie i Mirosławowi Wojciechowskim z Młodzaw Dużych, którzy poza działalnością agroturystyczną w „Białej 

Zagrodzie” posiadają 18 ha gospodarstwo nastawione na uprawę tytoniu i cebuli…
• pp. Małgorzacie i Sławomirowi Nowak z Probołowic właścicielom 10 ha gospodarstwa rolnego, nastawionego na 

uprawę głównie zbóż, prowadzącym gospodarstwo agroturystyczne „brzoskwiniowy sad” oraz świadczącym usługi 
transportowe - przewozy osób…

• p. Marianowi Malara ze wsi Zagość, którego 30 ha gospodarstwo nastawiono na uprawę zbóż…
• pp. Małgorzacie i Andrzejowi Nogajczyk z Rębowa, prowadzącym 200 ha, zmechanizowane w pełni gospodarstwo 

nastawione na uprawę zbóż w tym gryki, rzepaku, strączkowych, łubinu, peluszki, a także prowadzącym sklep 
spożywczo-przemysłowy w Rębowie…

• p. Januszowi Kwapiszowi z Gartatowic, uprawiającemu zboża, lucernę i trawy na nasiona, blisko 100 ha…
• pp. Zofii i Marianowi Łyś z Kozubowa, prowadzącym ekologiczną uprawę lnicy i produkującym z niej metodą 

tradycyjną olej jadalny, który zyskał status tradycyjnego produktu regionalnego…
• pp. Monice i Dariuszowi Dziubińskim z Janowa prowadzącym ok. 20 ha tradycyjne gospodarstwo wspólnie z rodzicami, 

uprawiającym zboża, warzywa, hodującym 2 krowy, 5 buhajów, 3 maciory oraz drób na własne potrzeby…
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• p. Zbigniewowi Sobczyk z Brześcia, który od 4 lat prowadzi zakład stolarski, produkując meble na wymiar, zakład jest 
wyposażony w nowoczesny park maszynowy, zakupiony przy wsparciu środków unijnych…

• pp. Rafałowi i Monice Stolarskim z Młodzaw Dużych, prowadzącym od 10 lat gospodarstwo agroturystyczne oraz 
20 ha gospodarstwo rolne nastawione na uprawę zbóż…

• pp. Małgorzacie i Sebastianowi Gnacik, prowadzącym przedsiębiorstwo rodzinne JUL MET elementy kute: 
ogrodzenia, balustrady…

• p. Krzysztofowi Rzepa z Żurawik prowadzącemu firmę wylewki betonowe MIXOKRET, a także hodującemu 
ok. 10 000 sztuk ryb ozdobnych we własnym stawie…

• p. Agnieszce Pytel z Czechowa, prowadzącej jednoosobowy zakład krawiecki w Kijach…
• pp. Kazimierzowi i Barbarze Podraza ze Złotej , którzy wraz córkami prowadzą 10 ha gospodarstwo nastawione na 

uprawę warzyw gruntowych (selerów, buraków ćwikłowych). Dodatkowo p. Kazimierz prowadzi firmę „Rozalka” 
oferującą wyroby z drewna włanej produkcji…

• p. Sławomirowi Frączek z Czechowa, zajmującemu się - poza pracą w gospodarstwie rolnym prowadzonym wspólnie 
z rodzicami - produkcją mebli na wymiar…

• p. Robertowi Baczyńskiemu ze Stawieszyc, prowadzącemu usługi naprawczo-mechaniczne maszyn rolniczych…
• pp. Mirosławie i Markowi Durlej z Krzyżanowic, którzy od 8 lat prowadzą gospodarstwo agroturystyczne. 

Domeną p. Marka jest organizacja spływów kajakowych Nidą a pierogi z koziego sera własnej produkcji - domeną 
p. Mirosławy…

• p. Mariuszowi Banach, który z mamą Heleną, prowadzi 30 ha gospodarstwo we wsi Łabądź, nastawione na uprawę 
zbóż i buraka cukrowego oraz hodowlę bydła - ponad 30 szt. …

• p. Januszowi Juszczykowi z Bogucic, posiadającemu ok. 70 ha gospodarstwo, w którym między innymi prowadzi 
hodowlę owiec…

• pp. Zofii i Tadeuszowi Kurczyna z Młodzawy Dużych, którzy na potrzeby prowadzonego gospodarstwa 
agroturystycznego, na powierzchni ponad 1 ha, stworzyli ogród botaniczno-zoologiczny „Ogród na rozstajach” 
cieszący się wciąż nie słabnącą popularnością…

• p. Markowi Płachta z Koperni, prowadzącemu od 1993 roku firmę NATUR-VIT, będącą kontynuatorką tradycji 
w zakresie upraw, skupu i przetwórstwa surowców zielarskich na terenie powiatu…
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Za podzielenie się swoją wiedzą dziękujemy także:
• p. Urszuli Białobok – Prezesowi Świętokrzyskiego Związku Hodowców Bydła a zarazem głównemu specjaliście do 

spraw hodowli w Stadninie Koni Michałów… 
• p. Jerzemu Osińskiemu - Prezesowi Rejonowego Koła Pszczelarzy w Pińczowie…
• p. Kazimierzowi Dudzie i p. Reginie Kobierskiej z Powiatowego Zespołu Doradczego w Pińczowie ŚODR Modliszewice…

Za użyczenie własnych prac wzbogacających naszą publikację Zespół Redakcyjny dziękuje pięknie:
• pani Alicji Mazurek - Redaktorowi Przeglądu Ponidzia, miłośniczce fotografii, znanej z uwieczniania na kliszy 

piękna naszej małej ojczyzny…
• panu Pawłowi Kamińskiemu - dyrektorowi Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszycach, tropiącemu 

z aparatem widoczne i ukryte piękno ziemi działoszyckiej i nie tylko…



Publikacja „Powiat Pińczowski parcująca wieś” powstała w czasie
gdy Starostą Pińczowskim był radny Zbigniew Kierkowski.

Obowiązki wicestarosty pełnił Marek omasta.
Na czele 17 osobowej Rady Powiatu Pińczowskiego stał radny Ryszard Barna.

RaDNi PowiaTu PiŃcZowSKieGo KaDeNcja 2010-2014
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Jan Moskwa 
Zmarł 17 czerwca 2013 roku, w wieku 56 lat. Starosta Pińczowski od roku 2010. 

Wcześniej przez dwie kadencje pełnił punkcję Wicestarosty. Był członkiem Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. 

Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, wieloletni Prezes Zarządu Powiato-
wego a wcześniej Zarządu Gminnego w Pińczowie. Wesoły, życzliwy, skory do po-
mocy, której nie odmawiał.  Miłośnik piłki nożnej i wypraw rowerowych.





-107-



-108-


