
UCHWAŁA NR XXVI/.../2021 

RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO 

z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego". 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz §2 Regulaminu przyznawania Tytułu Honorowego "Zasłużony 

dla Powiatu Wschowskiego” stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/61/2019 Rady Powiatu 

Wschowskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Tytułu Honorowego "Zasłużony dla 

Powiatu Wschowskiego" oraz zasad i trybu jego nadawania (Dz. Urz. Woj. Lub. z  2019 r. poz. 2315) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego" Panu Henrykowi 

Kuźmie. 

 

§ 2. Uzasadnienie nadania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego" stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Osoba, której nadaje się Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego" otrzymuje 

Akt Przyznania Tytułu oraz Statuetkę. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

 

Jolanta Denesiuk 

 



 

Załącznik do uchwały nr XXVI/...../2021  

z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

 

Uzasadnienie nadania Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego". 

 

Na wniosek Wicestarosty Wschowskiego Waldemara Starosty z dnia 30 czerwca 2021 r. nadaje 

się Tytuł Honorowy "Zasłużony dla Powiatu Wschowskiego" panu Henrykowi Kuźmie. 

Henryk Kuźma, absolwent Technikum Mleczarskiego przez całą karierę zawodową pracował na 

odpowiedzialnych stanowiskach w mleczarniach działających na terenie województwa lubuskiego. 

W ramach swojej pracy zawodowej w latach 1964 – 1992 zajmował stanowiska od brygadzisty po 

kierownika oddziału i kierownika mleczarni. 

W roku 1992 r. założył własną działalność gospodarczą i produkował produkty mleczarskie  

w wydzierżawionej mleczarni w Sławie. W 1996 roku zakupił dzierżawiony zakład, który prowadzi 

do dnia dzisiejszego produkując wyroby mleczarskie. Prowadzi również sprzedaż hurtową oraz 

detaliczną wyprodukowanych przez siebie artykułów nabiałowych, takich jak: masło, twarogi, serki 

waniliowe, śmietany. 

Za swoją pracę zawodową Henryk Kuźma otrzymał godność „Zasłużony dla Spółdzielczości 

Mleczarskiej”. Jest również laureatem wielu nagród i wyróżnień za produkowane przez siebie 

wyroby, w tym między innymi: 

 Laureat Tytułu Polski Producent Żywności 2010; 

 Laureat Agropolska 2011, 2012, 2013; 

 Laureat Nasze Dobre Lubuskie 2011; 

 I miejsce w konkursie „Na Najsmaczniejsze Produkty XI Lubuskiego Dnia Żywności 2016”; 

 Laureat Tytułu Polski Producent Żywności 2010 (za serek homogenizowany waniliowy); 

 Dyplom Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 

przyznany w 2010 roku za produkcję zdrowej żywności. 

 

Wielkim sukcesem Henryka Kuźmy było wpisanie produktu pn. Masło Sławskie na listę 

Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Należy zaznaczyć, że mleczarnia prowadzona przez Henryka Kuźmę jest obecnie jedynym 

zakładem przetwórstwa mlecznego działającym na terenie województwa lubuskiego a produkowane 

przez niego produkty nie zawierają dodatków konserwujących. 

Sprzedając swoje produkty Henryk Kuźma promuje Gminę Sława i Powiat Wschowski zarówno  

w Województwie Lubuskim jak i w województwach ościennych. 



Henryk Kuźma nie skupia się wyłącznie na sprawach biznesowych, pomaga ludziom  

w potrzebie i sponsoruje wiele lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć. 

Kapituła Tytułu Honorowego opiniująca wnioski o przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony 

dla Powiatu Wschowskiego” na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała 

kandydaturę pana Henryka Kuźmy przedstawionego do wyróżnienia, kierując projekt stosownej 

uchwały pod obrady Rady Powiatu Wschowskiego. 

 


