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Za nami miesiąc tradycyjnego świętowania 
dożynek na terenach gmin i poszczególnych 
miejscowości. W tym roku w gminie Daleszyce 
sierpień stał się jednak miesiącem, w którym 
na próbę wystawiona została nasza wrażliwość, 
ale też zebraliśmy wyjątkowe plony: mieszkańcy 
pokazali, że w obliczu trudności potrafią się 
jednoczyć i okazywać bezinteresowną pomoc. 
W obliczu tragedii, jaka dotknęła naszych 
sąsiadów, wykazaliście się ogromnym współczu-
ciem. Tak było podczas gminnych dożynek, gdy 

Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!

przyłączyliście się do zbiórki pieniędzy dla Tomasza i Mikołajka. Serce pokazaliście 
także podczas charytatywnego biegu w Sukowie, gdzie celem było wsparcie 
rehabilitacji 8-letniego Krystiana. Razem łatwiej nam pokonywać trudności. 
 W tym numerze naszego czasopisma podsumowujemy wiele wakacyjnych 
wydarzeń i dorocznych imprez. Za nami letnie atrakcje zorganizowane dla 
najmłodszych mieszkańców gminy Daleszyce, drugie rozdanie nagród dla 
najpilniejszych uczniów z naszych szkół, które pokazało, że prymusów mamy 
w naszych szkołach coraz więcej, odbyły się gminne zawody ochotniczych straży 
pożarnych, uczciliśmy rocznice ważnych historycznych wydarzeń. Ogromnymi 
sukcesami cieszyły się też nasze sportsmenki, które przypieczętowały świetną formę 
i udowodniły, że w „letnich” dyscyplinach są w krajowej czołówce. 
 To wszystko wskazuje, że wakacje definitywnie już za nami. Ale spróbujemy 
jeszcze na chwilę zatrzymać  ich ciepły klimat – namawiając naszych Czytelników 
do udziału w konkursie fotograficznym. Nagrody czekają!

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

1 września wybrzmiał pierwszy, uroczysty dzwonek 
w naszych szkołach. Przed nami 186 dni nauki, uśmiechu, 
przygód i masy pozytywnych emocji. Naładowani dobrą 
energią, wszyscy jesteśmy gotowi do pracy. 

Psst, Rodzice niech odwrócą wzrok, a Wy, kochani 
Uczniowie zapamiętajcie liczbę 110. Tyle będzie wolnych 
dni od nauki w tym roku szkolnym!

Magdalena Lang-Trela
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Likwidujemy bariery w urzędzie. 
Będzie winda dla niepełnosprawnych

Zdobyliśmy pieniądze na likwidację barier w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Daleszycach. Burmistrz Dariusz 
Meresiński podpisał umowę ze Starostwem Kieleckim 
na dofinansowanie budowy windy przyschodowej. Ale 
to nie jedyne udogodnienia wprowadzane w magistracie 
dzięki realizowanej właśnie przebudowie. Najważniejszą 
zmianą będzie wewnętrzna winda dla niepełnosprawnych 
oraz osób starszych.  

W myśl umowy podpisanej 17 sierpnia ze starostą Miro-
sławem Gębskim, dofinansowane zostanie tak zwane 
krzesełko przyschodowe, które zostanie zamontowane przy 
wejściu do budynku urzędu i umożliwi dostęp osobom 
z problemami w poruszaniu się. Pieniądze na tą inwestycję 
pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach programu Wyrównywania 
Różnic Między Regionami III. 
– Platforma zewnętrzna zostanie zamontowana w miejscu 
starego podjazdu.  Zależy nam, żeby wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy mieli równy dostęp do usług, do życia społe-
cznego, a ta zmiana znacząco w tym pomoże – podkreśla 
burmistrz Dariusz Meresiński. 
 Ale to nie jedyne udogodnienia planowane 
w odnowionej siedzibie Urzędu z myślą o osobach 
niepełnosprawnych czy słabowidzących lub słabosłyszą-
cych. Głównym udogodnieniem ma być winda wewnątrz 
budynku, która umożliwi wjazd na wyższe piętra. Ponadto 
poszerzone zostaną drzwi wejściowe i zmieniony sposób 
otwierania, tak, aby umożliwić swobodny przejazd osobom 
na wózkach inwalidzkich. W myśl projektu, w obiekcie 
zaadaptowane zostaną dla potrzeb niepełnosprawnych 

łazienki, zastosowane zostaną piktogramy oraz kontrastowe 
oznaczenia pozwalające na sprawną komunikację osobom 
słabowidzącym, jest również plan instalacji pętli indukcyjnej 
w punkcie obsługi klienta, która ułatwia kontakt 
z niedosłyszącymi. 
– Dostosowanie Urzędu dla osób ze szczególnymi potrze-
bami jest konieczne, a okazało się możliwe dzięki decyzji 
o kompleksowym remoncie budynku – dodaje burmistrz.
 Przebudowa i remont siedziby Urzędu Miasta 
i Gminy przy placu Staszica 9 w Daleszycach ma potrwać 
do końca roku. Prace prowadzą do poprawy stanu tech-
nicznego i mają dostosować budynek do obowiązujących 
przepisów bhp i przeciwpożarowych. Wprowadzone zostają 
też ekologiczne rozwiązania energetyczne, na co pozyskane 
zostało unijne dofinansowanie w wysokości niemal 1 mln zł.

Magdalena Włodarska

Po ulewnych deszczach, które przeszły przez nasz region 
w ostatnich dniach sierpnia, mieszkańcy mogą zgłaszać 
wnioski o odszkodowanie strat powstałych wskutek 
opadów w gospodarstwach rolnych i budynkach mieszka-
lnych. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach dostępny jest właściwy „wniosek o oszaco-
wanie szkód powstałych wwyniku niekorzystnego zjawiska 
atmosferycznego wgospodarstwie”. Wnioski są przeka-
zywane do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Szacowanie strat po ulewach

Producent rolny do wniosku zobowiązany jest dołączyć 
kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu infor-
macji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz w przypadku 
posiadania zwierząt gospodarskich – kopie zgłoszenia 
do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). 

Redakcja
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Mieszkańcy Borkowa mają do dyspozycji kolejny wyas-
faltowany dojazd do swoich posesji. 25 sierpnia oficjalnie 
zakończyła się przebudowa drogi wewnętrznej za budyn-
kiem szkoły podstawowej. – Stan drogi wymagał pilnej 
interwencji i doprowadzenia jej do jak najlepszej 
funkcjonalności. Teraz jest wygodniej, a przede wszystkim 
bezpieczniej i bardziej komfortowo – zaznacza burmistrz 
Dariusz Meresiński.

Droga wewnętrzna w Borkowie 
została przebudowana 

Zadanie dotyczyło trasy o długości 110 m. Nawierzchnia 
została wylana asfaltem, pobocza i zjazdy są z kruszywa, 
ustawione zostały odpowiednie znaki drogowe. Wykonawcą 
robót była firma F.H.U. „KOVEX” Piotr Cieśla. Zadanie 
kosztowało w sumie ponad 67 tys. zł, zostało częściowo 
zrealizowane decyzją mieszkańców w ramach Funduszu 
Sołeckiego.

Redakcja

Trwają prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla 
zadań drogowych:
 - Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida 
  (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego Borków,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy,
 - Rozbudowa drogi gminnej  nr 319021T w msc. Niwy 
  gm. Daleszyce.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno 
  wraz z budową chodnika,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz 
  wraz z budową chodnika,
 - Rozbudowa skrzyżowania obok Domu Ludowego 
  w Daleszycach,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków 
  wraz z budową chodnika,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków 
  tzw. Borki wraz z budową chodnika,
 - Remont drogi powiatowej nr 0332T w msc. Daleszyce, 
  ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem 
  ulicznym;
 - Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Daleszyce-
  Niwy wraz z budową chodnika,
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy 
  (do pętli w Niwach),
 - Przebudowa drogi powiatowej dz.nr ewid. 215/2 w msc. 
  Danków,
 - Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0332T w msc. 
  Słopiec, 
 - Budowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz.nr 269/10,
 - Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid. 2/2; 5/20 w msc. 
  Widełki tzw. Łukawa.

Trwają prace przy realizacji zadań:
 - Rozbudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Daleszycach,
 - Utwardzenie kostką betonową pobocza w msc. Wójtostwo-
  Danków przy drodze powiatowej nr 0333T,
 - Wykonanie placu zabaw w msc. Cisów.

Złożono dokumentację projektową do Starosty Kieleckiego 
na wykonanie:
 - placu zabaw w msc. Marzysz,
 - siłowni zewnętrznej w msc. Brzechów.

Trwają prace związane z:
 - wykonaniem dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyj-
  nego w msc. Cisów,
 - termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Brzechowie.

W ramach Funduszu Sołeckiego:
 - zakończono prace związane z remontem budynku świetlicy 
  wiejskiej w msc. Danków-Wójtostwo.
 - wyposażono plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
  w Marzyszu.
 - organizacja imprez integracyjnych w sołectwach Mójcza 
  i Niestachów.

   Trwa postępowanie przetargowe na „Wykonanie robót 
budowlanych związanych z drogami wewnętrznymi w msc. 
Niwy” 2 zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid. 
388/3 oraz Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
dz.nr 1155/48 i 127/5.
   Ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji 
projektowej na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej 
nr 0356T w msc. Borków oraz na rozbudowę drogi gminnej w msc. 
Marzysz dz.nr ewid. 195/2.

Co budujemy, co planujemy?
Zarys gminnych inwestycji



Mieszkańcy naszej gminy mogli skorzystać z tej możliwości 
udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 18 sierpnia. W Spisobusie przez cały dzień 
dyżurowali pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego, 
którzy pomogli chętnym osobom wypełnić ankietę. 

Spisobus stanął na daleszyckim rynku

Przypomnijmy, Spis trwa do końca września. W wypełnieniu 
obowiązku pomagają mieszkańcom gminy pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, którzy w sierpniu 
dyżurowali w punkcie spisowym podczas Dożynek 
Gminnych w Daleszycach i podczas biegu charytatywnego 
w Sukowie, z początkiem września byli w Komórkach 
i Borkowie, a na co dzień są dostępni w Punkcie Spisowym 
w siedzibie Urzędu.

Magdalena Włodarska
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38 uczniów z terenu gminy Daleszyce zostało docenionych przez burmistrza 
Dariusza Meresińskiego. Młodzi ludzie otrzymali za swoją pracę w minionym 
roku szkolnym nagrody w postaci bonów pieniężnych. – Jestem dumny, że tylu 
uczniów naszych szkół może się pochwalić tak wysoką średnią ocen 
i znakomitymi osiągnięciami w konkursach przedmiotowych. Mam nadzieję, 
że to jest dla Was, jak również Waszych koleżanek i kolegów sygnał, że warto się 
sumiennie uczyć przez cały rok – powiedział na uroczystym spotkaniu 
z młodzieżą i rodzicami burmistrz.

Burmistrz nagrodził prymusów

35 osób zostało nagrodzonych za uzyskanie średniej ocen 
na zakończenie minionego roku szkolnego co najmniej 5,70. 
W gronie laureatów są: Julia Karyś, Adrian Kaleta, Krystian 
Kaleta, Kinga Jaworska, Katarzyna Jaworska, Julia Szczepa-
niak, Paweł Ozga, Michalina Zwierzyńska, Olgierd Zbróg, 
Aleksandra Alf, Filip Hernik, Kamil Ostrowski, Alicja Piórczyk 
oraz Antoni Wareliś z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Daleszycach, Alan Mrozik, Hanna Puchała oraz Bartosz 
Matałowski ze Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka 
w Mójczy, Julia Czech, Bartosz Flis, Amelia Dziadowicz, 
Katarzyna Dudkiewicz, Miłosz Michalski, Bartosz Piróg oraz 
Jakub Tyzo ze Szkoły Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego 
w Słopcu, Wiktoria Łygońska z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Sierakowie, a także reprezentujący Szkołę 
Podstawową im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie: 
Nikola Rybak, Wiktoria Linek, Maksymilian Golonka, Kacper 
Stępień, Maciej Kosmala, Jakub Słowiński, Filip Scendo, Alex 
Drewin, Aleksander Pawlik i Małgorzata Zarębska.

 Troje uczniów zasłużyło na uznanie dzięki dobrym 
wynikom w konkursach przedmiotowych: Julia Zielińska 
ze Szkoły Podstawowej w Sukowie – za zdobycie tytułu 
finalistki IV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, 
Kacper Kojacz ze Szkoły Podstawowej w Mójczy – za zdo-
bycie tytułu laureata XXVI Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego oraz Adam 
Skrobot z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi 
Królowej w Borkowie – za tytuł laureata XXV Konkursu 
Biblijnego Diecezji Kieleckiej.
 Nagrody Burmistrza zostały przyznane prymusom 
27 sierpnia, w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Daleszycach. Na miłą uroczystość zaproszeni zostali 
uczniowie wraz z rodzicami, symboliczne bony pieniężne 
wręczył uczniom burmistrz Dariusz Meresiński oraz 
wicedyrektor szkoły, Monika Kosmala – życząc wszystkim 
nagrodzonym równie dobrych wyników w z nowym roku 
szkolnym. 

Redakcja
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1 września upamiętniliśmy rozpoczęcie II wojny światowej. 
Patriotyczna msza święta odprawiona została z tej okazji 
w kościele parafialnym w Mójczy. 

Wspomnienie września 1939

– Dziękuję wszystkim organizatorom oraz uczestnikom 
tej pięknej uroczystości. Naszym obowiązkiem jest pamiętać 
o ofiarach i bohaterach tragicznych czasów, podtrzymujemy 
pamięć tamtych dni, by nigdy więcej taka historia się nie 
powtórzyła – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. 
 1 września 1939 roku to data, którą my Polacy 
zawsze będziemy pamiętać. 82 lata temu wojska niemieckie 
przekroczyły granice naszej Ojczyzny, rozpoczynając 
największy konflikt zbrojny w historii świata – II wojnę 
światową. 1 września, jak co roku, wspominamy miliony ofiar 
i zniszczenia, jakie działania wojenne przyniosły w naszym 
kraju. W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej składamy 
hołd polskim żołnierzom i partyzantom walczącym 
na wszystkich frontach wojny.

Mateusz Fąfara

Daleszycka orkiestra dęta zdobyła ponad 14 tys. 
zł dofinansowania na organizację warsztatów muzycznych 
i koncertów. Muzycy ogłaszają też nabór i zapraszają 
w swoje szeregi wszystkich zainteresowanych.

„Orkiestra Dęta z Daleszyc
Bogactwem Kulturalnym”

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach po raz 
kolejny sięgnął po środki pozabudżetowe, przystępując 
do Projektu Grantowego ogłoszonego przez LGD „Białe Ługi” 
pn. „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów 
dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD”, składając 
wniosek pt. „Orkiestra Dęta Daleszyce Bogactwem 
Kulturalnym Ziemi Daleszyckiej”.
 Umowę z Zarządem LGD „Białe Ługi” podpisano 
dnia 3 lipca 2021r., a kwota dofinansowania to 14.267,00zł. 
Zadanie jest realizowane od sierpnia 2021r. do końca 
listopada 2021r.
 Celem grantu jest promocja Orkiestry Dętej z Dale-
szyc poprzez organizację warsztatów muzycznych oraz 
3 koncertów na terenie obszaru działania LGD „Białe Ługi”. 
 Poprzez realizację zadnia chcemy nawiązać 
współpracę z orkiestrą ze Staszowa, spotykając się na war-
sztatach muzycznych, wymieniając swoje doświadczenia 
i zasoby kulturalne, repertuar, nuty. W najbliższym czasie 
planujemy wspólny koncert. 
 W ramach projektu zostaną zakupione 2 nowe 
instrumenty, 30 szt. toreb na nuty, sfinansowany koszt 
zatrudnienia instruktora warsztatów muzycznych, 
organizacja koncertów. 

Norbert Wojciechowski, 
dyr. MGOK Daleszyce

Chcesz być członkiem orkiestry w Daleszycach? Przyjdź, 
spróbuj, to nic nie kosztuje! Bliższe informacje można 
uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Daleszycach pod nr tel. (41) 30 72 251. 
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Wyrazy głębokiego współczucia

dla Rodziny i Bliskich

z powodu tragicznej śmierci

Marzeny i Kornelii Gemzik
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W sierpniu 2021 roku minęło tysiąc dni od czasu, gdy 
mieszkańcy Miasta i Gminy Daleszyce wybrali Dariusza 
Meresińskiego na stanowisko burmistrza. To już druga 
kadencja obecnie urzędującego włodarza naszej gminy. 
Tuż za symbolicznym „półmetkiem” pytamy, dlaczego 
podjął się tej funkcji, czy udało się zrealizować jego 
plany i jakie dalsze cele wyznacza sobie Dariusz 
Meresiński? 

„Umiemy osiągać sukcesy.” 
1000 dni burmistrza

       Przewaga Daleszyc w działaniu
Głos Daleszyc: To już Pana druga kadencja na stanowisku 
burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce. Dlaczego zdecydował 
się Pan po raz pierwszy i po raz kolejny kandydować? 
Dariusz Meresiński: Dynamika rozwoju naszego miasta 
i gminy nie była zadowalająca, gmina praktycznie „stała 
w miejscu”, nie rozwijała się. Chciałem pokazać mieszkań-
com, że potencjał gminy jest duży, problem był tylko 
z zarządzaniem. I nie myliłem się, od tego czasu wiele się 
zmieniło, mamy sukcesy, dowodem na to może być choćby 
to, że o naszych osiągnięciach się pisze, jesteśmy pozytywnie 
oceniani w rankingach. 
GD: Czemu zawdzięczamy ten sukces?
DM: Przez ostatnie lata zrobiliśmy bardzo dużo, ale, co naj-
ważniejsze, zależało nam na zrównoważonym rozwoju 
sołectw. W każdej miejscowości pojawiają się nowe 
inwestycje i razem przełamujemy pewien marazm. Dzisiaj 
już na pewno widać, że w Daleszycach można osiągać 
świetne rezultaty i że działając razem, otwierając się na różne 
potrzeby, jesteśmy silniejsi.  
       Odwaga zmian na lepsze
GD: Co takiego czyni Pana „właściwą osobą na właściwym 
miejscu”?
DM: Podejmowanie decyzji. Nie boję się tych trudnych, kiedy 
trzeba zaryzykować, albo kiedy nie od razu widać pozytywne 
efekty. Tak było na przykład z przebudową ulicy Kilińskiego 
w Daleszycach. Była to inwestycja od lat odkładana, ponie-
waż droga jest stosunkowo krótka, a zadanie skomplikowane 
i kosztowne. Konieczne było dobre przygotowanie, 
wystaranie się o dofinansowania. Podobnie było z rozbudową 
oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Źle funkcjonowała, ale 
dopóki działała, nikt nie chciał podjąć się tak ogromnego 
zadania. 
GD: Co Pana wyróżnia wśród innych samorządowców? Jakie 
cechy pomagają Panu skutecznie działać?
DM: Upór. Cierpliwość, którą wyniosłem z poprzedniej pracy. 
Konsekwencja.
GD: Co, Pana zdaniem, najważniejszego udało się Panu 
dokonać, sprawując funkcję burmistrza przez ostatnie tysiąc 
dni, ale też w poprzedniej kadencji.
DM: Udało mi się przekonać ludzi, współpracowników 
do zaangażowania w to, co razem tworzymy, do ciężkiej 
pracy, do zabiegania i dbania o pieniądze. Udowodniłem, 
że nasza gmina może się prężnie rozwijać. Wystarczy 
przypomnieć, że w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na in-
westycje 30 mln zł. W innych dużych gminach wydatki 
inwestycyjne są nawet kilkukrotnie mniejsze! To pokazuje, 
że jesteśmy jednym z liderów w zarządzaniu finansami. 
GD: Jak do tego doszło? Mówił Pan, że jeszcze kilka lat temu 
gmina „stała w miejscu”?
DM: Konieczne było przełamanie mentalności urzędników 
i zrozumienie, że w pewnym sensie jesteśmy firmą. To powo-
duje, że mamy wiele sukcesów.

GD: Jest Pan dumny z tej zmiany.
DM: Tak. Ponieważ dzięki niej doszło do realizacji ogromnej 
liczby zadań, które dotyczyły budowy dróg, chodników, 
kanalizacji, wodociągów, inwestycji w szkołach, świetlicach, 
oczyszczalniach, budowy boisk sportowych i placów zabaw, 
oświetlenia ulicznego. Każdego programu społecznego, jakie 
realizujemy. Do tego, że w naszej gminie praktycznie każda 
grupa mieszkańców może liczyć na działania skierowane 
do nich: od dzieci przez sportowców, strażaków po seniorów 
czy osoby bezrobotne. 
       Zrównoważona przyszłość
GD: Jest Pan aktualnie na półmetku kadencji. Co chciałby Pan 
osiągnąć do 2023 roku?
DM: Chciałbym zrealizować jak najwięcej inwestycji, które 
będą służyć naszym mieszkańcom, aby poprawić ich komfort 
życia. Niektóre z nich nie będą może efektowne, ale 
najcięższe do finansowego udźwignięcia, które jednak 
zmieniają jakość życia wszystkich mieszkańców. Mogę tylko 
jako przykład podsumować, że przez ostatnie trzy lata 
zbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków w Daleszycach, 
wykonaliśmy remont oczyszczalni ścieków w Marzyszu, trwa 
remont oczyszczalni ścieków w Szczecnie, wybudowaliśmy 
pompownie wody, zbudowaliśmy wiele kilometrów sieci 
wodno-kanalizacyjnych. Wszystkie te inwestycje kosztowały 
30 mln zł.  Nie są to zadania, które widać „gołym okiem”, ale 
są bardzo potrzebne. Poza tym, w myśl przysłowia „Cudze 
chwalicie…" myślę między innymi o większej promocji 
naszej gminy, która ma tak dużo do zaoferowania turystom. 
Przecież ponad połowa powierzchni gminy to lasy, warto ten 
atut podkreślać. Będziemy pozyskiwać dofinansowania i 
planować inwestycje tak, żeby trafiały do wszystkich 
mieszkańców gminy. Ważnym elementem jest dbałość o 
funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego na 
terenie gminy, m.in. publicznych szkół ale także klubów 
sportowych, kół gospodyń wiejskich, klubów seniora czy 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. 
GD: Jakieś szczególnie ważne dla Pana cele, marzenia?
DM: Jedne z pierwszych marzeń, jakie chciałbym zreali-
zować, to budowa sali gimnastycznej lub boiska wielo-
funkcyjnego przy każdej szkole. Cieszą mnie też tak zwane 
„miękkie projekty”, które angażują mieszkańców i dają 
im szansę przeżyć coś dobrego. Przykładem są kluby seniora, 
a  warto zaznaczyć, że niebawem w naszej gminie będzie ich 
aż dziesięć! Pięć w tej chwili działa, pięć kolejnych zostanie 
otwartych w ramach nowego projektu. Wiem, że kluby 
są niezwykle ważne dla podopiecznych, więc myślę, że to jest 
wyjątkowe osiągnięcie na rzecz mieszkańców. Będę dążył 
do utrzymania takiej dynamiki rozwoju naszej gminy i zrów-
noważonego rozwoju wszystkich sołectw, jakie udało się 
osiągnąć. 
GD: Dziękuję za rozmowę.

Magdalena Włodarska
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Minęła 77. rocznica wymarszu I batalionu 4. Pułku Piechoty 
Legionów Armii Krajowej w ramach akcji Burza. 8 sierpnia 
w Daleszycach odbyły się uroczystości z udziałem 
mieszkańców, środowisk kombatanckich i przedstawicieli 
samorządu. 

Uczciliśmy partyzantów

– Jak co roku, z początkiem sierpnia wspominamy 
poświęcenie bohaterów, którzy ruszyli na pomoc oblężonym 
Kielcom i walczącej w Powstaniu Warszawie. To część naszej 
historii i ważnej lekcji dla przyszłych pokoleń – podkreślał 
burmistrz Dariusz Meresiński.
 11 sierpnia 1944 roku ok. godziny 17-tej 51 osób 
z Daleszyc tworzących tak zwaną kompanię wybraniecką 
w ramach I batalionu 4. Pułku Piechoty Legionów Armii 
Krajowej wyruszyło na akcję „Burza”. Celem było opano-
wanie zajętych przez Niemców Kielc, jednak siły wroga 
okazały się zbyt duże. 15 sierpnia dwa bataliony dostały 
rozkaz wymarszu w kierunku walczącej w Powstaniu 
Warszawy.  
 Jak co roku, mieszkańcy Daleszyc na czele z burmi-
strzem Dariuszem Meresińskim uczcili pamięć o tych 
wydarzeniach, składając kwiaty w miejscach pamięci. 
– Upamiętniamy wszystkich walczących o wolność 
Ojczyzny, a przede wszystkim mieszkańców naszej gminy, 
którzy zostawili tutaj swoich bliskich i swoje domy, gotowi 
umrzeć za to, czym my możemy się dziś cieszyć: za wolność – 
podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.
 Uroczystości odbyły się pod pomnikiem poległych 
w obronie ojczyzny w latach 1939-1945 na Placu Cedry oraz 
pod figurą Matki Boskiej na daleszyckim rynku, gdzie 
11 sierpnia 1944 roku partyzanci z Armii Krajowej składali 
przysięgę przed wymarszem. Uroczysta msza święta 
w intencji poległych odprawiona została w kościele 

7 sierpnia minęła 95-ta rocznica wizyty mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Daleszycach. Tego 
dnia 1926 roku ok. godz. 15-tej Józef Piłsudski 
przybył do Daleszyc na przegląd II Dywizji 
stacjonowanej w obozie letnim w Niwkach 
Daleszyckich. Miało to miejsce w ramach 
V Zjazdu Legionistów, który odbywał się 
w Kielcach. Piłsudski został w Daleszycach 
przywitany z wielkimi honorami, na archi-
walnych fotografiach można zobaczyć usta-

Piłsudski w Daleszycach. Pamiętamy
wioną bramę tryumfalną, orkiestrę, wojsko 
i licznie zgromadzonych mieszkańców.  
 W 90-tą rocznicę wizyty twórcy 
Legionów, w  2016 roku na daleszyckim rynku 
stanął wykonany z brązu pomnik Józefa 
Piłsudskiego, przy którym odbywają się 
uroczystości w rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. 

Magdalena Włodarska

pw. św. Michała Archanioła. W obchodach wzięły udział 
poczty sztandarowe Związku Kombatantów i Byłych 
Więźniów Politycznych w Daleszycach, Szkoły Podstawowej 
imienia Pułkownika Mariana Sołtysiaka ,,Barabasza” 
w Daleszycach, Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży 
Pożarnych, Nadleśnictwa Daleszyce, przedstawiciele 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej oraz Banku 
Spółdzielczego Daleszyce-Górno oraz radni, sołtysi 
i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz  
jednostek pomocniczych.

Magdalena Włodarska
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Była duża dawka sportowych emocji i popis strażackich 
umiejętności. 8 sierpnia w Daleszycach rozegrane zostały 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Na płycie stadionu 
Spartakusa stanęły drużyny z wszystkich ośmiu jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Daleszycach oraz trzy 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Po zaciętej rywalizacji 
główne trofeum zdobyli strażacy z Daleszyc. 
– Gratuluję wszystkim świetnego popisu sprawności 
i wiedzy. Dzięki takim ćwiczeniom jesteście zawsze gotowi 
do działania, a mieszkańcy naszej gminy czują się 
bezpiecznie - podsumował burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce Dariusz Meresiński.

Gotowi do walki z żywiołem. 
W Daleszycach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

       Sztafeta i „bojówka” przygotowuje do akcji
W zawodach wzięło udział kilkudziesięciu strażaków, 
dopingowanych przez kolegów z jednostek i licznie zgroma-
dzoną na daleszyckim stadionie publiczność. Zawodnicy 
z Daleszyc, Cisowa, Komórek, Mójczy, Niestachowa, 
Sukowa, Smykowa i Szczecna rywalizowali w dwóch 
konkurencjach: seniorzy startowali w sztafecie i ćwiczeniu 
bojowym, młodzież miała do pokonania sztafetę i tor 
przeszkód. Druhowie musieli rozwijać linie gaśnicze na czas, 
fachowo zmontować węże pożarnicze i podać wodę, liczyła 
się precyzja i szybkość. 
– Dzisiejsze zawody są dla publiczności świetną rozrywką, 
możemy dopingować swoich faworytów i poczuć sportowe 
emocje, ale tak naprawdę, są to ćwiczenia, które pozwalają 
druhom sprawdzić ich przygotowanie do działania w czasie 
realnego zagrożenia. Tutaj mogą wyeliminować ewentualne 
błędy i stawać się coraz lepsi, zadania wymagały 
wykorzystania doświadczenia i specjalistycznego sprzętu. 
A zyskują na tym wszyscy mieszkańcy gminy Daleszyce, 
dlatego druhom należą się podziękowania za przygotowanie 
i udział w dzisiejszych zmaganiach – podkreślał burmistrz 
Dariusz Meresiński. Za grę fair play podziękował także 
zawodnikom prezes OSP w Daleszycach Norbert Wojcie-
chowski. Wszystkim zespołom sprawnego poradzenia sobie 
z wyzwaniami pogratulował komendant Zarządu Miejsko-
Gminnego OSP Szczepan Furmanek.

       Wzruszające chwile podczas rozdania medali
Puchar za zajęcie pierwszego miejsca zdobyli druhowie 
z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach, 
drudzy byli strażacy ze Smykowa, na trzecim miejscu – Su-
ków. W kategorii młodzieżowej chłopców również najlepszy 
okazał się zespół z Daleszyc, za którym uplasowała się 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Smykowa. W kategorii 
dziewcząt zwyciężyła drużyna MDP ze Smykowa – również 
nagrodzona za świetny wynik i sportową postawę. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. 
 Podczas uroczystego rozdania nagród nie obyło się 
bez wzruszeń: burmistrz wręczył medal członkowi Drużyny 
ze Smykowa, który z powodu kontuzji, której nabawił się 
w trakcie przygotowań do zawodów,  oglądał zmagania 
kolegów z trybun. – Na pewno będziesz miał jeszcze wiele 
okazji, żeby pokazać swoje przygotowanie do akcji 
pożarniczych. Nie tak wiele jest młodych osób, które 
poświęcają na takie zajęcia swój wolny czas, dlatego 
dziękujemy Ci za  zapał do ćwiczeń i za to, że jesteś tu z nami 
– powiedział burmistrz.
 Organizatorem zawodów był Miejsko-Gminny 
Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Daleszycach 
wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce.

Magdalena Włodarska
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Piękne dożynkowe wieńce, występy lokalnych artystów, 
strefa rozrywki dla najmłodszych oraz Turniej Sołtysów. Tak 
święto plonów obchodzono w gminie Daleszyce. 

Podziękowali za plony i „rozruszali” sołtysów

       Piękne wieńce... 
Mieszkańcy świętowali 22 sierpnia. Dożynki Gminne trady-
cyjnie rozpoczęły się mszą świętą dziękczynną. Starostami 
dożynek byli: Ewa Pawłowska z Borkowa i Paweł Toboła 
z Daleszyc. Sołectwa przygotowały piękne wieńce 
dożynkowe, a spośród nich wybrano ten, który zachwycił 
swoją kompozycją. W tym roku pierwsze miejsce zdobył 
wieniec Koła Gospodyń Wiejskich z Daleszyc. 
       ...i obrzędy dożynkowe
Podczas wydarzenia nie zabrakło staropolskich obrzędów 
dożynkowych, jak przekazanie na ręce gospodarza gminy 
chleba z tegorocznych ziaren i „ośpiewanie wieńców”. 
Następnie na scenę wkroczyli lokalni artyści, którzy 
prezentowali swoje talenty. Przed zebraną publicznością 
wystąpiła też miejscowa orkiestra dęta. Organizatorzy 
dożynek nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach 
spotkania. Dzieci zostały zaproszone do specjalnej strefy 
zabawy. 
– Cieszę się, że po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej 
pandemią możemy się tu dzisiaj spotkać i uczcić zakończenie 
tegorocznych plonów. Z tego miejsca pragnę serdecznie 
podziękować rolnikom za ich trud i pracę, jaką wkładają w to, 
aby na polskich stołach nie zabrakło chleba. Życzę wszystkim 
przede wszystkim zdrowia, bo każdy z nas wie, że jest ono 
najważniejsze. Życzę również obfitych plonów w kolejnym 
roku – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński, a do życzeń 
przyłączyła się wiceminister Anna Krupka, senator Krzysztof 
Słoń, wicestarosta Tomasz Pleban, radna Powiatu Kieleckiego 
Anna Kosmala, przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Siwonia 
oraz sekretarz gminy Piotr Ferens.
 Zwieńczeniem daleszyckich dożynek był lubiany 
przez mieszkańców Turniej Sołtysów. Liczne konkurencje, 
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Podziękowali za plony i „rozruszali” sołtysów
takie jak m.in. rzut gumiakiem „w teściową”, ubijanie piany 
z jajek, czy szukanie monety w zbożu wyłoniły najlepszych 
gospodarzy sołectw z terenu gminy Daleszyce. Po długich 
i emocjonujących zmaganiach pierwsze miejsce zdobyła 
Ewelina Miernik – sołtys Kranowa. Miejsce drugie wywalczyła 
Bożena Kołodziejczyk – sołtys Marzysza, a miejsce trzecie 
Dorota Dziedzic – sołtys Cisowa. Kobiety zdominowały 
tegoroczne rozgrywki, więc panowie zapowiedzieli srogi 
rewanż za rok. Podczas dożynek odbył się również test 
wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie, przygotowany 
dla naszych sołtysów przez Okręgową Inspekcję Pracy. 
Najlepiej z testem wiedzy poradzili sobie Wiesław Janik, 
Paweł Adwentowicz i Anna Kroma. Otrzymali oni nagrody 
ufundowane przez OIP.
       Mieszkańcy się wspierają
Podczas tegorocznych dożynek odbyła się również zbiórka 
pieniędzy dla jednej z daleszyckich rodzin, która aktualnie 
najbardziej potrzebuje wsparcia. Burmistrz Dariusz Mere-
siński dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizację 
i przeprowadzenie zbiórki datków. W szczególności - hojnym 
ofiarodawcom. 
– Jestem dumny z mieszkańców naszej gminy, z tego, 
że w trudnych chwilach potrafią się zjednoczyć i wspierać 
potrzebujących. Zawsze można na Was liczyć, co już 
niejednokrotnie pokazaliście. Cieszę się, że otaczają nas tak 
życzliwi i empatyczni ludzie – podsumowuje burmistrz.
– Patrząc na to, jak potraficie otworzyć swoje serca dla 
najbardziej potrzebujących, chylę czoła przed mieszkańcami 
naszej gminy – dodała radna Anna Kosmala.

Mateusz Fąfara

Podczas zbiórki prowadzonej na rzecz mieszkańców 
Daleszyc, Tomasza i Mikołaja, zebraliśmy 32 tysiące 222 
złotych i 69 groszy. Na rzecz rodziny zostało przekazanych 
też 14 bonów zakupowych Sodexo o łącznej wartości 2,8 
tysiąca złotych oraz 10 dolarów.
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9 sierpnia pani Agnieszka Michalecka otrzymała z rąk Burmistrza 
Miasta i Gminy Daleszyce Dariusza Meresińskiego stopień awansu 
zawodowego. Wyższe kwalifikacje zawodowe nauczycielka potwier-
dziła przed powołaną przez burmistrza Komisją Egzaminacyjną. 
Agnieszka Michalecka uczy języka polskiego i historii, prowadzi też 
zajęcia logopedyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dale-
szycach.

Magdalena Włodarska

Były ciekawostki z historii naszej gminy, pokaz rzemiosł 
i tańca dawnego, zabawy dla najmłodszych i degustacje. 
1 sierpnia na daleszyckim rynku odbył się piknik „Animacje 
eko-historyczne”. Głównym punktem zabawy był konkurs 
pod hasłem „Historia gminy Daleszyce”. Patronat nad 
wydarzeniem objął burmistrz Dariusz Meresiński, który 
ufundował też nagrodę dla zwycięzcy konkursu. 

O dziejach Daleszyc. Piknik z historią w tle

W konkursie historycznym wzięło udział 10 osób, największą 
wiedzą na temat dawnych Daleszyc może się pochwalić 
Teresa Filipczak z Daleszyc. 
– Pomysł na piknik „Animacje eko-historyczne” wynika 
z  potrzeby informacji społeczeństwa o dawnych miastach 
średniowiecznych takich jak Daleszyce. Powstawały  w nich 
różne rzemiosła, wydobywano rudy metali i rozwijały się 
wspólnoty mieszczańskie, które korzystały z różnych 
przywilejów nadanych przy zakładaniu miast – relacjonuje 
Stanisław Golmento, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Daleszyckiej. 
 Organizatorzy pikniku przygotowali animacje dla 
dzieci, degustacje, występy artystyczne i pokazy pracy 
rzemieślników takich jak kowal, bartnik, zielarka czy 
kucharka w strojach historycznych. 
– W naszym pikniku wziął także udział Marek Skuza, 
pochodzący z Trzemosny autor „Legendy o Osance i Kamien-
nym Rycerzu”, która opisuje pobyt Króla Władysława Jagiełły 
w 1368 roku na Ziemi Daleszyckiej na Górze Kamień 
– dodaje Stanisław Golmento. 
– Pomysł został dofinansowany przez Starostwo Powiatowe 
w Kielcach i objął historię miasta Pierzchnicy, Rakowa 
i Daleszyc – dodaje sekretarz TPZD. W ramach tej idei 
budowana jest przez TPZD „Mobilna Osada Średniowieczna 
w Daleszycach”, która została dofinansowana grantem 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego 
obszarów Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Chodzi 

o prezentacje dawnych rzemiosł, stroje z epoki, pokaz 
dawnego tańca i muzyki oraz inne formy średniowiecznej 
zabawy. 
 Organizatorem pikniku historycznego było Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Urząd Miasta i Gminy 
w Daleszycach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Impreza dofinansowana 
została z grantu Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz 
Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. W odkrywaniu 
dziejów Daleszyc pomagała organizatorom dr hab. Sylwia 
Konarska-Zimnicka z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. 
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej 
w ramach grantu „Mobilna Osada Średniowieczna w Dale-
szycach” prowadzi rekrutację i nabór na warsztaty tańca 
dawnego. 
 Warsztaty odbędą się w Szkole Podstawowej 
w Daleszycach począwszy od 4.09.2021 roku w godzinach 
pozalekcyjnych. Zapraszamy uczniów i osoby dorosłe. 
 W przyszłości planuje się utworzenie grupy tańca 
dawnego w inscenizacjach Osady Średniowiecznej. Zaintere-
sowane osoby prosimy o kontakt e-mail: tpzd2@wp.pl lub 
telefoniczny 607091130. 

Redakcja

Nowy nauczyciel 
mianowany w Daleszycach
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15 sierpnia w Mójczy odbyły się uroczystości dożynkowe. 
Mieszkańcy podziękowali za plony podczas mszy świętej 
oraz na pełnym atrakcji festynie. Nie brakło pięknego 
wieńca dożynkowego przygotowanego przez panie 
z lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich. W uroczystościach 
wziął udział burmistrz Dariusz Meresiński, który dziękował 
rolnikom za ciężką pracę i tradycyjnie podzielił się 
z mieszkańcami chlebem wypieczonym z tegorocznych 
zbóż.

Roztańczone dożynki w Mójczy

       Cenne tradycje
Obchody dożynkowe rozpoczęła msza, podczas której wierni 
świętowali także uroczystość  Wniebowzięcia Matki Bożej, 
a księża apelowali o podtrzymywanie tak cennych tradycji, 
jak święcenie pierwszych zbóż i dorocznych zbiorów. 
Za wkład w kultywowanie naszego dziedzictwa dziękowali 
mieszkańcom i organizatorom dożynek na czele z burmist-
rzem Dariuszem Meresińskim, sołtysem Dariuszem Sarkiem, 
dyrektor szkoły Martą Puchałą i Kołem Gospodyń Wiejskich.
 Drugą częścią obchodów była zabawa na placu 
szkolnym, która zgromadziła tłumy mieszkańców Mójczy 
i gości z sąsiednich miejscowości. W uroczystościach wzięli 
udział także radni Rady Miejskiej w Daleszycach na czele 
z przewodniczącym Rafałem Siwonią oraz radną Rady 
Powiatu Kieleckiego Anną Kosmalą. Żeby tradycji stało się 
zadość, przed zabawą starostowie dożynek przekazali na ręce 
burmistrza chleb wypieczony z tegorocznych zbóż, 
a gospodarz gminy rozdzielił bochenki pomiędzy 
mieszkańców. 
– Cieszę się, że po trudnym ubiegłym roku, dziś znowu 
możemy wspólnie bawić się i świętować tak piękne i ważne 
uroczystości, jakimi są dożynki – mówił burmistrz. 
– To nie tylko okazja do naszej integracji, co również jest 
ważne dla lokalnej społeczności, ale także nasz wyraz 
przywiązania do pięknych tradycji, jakimi możemy się 
szczycić. Ale przede wszystkim to okazja, by podziękować 
rolnikom za ich ciężką pracę. Nie jest łatwo wyżyć z tego 
zajęcia, tym bardziej doceniamy wasz wysiłek. Przy tym chcę 
zaznaczyć, że świętować dziś powinni też wszyscy, którzy 

w mniejszym stopniu zajmują się gospodarstwem czy 
uprawiają przydomowy ogródek. To wszystko niełatwa, 
a warta naśladowania praca – dodał burmistrz.
       Podziękowanie za krzewienie kultury
Wzruszającym akcentem tegorocznych dożynek było 
podziękowanie złożone przez burmistrza Dariusza 
Meresińskiego dla pani Lidii Mojeckiej, przewodniczącej 
Koła Gospodyń Wiejskich „Mójcza” – za jej wieloletnie 
sprawowanie tej funkcji. 
– Od wielu lat jest Pani wzorem i przykładem społecznej 
aktywności na rzecz krzewienia kultury w gminie Daleszyce. 
Dziękujemy za zaangażowanie, poświęcenie i profe-
sjonalizm w przewodniczeniu Kołu Gospodyń Wiejskich 
z Mójczy – mówił burmistrz, wręczając pani Lidii pamiątkowy 
grawerton i życząc także zdrowia i pomyślności. 
 Po tych podniosłych momentach, zaczęła się huczna 
zabawa. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji: było 
wesołe miasteczko dla najmłodszych, stoiska z pamiątkami 
i przekąskami, a przede wszystkim występy artystów. 
Na scenie zaprezentował się zespół śpiewaczy „Mójczanie”, 
do tańca przygrywała kapela „Sykowni” z Nowego Targu, 
a najpiękniejsze polskie tańce ludowe wykonał dla 
publiczności Zespół Pieśni i Tańca Kielce. Wszystkie występy 
przyjęte zostały brawami, do tańca zagrzewali obecnych 
Mójczanie i starości dożynek. 

Magdalena Włodarska
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7 sierpnia w Daleszycach miał przystanek wyjątkowy rajd 
rowerowy Onko Tour. Wszyscy uczestnicy to pacjenci 
onkologiczni, którzy przez tydzień podróżowali 
z Rzeszowa do Kielc, a w kolejnych miejscowościach 
namawiali mieszkańców do badań profilaktycznych. 
Z uczestnikami rajdu spotkał się burmistrz Dariusz 
Meresiński. – To, co robicie, jest niezwykłe. Nie tylko 
pokonujecie własne słabości i ogromne problemy, ale 
jeszcze pomagacie i dajecie nadzieję innym ludziom 
– mówił burmistrz.   

Rowerzyści namawiają do badań

– Jesteśmy dowodem na to, że można wygrać z rakiem i żyć 
pełnią życia – podkreślała organizatorka przedsięwzięcia, 
Katarzyna Gulczyńska, prezes Fundacji Pokonaj Raka. 
– Wszyscy uczestnicy rajdu to osoby „po przejściach”. 
Zmagamy się z różnymi problemami onkologicznymi, ale 
jesteśmy też pewni, że razem łatwiej je pokonać.
– Namawiamy także do badań, do mammografii, cytologii, 
badania znamion skóry w kierunku czerniaka. Do reagowania 
jak najszybciej, jeśli zauważamy zmiany zdrowotne, 
a zwłaszcza, jeśli jest historia nowotworowa w rodzinie. 
To w największym stopniu od szybkości reakcji zależy 
powodzenie w leczeniu – podkreślali uczestnicy rajdu. 
– Jestem pewna, że wielu tragedii udałoby się uniknąć, 
gdybyśmy przynajmniej raz na dwa lata wykonywali pełną 
morfologię krwi – podkreśla pani prezes. – To jest 
podstawowe badanie, które pozwoliłoby wystarczająco 
wcześnie wykryć wiele groźnych zmian. Niestety, o chorobie 
nie myśli się, kiedy jesteśmy zdrowi. A trzeba potraktować to 
jak „przegląd techniczny” – realizujemy taki obowiązkowy 
przegląd swojego samochodu, dlaczego nie pomyślimy tak 
samo poważnie o własnym zdrowiu? – uczula pani prezes.
 Grupę Onko Tour tworzą podopieczni Fundacji 

Dwa zespoły śpiewacze z gminy Daleszyce stanęły 
na podium jednego z najważniejszych konkursów kultury 
ludowej w województwie świętokrzyskim: 45-tych Buskich 
Spotkań z Folklorem. „Sukowianki znad Lubrzanki” zajęły 
pierwsze miejsce, „Marzyszanki” – trzecie, w kategorii 
zespoły śpiewacze.  Naszym utalentowanym artystkom 
kibicował Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz 
Meresiński, a także Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Daleszycach Rafał Siwonia i radny Sławomir Jamioł. 

Pokonaj Raka, wspierają ich pracownicy Biura Rzecznika 
Praw Pacjenta. Rowerzystom towarzyszył popularny 
youtuber Cyber Marian. W Daleszycach do rajdu dołączyli 
nasi stróże prawa, na spotkanie z uczestnikami wyprawy 
przybyli też najmłodsi podopieczni daleszyckiej szkółki 
Vento Bike Team.
 Onko Tour wystartował 2 sierpnia br. z Rynku 
w Rzeszowie. Uczestnicy w drodze są regularnie już od pięciu 
lat i w tym roku zakończyli przemierzanie trasy Green Velo. 
Jak zapowiadają, teraz w planach mają jeszcze większy 
wyczyn: wyprawę w Himalaje. Wierzymy, że dla „onko-
twardzieli” nie ma rzeczy niemożliwych. Trzymamy kciuki!

Magdalena Włodarska

Nasze zespoły na podium Buskich Spotkań z Folklorem!
 „Sukowianki” pierwsze, „Marzyszanki” trzecie!

Koncert laureatów 45. Buskich Spotkań z Folklorem odbył się 
8 sierpnia przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. 
Poza zespołami śpiewaczymi, artyści zostali nagrodzeni także 
w kategoriach: solista śpiewak, solista instrumentalista, zespół 
pieśni i tańca oraz kapele ludowe. 
– Buskie Spotkania z Folklorem to jeden z najważniejszych 
konkursów dla artystów promujących kulturę ludową 
w naszym regionie. Cieszę się, że na tej imprezie tak 
znakomicie prezentują się zespoły z naszej gminy – mówi 
burmistrz Dariusz Meresiński. – Ich wkład w pielęgnowanie 
historii jest bardzo ważny, to podczas takich wydarzeń 
uświadamiamy sobie, jak bogate mamy tradycje, a od zapału 

i talentu naszych śpiewaczek w dużej mierze zależy, czy 
także przyszłe pokolenia będą o naszych korzeniach 
pamiętać.
 Tymczasem przed naszymi artystkami stanęły kolejne 
wyzwania; po zwycięstwie na Buskich Spotkaniach, 
„Sukowianki” reprezentowały gminę Daleszyce podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym.

Magdalena Włodarska
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Były wielkie sportowe emocje, wzruszenia i szczytny cel. 
29 sierpnia odbył się III Charytatywny Bieg „Suków 
na Start”. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na rehabilitację 
8-letniego Krystiana Ramiączka. – Dzisiaj ktoś potrzebuje 
naszej pomocy, ale jutro sami możemy być w potrzebie. 
Warto pomagać, kiedy tylko możemy. Dziękuję, 
że przyszliście, jesteśmy tu dla Krystiana – zwrócił się 
do uczestników imprezy burmistrz Dariusz Meresiński. 

Pobiegliśmy dla Krystiana

 Uczestnicy sportowego wydarzenia ścigali się 
na dystansie 6,3 km. Biegowi towarzyszyła zbiórka pieniędzy 
dla Krystiana, licytacja fantów dla uczestników zabawy oraz 
festyn rodzinny. 
– Jestem dumna i szczęśliwa, że taka wspaniała inicjatywa 
zrodziła się w Sukowie. Tyle osób zaangażowało się 
w organizację, tyle nas tu dziś jest – Bieg „Suków na Start” 
to wspólne wielkie dzieło – mówiła radna Rady Powiatu Anna 
Kosmala.
 Do udziały w biegu zgłosiło się 130 osób, w tym 
uznani sportowcy i amatorzy, mieszkańcy Sukowa, rodzina, 
znajomi i szkolni koledzy Krystiana, duża grupa „Zabie-
ganych w Kielcach” i klubu karate Chikara, a nawet 
reprezentacja Rady Miejskiej w Daleszycach.
– Dziękuję wszystkim za przybycie, sportowcom za to, że nie 
przestraszyli się pogody i zapisy trwały nawet w deszczowe 
dni przed startem, wszystkim mieszkańcom Sukowa i gościom 
za to, że dokładają swoją cegiełkę do naszego projektu. Mam 
nadzieję, że ten Bieg, który na początku miał być formą 
pomocy dla jednej z mieszkanek naszej miejscowości, już 
na stałe wpisze się w nasz kalendarz imprez i co roku 
będziemy się tu spotykać, żeby pobiegać i pomagać – mówił 
Tomasz Biskupski, inicjator wydarzenia.
 Po zaciętej rywalizacji na najwyższym miejscu 
podium stanął Michał Bąk z Chełmiec, organizatorzy 
przyznali też nagrodę dla najszybszych mieszkańców 
Sukowa – tutaj pierwsze miejsce zajął Paweł Baran. 
Po dekoracji zwycięzców odbyło się losowanie nagród dla 
wszystkich biegaczy i osób, które wzięły udział w loterii 
fantowej. Wszystkie zebrane na festynie pieniądze - w sumie 
ponad 17 tys. zł - zostały przekazane na rzecz rehabilitacji 
Krystiana Ramiączka.
– Dziękuję wszystkim – mówiła wzruszona mama Krystiana. 
– Na czele z organizatorami, Tomaszem Biskupskim i Jackiem 
Nowalskim, burmistrzem Dariuszem Meresińskim i dyrektor 
szkoły w Sukowie, Małgorzatą Bielecką, strażakom, 
seniorom, „Sukowiankom”, biegaczom, którzy zechcieli 
tu przyjechać i wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości 
oraz gościom, którzy przyszli na to wydarzenie. Dzisiaj dla 
nas wszyscy jesteście zwycięzcami – podkreślała pani Agata 
Ramiączek.
 Sportowe wydarzenie zakończyło się zabawą 
taneczną. Uczestnicy festynu i chętni mieszkańcy Sukowa 
mieli także możliwość wzięcia udziału w Narodowym Spisie 
Powszechnym; obok budynku szkoły ustawiony został punkt 
spisowy, w którym na zainteresowanych czekali pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, pomagając 
w wypełnieniu ankiety Głównego Urzędu Statystycznego. 
 Organizatorem biegu i festynu byli: Miasto i Gmina 
Daleszyce, Szkoła Podstawowa w Sukowie, Zabiegani 
w Kielcach, Biskupski Running Team, KGW Sukowianki znad 
Lubrzanki, Stowarzyszenie Nasz Suków, sołtys Sukowa 
z Radą Sołecką oraz OSP Suków.

Magdalena Włodarska
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Miał 20 lat, kiedy po wypadku drogowym życie na chwilę zatrzymało się i nigdy już 
miało nie być takie samo. Zamiast auta –  był wózek inwalidzki, zamiast zdawać 
maturę – musiał od nowa uczyć się mówić i pisać. Dziś może śmiało marzyć 
o występie w reprezentacji kraju! Mieszkaniec Szczecna, Piotr Pawlik został w tym 
roku II Wicemistrzem Polski w Łucznictwie Osób Niepełnosprawnych i udowa-
dnia, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Pasje mieszkańców. Mistrz ze Szczecna 

Głos Daleszyc: Jak zaczęła się przygoda 
z łucznictwem? Nie był Pan sportow-
cem przed wypadkiem?
Piotr Pawlik: Przed wypadkiem uczy-
łem się w technikum, chciałem praco-
wać jako leśniczy. Nie myślałem o spor-
cie, a na pewno nie o wyczynowym. 
Ale w dzień mojego wyjazdu na waka-
cje w ubiegłym roku przypadkiem 
spotkałem się z trenerem, Ryszardem 
Olejnikiem. Dostałem od niego numer 
telefonu, zachęcał mnie do spróbowa-
nia sił w łucznictwie. 
GD: Czyli zostałeś „wypatrzony” przez 
znanego sportowca.
PP: Tak. Ryszard Olejnik, który pocho-
dzi z Borkowa, jest łucznikiem, który 
zdobył indywidualnie złoty medal i ra-
zem ze Stanisławem Jońskim i Toma-
szem Leżańskim drużynowo zdobyli 
srebro na Igrzyskach Paraolimpijskich 
w Atlancie. 
GD: I jak wyglądały pierwsze treningi 
z mistrzem?
PP: Na początek dostałem lekki 
drewniany łuk, ale potem już profe-
sjonalny i okazało się, że nie potrafię 
naciągnąć cięciwy. Zniechęciłem się, 
nie chciałem dalej próbować. Ale żona 
trenera, Małgorzata Olejnik, która też 
jest złotą medalistką w parałucznictwie 
z Atlanty, powiedziała mi „Ty musisz 
być silniejszy od łuku, a nie łuk 
od ciebie”. Wziąłem łuk do domu 
i ćwiczyłem. A potem były mistrzostwa.
GD: Jak się Pan przygotowywał do za-
wodów?
PP: Trenuję w Zrzeszeniu Sportu i Reha-
bilitacji Start i ćwiczę w domu. W zrze-
szeniu mamy treningi dwa razy w tygo-

dniu. Byłem też w Wiśle na jednym 
zgrupowaniu.  Jak mówi t rener, 
wystarczy nauczyć się stałych nawy-
ków, trzeba strzelać cały czas tak samo.
GD: I przychodzą błyskawiczne efekty. 
PP: Tak, tegoroczne medale z Mistrzo-
stw halowych w łucznictwie osób 
n iepe łnosp rawnych  w  Zg ie rzu 
i Mistrzostw Polski w Lublinie to są pier-
wsze osiągnięcia.  
GD: A prywatne zainteresowania?
PP: Lubię zwiedzać, podróżować. 
Przed wypadkiem planowałem pracę 
w lesie, dzisiaj ogranicza mnie spraw-
ność, ale zainteresowanie przyrodą 
pozostało. 
GD: Czy wiąże Pan przyszłość ze spor-
tem?
PP: Potrzebne jest też życie prywatne, 
bo wiadomo, łucznictwo na razie nie 
wyżywi. Udało mi się zdobyć sponsora, 
który pomoże mi kupić nowszy osprzęt, 
ale chciałbym mieć więcej wsparcia. 
Nie ukrywam też, że czasami jest brak 
sił. Ale ten sport to dla mnie w dużym 
stopniu rehabilitacja. Po wypadku 
byłem sparaliżowany prawostronnie, 
miałem uszkodzone i nogi i ręce, trzy 
lata nie chodziłem, byłem w bardzo 
niewesołej sytuacji, zaczynałem wszy-
stko od nowa. Musiałem uczyć się 
mówić, pisać, chodzić. Więc to jest dla 
mnie dobre ćwiczenie.
GD: Czuje Pan efekty tej rehabilitacji?
PP: Tak jak powiedziałem, na początku 
nie mogłem napiąć cięciwy… 
GD: Więc okazało się, że to był dobry 
strzał… Jakie ma Pan najbliższe plany, 
kolejne zawody?
PP: W tym roku były jeszcze euro-

pejskie mistrzostwa, w których wzięli 
udział sportowcy z kieleckiego Startu, 
ale już bardziej doświadczeni. Jeden 
z nich, Łukasz Ciszek, jest reprezentan-
tem kraju na paraolimpiadę w Tokio. 
Trener Olejnik, który jest wicetrenerem 
reprezentacji Polski, widzi szanse, 
żebym w przyszłości też się do reprez-
entacji dostał – jeśli będę się starał.
GD: Życzymy Panu spełnienia tych 
marzeń i kolejnych sukcesów. Dziękuję 
za rozmowę. 

Rozmawiała Magdalena Włodarska
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„Objazdowe wakacje 2021” zakończone. Finałowe spotkanie w Borkowie 
zgromadziło ponad sto osób. Wspaniałe wspomnienia na pewno zostaną też 
uczestnikom spotkań organizowanych w miejscowościach, do których tego lata 
dotarł Mobilny Klub Rodzinny „m-Gopsik”. 

Było mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. 
Podsumowanie „objazdowych wakacji”

Akcja „Objazdowe wakacje” ma już w naszej gminie 
kilkuletnią tradycję. Każdego lata w teren rusza samochód 
„m-Gopsik”, który zatrzymuje się w kolejnych miejsco-
wościach, żeby zachęcić najmłodszych mieszkańców 
spędzających wakacje w domach do wspólnej zabawy. 
W tym roku spotkania odbywały się pod hasłem „Tanecznym 
krokiem po Gminie Daleszyce”. 
– W każdym odwiedzonym sołectwie odbył się krótki rajd po 
okolicy, podczas którego pracownicy Nadleśnictwa 
Daleszyce opowiadali o  lasach i zwierzętach w nich 
mieszkających. Rajdy zakończone były zabawami na świe-
żym powietrzu oraz piknikiem – relacjonują organizatorzy. 
– Ostatni dzień akcji wakacyjnej odbył się 6 sierpnia 
w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Amazonka” 
w Borkowie. Dzieci powitał burmistrz Dariusz Meresiński, 
który przygotował dla uczestników niespodziankę w postaci 
lodów – pomimo deszczowej pogody cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem. Specjalne podziękowania powędrowały 
do wszystkich sponsorów i osób zaangażowanych 
w zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci.  
 Na uczestników akcji wakacyjnej czekało mnóstwo 
ciekawych zajęć, między innymi hipoterapia,  podczas której 
dzieci miały możliwość przejażdżki na koniach. Równie 
dużym zainteresowaniem cieszył się kącik malowania twarzy. 
Spotkanie poprowadził specjalista do spraw animacji 

Krzysztof Jędrzejewicz, który integrował dzieci oraz 
dorosłych w różnych konkurencjach i zabawach. Nie 
zabrakło również malowania na folii, przeciągania liny, 
baniek mydlanych oraz wielu innych atrakcji, prowadzonych 
przez pracowników MGOPS oraz MGOK. Przedstawiciele 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej poprowadzili 
konkursy dotyczące wiedzy o historii gminy Daleszyce. 
A skoro w haśle tegorocznej akcji był taniec, to nie mogło 
zabraknąć podbijającej świat piosenki Jerusalema, którą 
uczestnicy „Objazdowych Wakacji 2021” ćwiczyli w czasie 
spotkań w poszczególnych sołectwach pod okiem Haliny 
Górskiej.
 W akcji uczestniczyły dzieci uczęszczające do świe-
tlicy „Promyczek” i nowo powstałej świetlicy w Kranowie 
oraz pozostałych świetlic wiejskich z terenu naszej gminy. 
Organizatorem „Objazdowych wakacji” są pracownicy 
Świetlicy Integracyjno-Wspierającej „Promyczek” oraz 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we współ-
pracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Nadle-
śnictwem Daleszyce. Akcji patronuje Burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Redakcja
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Jak minęło lato naszym milusińskim? Oto kilka wspomnień, jakie zostaną z tych 
wakacji podopiecznym świetlic działających na terenie naszej gminy.

Pełne przygód wakacje w świetlicach

13 sierpnia miało miejsce pełne słońca 
i atrakcji spotkanie w Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Widełkach. Dzieci 
z tutejszej świetlicy podglądały życie 
pszczół, a na wakacyjnych warsztatach 
odwiedził maluchy burmistrz Dariusz 
Meresiński. Była muzyka, zabawa, 
spora dawka wiedzy i piękne popołu-
dnie na łonie przyrody.
 P o d o p i e c z n i  ś w i e t l i c y 
w Trzemosnej też udowodnili, że piątek 
trzynastego nie jest pechowy – i 
przeżyli pełen atrakcji dzień w Osadzie 
Średnio-wiecznej w Hucie Szklanej.
 25 s ierpnia podopieczni 
świetlicy Integracyjno-Wspierającej 

„Promyczek” w Daleszycach oraz 
nowo otwartej świetlicy w Kranowie 
pojechali na projekcję filmu animo-
wanego pt.: „Wyrolowani” do kina 
Helios w Kielcach. „Było 55 osób,  
świetny seans i integracja” – podsumo-
wują organizatorzy.

Magdalena Włodarska
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Nasze zawodniczki wywalczyły srebro w Mistrzostwach 
Polski w Piłce Plażowej Kobiet, zdobyły też trofea dla 
Najlepszej Strzelczyni i Najlepszej Bramkarki turnieju! 

Sparta Daleszyce Wicemistrzem Polski! 

– Jesteście niezawodne, dajecie nam najlepsze sportowe 
emocje i całym Daleszycom powód do dumy – podsumował 
burmistrz Dariusz Meresiński, gratulując dziewczynom 
i trenerowi Marcinowi Wengorskiemu świetnych wyników 
i konsekwencji w realizowaniu sportowych planów.
 Dla UKS Sparty Daleszyce to kolejny udany sezon 
w beach soccerze; w ub. roku „Spartanki” były trzecie 
na podium Mistrzostw, a w czerwcu tego roku obroniły 
Puchar Polski.
 Najlepszą strzelczynią sierpniowych zawodów 
(podobnie jak w Pucharze Polski) została Federica Dall’ara, 
najlepszą bramkarką Mistrzostw sędziowie uznali Anitę 
Snopczyńską.
 Mistrzostwa Polski Piłki Plażowej Kobiet zostały 
rozegrane 5-7 sierpnia na Lotos Stadionie Letnim w Gdańsku. 

Mistrzostwo obronił zespół Grembach Łódź. W finale 
„Spartanki” przegrały 0:3, w półfinałach zwyciężyły 5:3 
z Pogonią Tczew, w fazie grupowej 6:0 z UAM Poznań. 

Magdalena Włodarska

Gabriela Kaczmarczyk, zawodniczka daleszyckiej szkółki kolarskiej Vento Bike 
Team wygrała Tour de Pologne Junior. To jeden z najważniejszych wyścigów dla 
dzieci i młodzieży, który towarzyszy narodowemu wyścigowi kolarskiemu Tour 
de Pologne UCI World Tour. Celem zawodów jest promocja młodzieżowego 
sportu i popularyzacja jazdy na rowerze.

„Mały” Tour de Pologne dla Gabrysi!

Tour de Pologne Junior to cykl 
wyścigów, które odbyły się od 11 do 15 
sierpnia w Rzeszowie, Bielsko-Białej, 
Katowicach i Krakowie – młodzi 
zwodnicy mieli więc okazję sprawdzić 
swoje możliwości na różnorodnych 
t rasach.  F ina ł  zawodów zos ta ł 
poprowadzony po trasie, którą częścio-
wo pokonywali także zawodowcy. 
W kategorii Młodziczek pierwsze 
miejsce zajęła Gabriela Kaczmarczyk, 
podopieczna trenera Krzysztofa 
Baćkowskiego i Świętokrzyskiej Funda-
cji Sportu w Daleszycach. Wychowan-

ka szkółki Vento Bike Team tryumfowa-
ła także na poszczególnych etapach 
wyścigu, nie dając szans rywalkom 
w Rzeszowie, Katowicach i Krakowie. 
– Dziękujemy naszej zawodniczce i tre-
nerowi za najlepsze, bo przypieczę-
towane zwycięstwem emocje sportowe 
– pogratulował wyników burmistrz 
Dariusz Meresiński. – Mam nadzieję, 
że cel takich wyścigów, jakim jest pro-
mocja aktywnego spędzania czasu, 
został osiągnięty i kolejni młodzi miesz-
kańcy naszej gminy inspirują się 
dokonaniami Gabrysi i pozostałych 

wychowanków szkółki kolarskiej 
– i sami także coraz chętniej wsiadają 
na rower.

Magdalena Włodarska

Nagroda za zdjęcie pełne słońcaNagroda za zdjęcie pełne słońcaNagroda za zdjęcie pełne słońca
Lato minęło, a z nim zakończyły się nasze wakacyjne wojaże. Beztroskie, 

słoneczne dni, ustępują miejsca coraz śmielej pukającej do naszych drzwi 

jesieni. My tak łatwo nie chcemy jej wpuszczać do naszej gazety, dlatego 

pragniemy rozjaśnić jej strony Waszymi wakacyjnymi zdjęciami skąpa-

nymi w promieniach słońca. Pokażcie naszym czytelnikom jak 

spędzaliście tegoroczne wakacje, aby zatrzymać te chwilę jak najdłużej 

w pamięci. Już niewielu ludzi wywołuje swoje zdjęcia i wpina je do albu-

mu. Możemy zatem wspólnie stworzyć wakacyjny album, którym 

pochwalimy się przed mieszkańcami gminy Daleszyce. Autor najbardziej 

oryginalnego zdjęcia otrzyma od nas małą niespodziankę. Więc nie czekaj-

cie, tylko wysyłajcie. Nie dajmy się jesieni!

Zdjęcia przysyłajcie na adres mateusz.fafara@daleszyce.pl
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