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Pierwszy w tym roku „jesienny” numer naszego 
czasopisma oddajemy do rąk Czytelników 
z ogromną satysfakcją. Mamy bowiem do prze-
kazania dużo dobrych wiadomości i barwne 
fotorelacje z wielu ważnych wydarzeń, które 
pomogą na niejedną jesienną chandrę i melan-
cholię! 
 Niezawodnym lekarstwem na ponure dni 
na pewno będzie świadomość, że na naszych 
oczach gmina Daleszyce z każdym dniem zmienia 
się na lepsze. W najbliższym czasie odczują 

Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!

to m.in. kierowcy i piesi, którym oddajemy bezpieczniejsze drogi i chodniki, strażacy 
ze Smykowa, którzy dostali nowoczesny samochód, uczniowie szkoły w Szczecnie, 
gdzie zaczynamy termomodernizację, szkoły w Brzechowie, gdzie podobny remont już 
kończymy i wszyscy mieszkańcy, którym przekazujemy nowoczesne obiekty 
użyteczności publicznej. Z końcem lata organizowane były także ostatnie w naszych 
sołectwach festyny, dzieci z godną pozazdroszczenia energią wróciły do szkół, nie 
brakło emocji sportowych i artystycznych wzruszeń. 
 Jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu naszych kulturalnych 
imprez jest Jarmark na św. Michała, który jest możliwością spotkania dla wszystkich 
mieszkańców miasta i gminy Daleszyce. Po ubiegłorocznej przerwie, w ostatni 
weekend września znowu mogliśmy razem się bawić, zadbać o przekazanie naszych 
tradycji kolejnym pokoleniom i wyróżnić zasłużonych dla rozwoju gminy 
mieszkańców. Dziękuję wszystkim za obecność i szczególnie zachęcam do obejrzenia 
fotorelacji z tego wydarzenia – przeżyjmy to jeszcze raz! 

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

składamy najlepsze życzenia 

wszystkim Nauczycielom i Pracownikom szkół. 

Odkrywajcie świat codziennie na nowo ze swoimi podopiecznymi!

Naszym kochanym Uczniom życzymy,

 by nauka była wspaniałą przygodą, 

rozwijała zdolności i zaspokajała ciekawość, 

a towarzystwo rówieśników 

niech codziennie przynosi uśmiech i dobry humor.

Dariusz Meresiński 
Burmistrz 

Miasta i Gminy Daleszyce

Rafał Siwonia
Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Daleszycach
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Przebudowa drogi powiatowej Suków-Mójcza coraz bliżej! 
Powiatowy Zarząd Dróg jest w trakcie postępowania prze-
targowego na wykonanie zadania. 
– Jednym z elementów tej inwestycji jest doświetlenie 
skrzyżowania z obwodnicą, co przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych – podkreśla bur-
mistrz Dariusz Meresiński.  

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński 
podpisał 16 września umowę z wyłonionym w przetargu 
wykonawcą zadania, firmą Perfect z Kielc. - Rozpoczynamy 
drugi etap prac w szkole w Szczecnie, dzięki czemu 
obydwa budynki będą odnowione, bardziej przyjazne 
środowisku a przede wszystkim – uczniom i nauczycielom – 
podkreśla burmistrz. Od chwili podpisania umowy, 
wykonawca ma pół roku na realizację zadania.

Rusza termomodernizacja „budynku B” szkoły w Szczecnie

Szkoła w Szczecnie to kolejny budynek użyteczności 
publicznej na terenie gminy Daleszyce, który zostaje poddany 
termomodernizacji. Działanie to ma na celu ograniczenie 
ubytków ciepła, a poprzez to – ograniczenie emisyjności 
dwutlenku węgla do atmosfery. W tym celu m.in. zmieniony 
zostaje system ogrzewania i montowane panele fotowolta-
iczne. – Szkoły w gminie Daleszyce poddane termomoder-
nizacji zyskują przy tym dodatkowy walor, bo wyróżniają się 
piękną, kolorową elewacją, a dzięki temu – są bardziej przyja-
zne dla uczniów – dodaje burmistrz.
 Zadanie dotyczy budynku „B” Szkoły Podstawowej 
w Szczecnie. W ramach inwestycji wykonane zostanie 
ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych oraz 

stropu poddasza, wymienione zostaną instalacje c.o. 
i elektryczne. Straty ciepła pozwoli też zmniejszyć wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego. 
Oświetlenie zostanie wymienione na energooszczędne. 
Dodatkową wartością jest możliwość pozyskania energii 
odnawialnej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych.

Magdalena Włodarska

Doświetlimy 
ważne skrzyżowanie 

W ramach zadania doświetlone zostanie skrzyżowanie drogi 
wojewódzkiej z powiatową oraz sąsiednie zatoki autobusowe 
na obwodnicy. Jezdnia na odcinku ok. 955 m, od skrzyżo-
wania w kierunku Mójczy zostanie poszerzona do szerokości 
5,5 m, dobudowany zostanie jednostronny chodnik i bra-
kujące oświetlenie uliczne. Inwestycja jest realizowana przy 
współpracy gminy Daleszyce z powiatem kieleckim. 

Magdalena Włodarska

29 września, w dniu wspomnienia swojego patrona, parafia 
pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Dale-
szycach świętowała uroczystości odpustowe. Były one 
zakończeniem obchodzonego przez rok jubileuszu 
800-lecia istnienia wspólnoty. W obchodach wziął udział 
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Piękny jubileusz 
daleszyckiej parafii

Uroczystości jubileuszowe zamknęła msza święta z udziałem 
biskupa Piotra Skuchy, licznie przybyłych księży i pocztów 
sztandarowych. Nabożeństwo uświetnił swoim występem 
chór Uratowani. – Cały miniony rok był rokiem odnowy 
i przeżyć duchowych dla parafian i mieszkańców naszego 
miasta i gminy – podsumował burmistrz. Dariusz Meresiński 
podziękował w ciepłych słowach proboszczowi, ks. Tadeu-
szowi Cudzikowi, za jego starania i upór, które doprowadziły 
do koronacji obrazu Matki Bożej Daleszyckiej, jaka miała 
miejsce w lipcu. Nałożenie papieskich koron na cudowny 
obraz było kulminacyjnym punktem obchodów 800-lecia 
parafii. 

Magdalena Włodarska
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Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach jest w trakcie 
przygotowań do rozbudowy drogi gminnej w Marzyszu.

Informuję, że w dniu 15.09.2021 r. zostało zakończone 
zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce”. 
Zadanie zostało zrealizowane przy współudziale 
środków:
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
  i Gospodarki Wodnej w Kielcach - kwota dotacji 
  49.007,70 zł tj. 35% kosztów kwalifikowanych 
  zadania;
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie - kwota dotacji 
  49.007,70 zł tj. 35% kosztów kwalifikowanych 
  zadania;
 • Gminy Daleszyce – w kwocie 42.006,60 zł.

W ramach zadania od mieszkańców gminy Daleszyce 
odebrano 20 tys. m kw. azbestu.

Przebudujemy drogę 
w Marzyszu

W ramach zadania wykonane będzie:  526 mb  drogi z nową 
nawierzchnią asfaltową, chodnik z kostki o szerokości 2 m 
i pobocze utwardzone kruszywem o szerokości 0,75 m. 
w ramach inwestycji przewidziano też wykonanie zjazdów 
z kostki betonowej, budowę odwodnienia drogi w postaci 
kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidującej sieci 
elektrycznej oraz telekomunikacyjnej. Z uwagi na miejscami 
zbyt wąski pas drogowy, konieczne będzie poszerzenie drogi 
na mocy specustawy drogowej.
 Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 195/2. 
Inwestycja będzie podzielona na dwa etapy. Obecnie gmina 
czeka na pozwolenie na budowę od Starostwa Powiatowego 
w Kielcach.

Magdalena Włodarska

Informacja Burmistrza 
Miasta i Gminy Daleszyce  

Realizacja programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce 

Najmłodsze koło gospodyń wiejskich z terenu gminy Daleszyce szlifuje 
umiejętności pod okiem mistrzyni. W lutym tego roku ruszył projekt realizowany 
przez Lokalną Organizację Ochrony Kultury - LOOK „Teresa Klimczak – Mistrz 
śpiewu ludowego” w ramach programu „Kultura Ludowa i Tradycyjna 2021” 
sfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.

Młode gospodynie śpiewają na ludowo

Projekt jest skierowany do członkiń 
najmłodszego na terenie gminy 
Daleszyce Koła Gospodyń Wiejskich 
„Marzyszanki” z Marzysza.  Panie zain-
spirowane swoimi mamami, babciami, 
ciociami postanowiły nawiązać 
do tradycji zakładania kół. Członkinie 
KGW wnoszą istotny wkład w życie 
społeczne i kulturalne swojej wsi. 
Zrzeszenie funkcjonuje od ponad roku, 
panie chętnie razem gotują, szydełkują, 
wykonują tradycyjne ozdoby świą-
teczne. Aktywnie działają na swoim 
profilu społecznościowym Facebook, 
gdzie zamieszczają relacje ze swojej 
działalności kulinarnej i rękodziel-
niczej, a także ze „stawiania pierw-
szych kroków” na niwie wokalnej. 

 Warsztaty z Mistrzem Tradycji 
Panią Teresą Klimczak są idealną 
odpowiedzią na ich potrzeby i zainte-
resowania w dziedzinie śpiewaczej 
sztuki ludowej. Panie na spotkaniach 
zapoznają się z twórczością ludową 
regionu kieleckiego ze szczególnym 
uwzględnieniem repertuaru naszego 
Mistrza Tradycji, poznają gwarę święto-
krzyską, przyśpiewki obrzędowe oraz 
podstawowe techniki tzw. „śpiewu 
białego”. Warsztaty obejmują 200 
godzin zegarowych i potrwają do końca 
listopada. Na relację z ich przebiegu 
zapraszamy na portal społecznościowy 
LOOK na Facebooku.

Magdalena Zielińska
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Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał 14 września umowę 
na wykonanie robót budowlanych związanych z drogami 
wewnętrznymi w Niwach. Zadania dotyczą wyasfaltowania 
dwóch odcinków nawierzchni. 
– Obecnie te drogi są tłuczniowe, więc realizacja naszego 
zadania całkowicie odmieni komfort jazdy dla mieszkań-
ców tych okolic – zaznacza burmistrz.  

Zaczynamy 
prace w Niwach

Inwestycja jest podzielona na dwa zadania, dotyczące dróg 
o długości 265 m i 330 m (zlokalizowane na dz.nr ewid. 
388/3 oraz 1155/48 i 127/5). Obie drogi zyskają asfaltowe 
nawierzchnie o szerokości 4 m i obustronne pobocza 
z kruszywa. Czas na realizację wyznaczono do 13. listopada 
tego roku. 
 Inwestycje będą kosztować łącznie ponad 208,5 tys. 

zł. Oba zadania są dofinansowane przez Urząd Marszałko-
wski w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Staszów; spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszo-
nym przetargu i już przejęła plac budowy.

Magdalena Włodarska

W Dankowie trwają prace przy utwardzeniu kostką 
betonową pobocza przy drodze powiatowej. Zadanie 
będzie realizowane w dwóch etapach. Pierwszy fragment 
o długości ok. 500 mb już jest gotowy do użytku. W sumie 
pobocze będzie utwardzone na długości 1440 mb. 

Wygoda i bezpieczeństwo dla pieszych

 Zadanie jest realizowane przez gminę Daleszyce oraz powiat 
kielecki. W ramach inwestycji konieczne było geodezyjne 
wznowienie pasa drogowego i usunięcie starej nawierzchni 
pobocza, korytowanie, ułożenie podbudowy i nowej 
nawierzchni z kostki betonowej. Zakończenie prac jest 
przewidziane w przyszłym roku.
 Droga zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 215/1 
w msc. Danków-Wójtostwo. Wykonawcą jest firma ZRD 
Brukbud z Kielc. Wartość robót budowlanych opiewa 
na kwotę 336 033,05 zł brutto.

Magdalena Włodarska

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Daleszyce znów 
na szlaku! Z początkiem września panie zwiedziły 
Ojcowski Park Narodowy i Pustynię Błędowską. 
– To nasz sposób na integrację, a z powodu pandemii 
w ubiegłym roku nie organizowałyśmy wspólnego wyjazdu 
i bardzo nam tego brakowało. Tym bardziej cieszyły 
tegoroczne atrakcje i wspaniałe towarzystwo – podsumo-
wała wyjazd radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna 
Kosmala, prezes Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy 
Daleszyce.

Gospodynie na jurajskim szlaku

Nasze gospodynie już od kilku lat z powodzeniem łączą 
aktywność z integracją; w ramach corocznych wycieczek 
zdążyły zwiedzić największe perełki turystyczne Podhala 
i Bieszczad, Zamość i Lublin. Promują też hasło „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”, odkrywając najciekawsze 
zakątki regionu świętokrzyskiego. Na mapie tegorocznej 
wycieczki, obok Ojcowskiego Parku Narodowego i Pustyni 

Błędowskiej, znalazły się też inne atrakcje Małopolski: zamek 
Rabsztyn i sąsiedni Olkusz. 
 Wyjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce i sfinansowany z wła-
snych środków uczestników. Członkinie KGW dziękują 
Burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiego za udostepnienie 
autokaru.

Magdalena Włodarska
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18 września w daleszyckiej strażnicy odbyło się walne 
zebranie Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Daleszy-
cach. Na zebraniu dokonano wyboru do prezydium 
zarządu, który będzie pełnił swoją funkcję przez kolejne 
pięć lat. Na jego czele stanął druh Dominik Zarębski, 
zastępując druha Mariana Piątka. Podczas zebrania 
strażacy podjęli też uchwałę o nadaniu tytułu Członka 
Honorowego Jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce dla 
burmistrza Dariusza Meresińskiego.

Gminne władze OSP wybrane

Do nowego prezydium Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Daleszycach wybrani zostali:

Prezes – Dominik Zarębski
I vice prezes – Norbert Wojciechowski

II vice prezes – Kamil Smelcerz 
Komendant – Szczepan Furmanek 

Sekretarz – Maciej Mochocki 
Skarbnik – Kazimierz Kozieł
Członek – Łukasz Barchan 

 W walnym zebraniu uczestniczyli też między 
innymi: Mirosław Pawlak, prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Tomasz Pleban, 
wicestarosta kielecki oraz Anna Kosmala, radna Rady Powiatu 
Kieleckiego oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej 
w Daleszycach Beata Powałkiewicz.

Redakcja

28 września ruszyła pierwsza edycja Szkoły Żywej Pamięci 
w Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach. To zajęcia 
z historii w formie „zielonej szkoły” z udziałem uczniów 
szkół z Gminy Daleszyce. 

Daleszycka organizacja LOOK pracuje nad wydaniem 
książki.  W publikacji  znajdziemy wspomnienia 
mieszkańców naszej  gminy na temat  walorów 
przyrodniczych i kulturalnych ziemi daleszyckiej. 

Żywa lekcja historii w Widełkach

Szkoła Żywej Pamięci to rozmowy z ciekawymi ludźmi, 
spotkania z ostatnimi powstańcami warszawskimi, wycieczki, 
warsztaty, gry terenowe, praca zespołowa. Uczniowie m.in. 
z Daleszyc, Sukowa, Widełek, Mójczy, Niestachowa wezmą 
udział w interaktywnej lekcji historii w Przystanku Historia 
w Kielcach, odwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego 
w Warszawie, pojadą szlakiem żołnierzy AK w świętokrzy-
skiem.
 Szkoła Żywej Pamięci realizowana jest w CEE 
w Widełkach przy współpracy z Gminą Daleszyce. Patronem 
Honorowym wydarzenia jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce Dariusz Meresiński.

Redakcja

Seniorzy wspominają; 
powstaje książka o gminie Daleszyce

W lipcu br. Lokalna Organizacja Ochrony Kultury LOOK 
przystąpiła do kolejnego działania grantowego w ramach 
projektu „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem 
zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD” 
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi”. 
Głównym założeniem zadania pn. „Bogactwa i kultura ziemi 
daleszyckiej” jest wydanie publikacji o tym samym tytule, 
przedstawiającej walory przyrodnicze i kulturowe gminy 
Daleszyce. 
 W ramach zbierania materiałów do książki, LOOK 
przeprowadził spotkania wspominkowe w Klubach Seniora 
w Cisowie, Smykowie, Sukowie, Komórkach i Daleszycach. 
Zebrani chętnie dzielili się swoimi wspomnieniami 
i zdjęciami z archiwum rodzinnego, niektóre z nich na pewno 
będą unikatowym dopełnieniem publikacji. Zwieńczeniem 
pracy ma być wieczór promujący wydawnictwo, który 
uświetnią występami bohaterzy książki, czyli lokalni artyści. 
O terminie spotkania będziemy informować mieszkańców 
gminy.
 Całkowita wartość projektu to 15 479,92 zł w tym 
pozyskane dofinansowanie wynosi 12 070,00 zł, natomiast 
wkład własny LOOK to 3 409,92 zł.

Magdalena Zielińska
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Nie tylko fanów aktywnego trybu życia ucieszyła nowa 
inwestycja, która powstała na terenie Borkowa. W sąsie-
dztwie tutejszego zalewu otwarte zostało nowe boisko 
wielofunkcyjne. 
– To propozycja na spędzanie wolnego czasu przede 
wszystkim dla mieszkańców, ale też gości tej wypoczyn-
kowej miejscowości. Zależy mi, żeby na terenie naszej 
gminy powstawały różnorodne inwestycje, które spełniają 
wszelkie potrzeby – podkreśla burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce, Dariusz Meresiński.

Pierwsze bramki już padły. 
Boisko w Borkowie uroczyście otwarte

Na uroczystym otwarciu obiektu, 4 września, zebrała się duża 
grupa mieszkańców Borkowa i sąsiednich miejscowości. 
Nie zabrakło też amatorów piłki nożnej, którzy rozegrali 
na świeżej murawie pierwsze, emocjonujące mecze. 
Futbolistów, oprócz burmistrza dopingował też senator 
Krzysztof Słoń, radny Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Grzegorz Gałuszka, radna Rady Powiatu Kieleckiego 
Anna Kosmala oraz radni Rady Miejskiej w Daleszycach. 
W pierwszym turnieju na boisku w Borkowie zmierzyły się 
dwie reprezentacje gospodarzy, zespół ze Słopca i drużyna 
przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. 
Puchar zwycięzcy powędrował do samorządowców, drugie 
miejsce zdobyli juniorzy z Borkowa. 

 Budowa boiska w Borkowie kosztowała około 300 
tys. zł, zadanie zostało sfinansowane z programu „Sportowa 
Polska” i budżetu gminy. Można na nim rozgrywać mecze 
piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, badmintona i tenisa.

Magdalena Włodarska

1 października
Naszym wspaniałym Seniorom 

z okazji Ich święta życzymy dużo radości, zdrowia i energii, 

nie szczędźcie nam uśmiechu, cierpliwości i dobrej rady, 

niech „jesień życia”  będzie ciepła i słoneczna. 

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 

Dariusz Meresiński
Burmistrz

Misata i Gminy Daleszyce

Rafał Siłownia
Przewodniczący Rady Miejskiej

w Daleszycach
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Nowy wóz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Smykowa 
– średni samochód ratowniczo-gaśniczy – został oficjalnie 
poświęcony i przekazany druhom. Wóz został symbo-
licznie nazwany imieniem Roman. 
– Tym gestem chcemy upamiętnić jednego z założycieli 
OSP w Smykowie, który zmarł tuż przed przekazaniem 
wozu do jednostki. Druh Romuald Mochocki został 
w 2019-tym roku wyróżniony przez wojewódzki zarząd 
OSP za swoją długoletnią pracę i służbę na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej. Zawsze zależało mu na tym, by „jego” 
jednostka się rozwijała – mówił burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce Dariusz Meresiński. 

„Roman” już na służbie!

       Wóz poświęcony i „ochrzczony”
Uroczystość poświęcenia wozu odbyła się 19 września. 
Rozpoczęła ją msza święta w kościele św. Rozalii 
w Skorzeszycach, po której strażacy zebrali się w siedzibie 
OSP w Smykowie. Po ceremonii poświęcenia symbolicznie 
wybrano „matkę chrzestną” i opiekuna nowego wozu, 
którymi zostali: Joanna Witkowska, sołtys Smykowa oraz 
Dariusz Meresiński,  Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. 
Formalnego przekazania samochodu dokonał burmistrz 
w asyście wiceminister Anny Krupki, senatora Krzysztofa 
Słonia, sołtys Joanny Witkowskiej oraz Komendanta 
Miejskiego PSP w Kielcach, starszego brygadiera Sławomira 
Karwata.
– W imieniu całej naszej jednostki OSP składam gorące 
podziękowanie za przydzielony samochód, podnoszący 
zdolność operacyjną naszej jednostki. Równocześnie 
zapewniam wszystkich, że będziemy się starać aby ten 

samochód był zawsze sprawny i należycie konserwowany 
– podkreślił prezes OSP w Smykowie, dh Kazimierz Maciejski.
 Wiceminister Anna Krupka oraz senator Krzysztof 
Słoń gratulowali jednostce ze Smykowa wzmocnienia taboru 
nowym wozem, co było możliwe dzięki dobrej współpracy 
na różnych szczeblach. Przypomnijmy, pieniądze na zakup 
wozu Iveco Eurocargo zostały pozyskane ze środków 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej, budżetu gminy 
Daleszyce i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. 

       Wzorowi strażacy odznaczeni
Ważnym elementem obchodów było wręczenie przez 
Ireneusza Żaka, prezesa Powiatowego Związku OSP RP 
w Kielcach, odznaczeń dla zasłużonych druhów. Prezydium 
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP nadało 
odznakę „Wzorowy strażak” dla druha Grzegorza Zielonki 
oraz druha Damiana Kaweckiego, natomiast srebrny medal 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” dla druha Leszka Ozgi.
 Uroczystości uświetniła również obecność nowo 
wybranego prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP RP 
w Daleszycach, Dominika Zarębskiego oraz komendanta 
gminnego związku Szczepana Furmanka, radnej Rady 
Powiatu Kieleckiego Anny Kosmali, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Daleszycach Rafała Siwoni i radnego Dariusza 
Dzięcioła.

Magdalena Włodarska

Zarząd OSP Smyków składa podziękowanie dla sołectwa 
Smyków i Sieraków oraz dla pana Marka Maciejskiego 
za wsparcie finansowe przekazane na rzecz organizacji  
uroczystości przekazania samochodu ratownioczo-
gaśniczego.
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Doroczne nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 
rozdane! 26 września, podczas Jarmarku na św. Michała, 
burmistrz Dariusz Meresiński uhonorował statuetką Złotej 
Wagi osoby najbardziej zasłużone w minionym roku dla 
rozwoju i promocji naszej gminy.

Złote Wagi 2021

Tradycyjnie nagrody przyznane zostały w czterech 
kategoriach: Człowiek Roku Senior, Człowiek Roku Junior, 
Przedsiębiorca Roku i Wydarzenie Roku. 

       Człowiek Roku Senior
Zaszczytny tytuł Człowieka Roku w kategorii Senior został 
przyznany druhowi Marianowi Piątkowi – zasłużonemu 
strażakowi i byłemu radnemu Rady Miejskiej w Daleszycach. 
Udało mu się doprowadzić do skanalizowania (jako jednych 
z pierwszych miejscowości w naszej gminie) Szczecna 
i Komórek. Przez 25 lat był prezesem Zarządu Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach. Został 
uhonorowany Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Jak 
podkreśla, kocha samorząd, kocha straż i cieszy się, że młodzi 
ludzie kontynuują jego misję dla dobra i bezpieczeństwa 
naszej gminy. 

       Człowiek Roku Junior
Mimo młodego wieku, śmiało można o niej mówić – królowa 
szos. Tytuł Człowieka Roku w kategorii  Junior powędrował 
do wychowanki szkółki kolarskiej Vento Bike Team 
Daleszyce, Gabrieli Kaczmarczyk. Swoją przygodę 
ze sportem rozpoczęła niespełna cztery lata temu, startując 
w wyścigu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce. 
Przez ten krótki czas zdążyła już ponad 100 razy stanąć 
na podium w zawodach rangi ogólnopolskiej. „Życzymy 
jej wielu kolejnych sukcesów i tego, czego pragnie 
najbardziej – by w przyszłości reprezentowała nasz kraj 
na Igrzyskach Olimpijskich” – podkreślił burmistrz Dariusz 
Meresiński, wręczając nagrodę młodej laureatce.

       Przedsiębiorca Roku
Złotą Wagę w kategorii Przedsiębiorca Roku burmistrz 
Dariusz Meresiński przekazał na ręce pani Haliny Siwoni, dla 
Piekarni & Cukierni Borków. Firma działa od 25 lat, jej 
wypieki zna każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Daleszyce 
i nie tylko: są dostępne już m.in. w Łagowie, Pierzchnicy 
i Kielcach. Firma zatrudnia kilkanaście osób i stale poszerza 
ofertę produktów. Nagroda jest uznaniem za jakość, prężny 
rozwój przedsiębiorstwa i nocną pracę piekarzy, dzięki 
którym każdego ranka możemy się cieszyć świeżymi 
wypiekami, a słodkości umilają nam każdą uroczystość. 

       Wydarzenie Roku
Złota Waga w kategorii Wydarzenie Roku powędrowała 
do Parafii  p.w. św. Michała Archanioła w Daleszycach, która 
17 lipca br. obchodziła uroczystość koronacji cudownego 
obrazu Matki Bożej Daleszyckiej. Kościół w Daleszycach 
istnieje od 1221 roku. W XVI wieku w wielkim ołtarzu 
mieszczony został obraz Matki Bożej Szkaplerznej, który 
dekretem biskupa wydanym podczas wizytacji 5 lipca 1782 r. 
uznany został za słynący łaskami. Przez kolejne lata nasi 
mieszkańcy otrzymywali za wstawiennictwem Daleszyckiej 
Pani wsparcie w trudnych chwilach, a w podzięce składali 
liczne wota. Świadectwa te stały się podstawą wystosowanej 
do papieża Franciszka prośby o pozwolenie na Koronację 
Obrazu. Złota Waga została przekazana na ręce księdza 
dziekana Tadeusza Cudzika, którego kilkuletnie starania 
doprowadziły do tak ważnego wydarzenia w życiu naszej 
społeczności, jaką była koronacja obrazu Matki Bożej 
Daleszyckiej. 

Mateusz Fąfara
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Po ubiegłorocznej, spowodowanej obostrzeniami pande-
micznymi przerwie, w tym roku Daleszyce znów święto-
wały na Jarmarku na św. Michała. Dwudniowe wydarzenie 
przyciągnęło w ostatni weekend września tłumy mieszkań-
ców oraz gości spoza naszej gminy. Wszystko odbyło się 
zgodnie z tradycją: pierwszy dzień upłynął pod hasłem 
„Na ludowo”, drugi należał do gwiazd, z zespołem Defis 
na czele. Była prezentacja dawnych obrzędów i regionalna 
kuchnia, występy zespołów muzycznych, pokazy 
sportowe, stragany i wesołe miasteczko z gigantyczną 
karuzelą i tunelem grozy. Nie brakło uroczystego rozdania 
nagród burmistrza – Złotych Wag.

Hucznie świętowaliśmy XIV Jarmark na św. Michała

– Jarmark na świętego Michała jest ważnym wydarzeniem 
w życiu naszego miasta i gminy – podkreśla burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Co roku przygotowujemy się, aby organizacja 
była na najwyższym poziomie, by mieszkańcy mogli tu miło 
spędzić czas i za każdym razem cieszymy się, że jest ich tak 
wielu, bo to pokazuje, że jest potrzeba takiego spotkania.
       Od tradycji do współczesności. Moc atrakcji na rynku
Jarmark rozpoczął się występami lokalnych zespołów 
śpiewaczych i prezentacją Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
gminy Daleszyce. W tym roku nasi ludowi artyści zostali 
wyróżnieni za swoją pracę na rzecz pielęgnowania lokalnych 
tradycji pamiątkowymi dyplomami, które wręczył zespołom 
burmistrz Dariusz Meresiński. Wszystkie Koła Gospodyń 
Wiejskich z gminy Daleszyce otrzymały też nagrody 
rzeczowe – namioty, które mają służyć do prezentacji Kół 
podczas imprez plenerowych.
 Drugi dzień Jarmarku to także barwne widowisko, 
które otworzył występ Orkiestr Dętych z Daleszyc i z Grzy-
bowa oraz zespołów tanecznych Kryształki i Mażoretki. 
O silne emocje zadbali nasi utytułowani karatecy z klubu 
Chikara, nieprzemijające piękno kultury ludowej ukazywał 
nam Zespół Pieśni i Tańca Kielce, a uczestnicy wspólnej 
zabawy chętnie dzielili się wrażeniami. 
– Już po pierwszym dniu było fantastycznie, a dziś kolejna 
doza emocji i zabawa z Kryształkami, Mażoretkami, 
z Chikarą, co  było naprawdę fascynujące, a jeszcze przed 
nami gwiazdy wieczoru – podkreślała radna Rady Powiatu 
Kieleckiego Anna Kosmala. – Każdy może tu znaleźć coś dla 
siebie, wystawiają się Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej z pokazem dawnych 
rzemiosł i tańców dworskich, można się spisać w Narodowym 
Spisie Powszechnym, jest stoisko Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
jest mnóstwo atrakcji dla dzieci, w tym ogromny lunapark.
 Na daleszycki jarmark przybyły tłumy mieszkańców, 
ale też gości spoza gminy. Wśród nich – osoby, które wracają 
na to wydarzenie co roku.
– Daleszycki jarmark to, jak co roku, świetna zabawa, 
a jednocześnie wymiar duchowy w postaci patrona – mówił 
senator Krzysztof Słoń. – To wyjątkowe wydarzenie. Cieszy 
mnie, że święci są patronami naszych miast i wsi, że Dale-
szyce obrały sobie za patrona świętego Michała i są mu 
wierne, a jarmarki są tego ukoronowaniem. 
– Takie wydarzenia, które sprowadzają nas do gminy 
Daleszyce, są okazją do spotkania z mieszkańcami, którzy 
często dzielą się swoimi problemami, a my jako radni też 
jesteśmy po to, by wskazywać możliwe rozwiązania. Ale 
jarmark to przede wszystkim zabawa, daleszycki rynek jest 
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Hucznie świętowaliśmy XIV Jarmark na św. Michała
rozśpiewany, roztańczony i roześmiany, a wszystkie występy 
wprawiły nas w bardzo dobry nastrój, który utrzyma się, jak 
myś l ę ,  do  p rzy sz ł ego  roku  –  podk re ś l i ł  r adny 
świętokrzyskiego sejmiku, Grzegorz Gałuszka.
       Od Złotych Wag do Defisu. Gwiazdy na scenie
Ważnym punktem w programie drugiego dnia Jarmarku było 
wręczenie Złotych Wag – dorocznych nagród, którymi 
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wyróżnia najbardziej 
zasłużonych dla promocji i rozwoju gminy mieszkańców. 
– To był trudny rok, związany z wieloma ograniczeniami, 
a jednak pokazaliście Państwo, że się nie poddajecie 
i działacie dalej – gratulował wyróżnionym burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Nagrody, jak zawsze trafiły do wyjątkowych 
osób, za wyjątkowe wydarzenia i w ten sposób symbolicznie 
dziękujemy i doceniamy to, co robią dla nas wszystkich – 
dodał burmistrz.
– Złote Wagi to nagrody dla wyróżniających się mieszkańców, 
którzy rozsławiają imię Daleszyc nie tylko w naszym 
powiecie i województwie, ale także w kraju. Cieszy mnie 
bardzo, że gmina się rozwija, że ma tak wspaniałych 
mieszkańców, którzy chcą być tutaj razem – podsumował 
senator Krzysztof Słoń.
 Dodatkową nagrodą dla uhonorowanych i dla całej 
publiczności był występ poprzedniego laureata Złotej Wagi 
w kategorii Człowiek Roku Junior, młodego, ale docenionego 
już na daleszyckiej scenie artysty, a jednocześnie wscho-
dzącej gwiazdy polskiej estrady – Wiktora Zwierzyńskiego, 
który przy okazji podziękował za wszystkie ciepłe słowa, 
jakie popłynęły w jego kierunku po entuzjastycznie przyjętym 
występie w programie The Voice of Poland.
 Zwieńczeniem daleszyckiego Jarmarku były występy 
Kapeli Jędrusie i gwiazdy wieczoru, zespołu Defis. Wspólną 
zabawę zakończyła dyskoteka pod gwiazdami. 
 Organizatorem daleszyckiego Jarmarku na św. Mi-
chała był Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach, Stowarzyszenie 
Kobiet Wiejskich z Gminy Daleszyce oraz jednostki 
pomocnicze Urzędu:  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Daleszycach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społe-
cznej w Daleszycach ze Świetlicą Integracyjno-Wpierającą 
Promyczek, przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół 
Ziemi Daleszyckiej i gminnymi Kołami Gospodyń Wiejskich. 
 Organizatorzy dziękują wszystkim artystom, sporto-
wcom i pozostałym osobom, które przyczyniły się do przy-
gotowania Jarmarku, a także wszystkim mieszkańcom gminy 
za obecność i wspólną zabawę.

Magdalena Włodarska
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4 września mieszkańcy Trzemosny bawili się na jedynym 
w swoim rodzaju, „indiańskim” festynie rodzinnym. 
Piękna pogoda zachęcała do integracji, ciekawych atrakcji 
też nie brakowało. 
– Dziękuję za zaproszenie. Zawsze bardzo miło mi tu wra-
cać, bo daje się tu odczuć ogromną gościnność – podkreślał 
burmistrz Dariusz Meresiński.

„Indiański” 
festyn w Trzemośnie

– Festyn w Trzemośnie ma zawsze bardzo ciepły klimat 
– dodała Anna Kosmala, radna Rady Powiatu w Kielcach. 
– Widać, że dokładacie starań, żeby spotkanie mieszkańców 
miało  oryginalny przebieg i wszystkim sprawiło radość.
 W równie ciepłych słowach za zaproszenie podzię-
kował obecny na festynie Grzegorz Gałuszka, radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. Udanej zabawy życzył też 
mieszkańcom Witold Kowal, dyrektor Lokalnej Grupy 
Działania „Białe Ługi”.
 Głównym punktem festynu było tradycyjne przeka-

zanie chleba przez sołtysa Trzemosny Wiesława Janika 
na ręce gospodarza gminy i honorowych gości; bochenki 
zostały podzielone pomiędzy mieszkańców. Uczestnicy 
festynu dostali też słodki poczęstunek, a najmłodsi ustawiali 
się w kolejkach po popcorn i watę cukrową. Organizatorzy 
przygotowali animacje w stylu „indiańskim”, m.in. malo-
wanie twarzy „w barwy pokojowe, był też grill i zabawa 
taneczna.

Magdalena Włodarska

Dobrze znany mieszkańcom miasta i gminy Daleszyce młody artysta Wiktor 
Zwierzyński został dostrzeżony przez gwiazdy estrady. Nasz piosenkarz 
„przebojem” przeszedł przez kwalifikacje do programu The Voice of Poland. 

Wiktor Zwierzyński w The Voice of Poland!

– Wiktor od dawna wspaniale promuje 
Daleszyce i uświetnia swoimi wystę-
pami nasze najważniejsze uroczysto-
ści. Zasłużył na uznanie i trzymamy za 
niego kciuki – cieszy się z sukcesu 
mieszkańca naszej gminy burmistrz 
Dariusz Meresiński.
 Tuż  po  emi s j i  odc inka , 
na profilu fb programu mogliśmy 
znaleźć entuzjastyczne podsumowanie 
występu: „Dla urokliwego Wiktora 
Zwierzyńskiego przejście do nastę-
pnego etapu The Voice of Poland 
to była tylko formalność. Swoim występ 
zachwycił trenerów co spowodowało 
odwrócenie się wszystkich czterech 
foteli i blokadę.”

A już następnego dnia mogliśmy oglą-
dać Wiktora na scenie XIV daleszy-
ckiego Jarmarku na św. Michała. 
– Znacznie lepiej jest występować, 
kiedy jest kontakt wzrokowy z publi-
cznością, która nie siedzi odwrócona 
do mnie plecami – zażartował, gorąco 
dziękując wszystkim za gratulacje i cie-
płe słowa, które usłyszał po emisji 
programu.
 Warto przypomnieć, że talent 
Wiktora możemy podziwiać nie tylko 
podczas jego solowych występów, któ-
rymi uświetnia daleszyckie wydarzenia 
artystyczne, ale także w grupie tane-
cznej Kryształki i w parafialnej grupie 
muzycznej schola Effatha. W 2019-tym 

roku Wiktor Zwierzyński został laure-
atem nagrody Burmistrza Miasta 
i Gminy Daleszyce Złota Waga w kate-
gorii Człowiek Roku Junior.

Magdalena Włodarska
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Mieszkańcy Daleszyc z burmistrzem Dariuszem Mere-
sińskim na czele wcielili się w bohaterów dramatu Gabrieli 
Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”. Inscenizacja odbyła 
się w ramach jubileuszowej, X edycji Narodowego 
Czytania. 

Narodowe Czytanie w Daleszycach

– Jak co roku, wspólne czytanie było nie tylko ciekawą 
przygodą, ale też okazją do przypomnienia sobie dramatu, 
który do dziś jest aktualny. Bohaterzy Zapolskiej zostawiają 
nas z refleksjami na temat tak zwanej podwójnej moralności, 
obłudy, dbania o pozory. Warto „mierzyć się” z klasyką 
literatury nie tylko dla przyjemności czytania, ale też, 
by zastanowić się nad głębszym przesłaniem – podsumowuje 
burmistrz Dariusz Meresiński, który w przedstawieniu wcielił 
się w rolę Zbyszka Dulskiego.
 Zaproszenie do udziału w Czytaniu przyjęła też 
radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala, która zagrała 
Juliasiewiczową. Głosem głównej bohaterki, pani Dulskiej, 
przemówiła Magdalena Fogiel-Litwinek, komendant 
Wojewódzkiego Ochotniczego Hufca Pracy w Kielcach. 
Lokatorką była Alicja Furmanek, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej. W chrzestną Hanki wcieliła 
się Barbara Sodel, prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce-
Górno. Hankę, służącą Dulskich zagrała Agnieszka Rychel, 
asystent rodziny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Daleszycach.  W role córek Dulskich wcieliły 
się studentki, Sara Bernat i Wiktoria Oszczepalska.

 Premiera tegorocznego Czytania odbyła się w Dale-
szycach 4 września. Wydarzenie jest dostępne na stronach 
internetowych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Daleszycach. 
– Nasi aktorzy stworzyli bardzo ciekawe kreacje, a całości 
dopełniły piękne stroje z epoki. Dodatkową atrakcją był 
występ Wiktora Zwierzyńskiego, utalentowanego muzycznie 
absolwenta kieleckiego liceum – zachęca wszystkich 
mieszkańców do obejrzenia „Moralności…” dyrektor biblio-
teki, Alicja Prendota. 

Magdalena Włodarska

Jubileuszowy Dzień Zwierząt
 4 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt. O ich prawa 
ekolodzy oficjalnie upominają się od 1931 roku. 
 Od 90-ciu lat obrońcy praw zwierząt niezmiennie nawołują, by ludzie 
zmienili swój stosunek do tych stworzeń. Niestety, zmiana świadomości 
następuje powoli. Choć prawo w Polsce także „wzięło w obronę” zwierzęta, 
wciąż słyszy się o trzymanych na łańcuchach psach, „podziemnych” 
hodowlach i drastycznych praktykach na fermach czy w ubojniach. Dlatego 
warto przypominać, że znęcanie nad zwierzętami jest przestępstwem 
zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3, zaś za szczególne 
okrucieństwo można spędzić w więzieniu do lat 5. 
 Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w dniu wspomnienia 
Franciszka z Asyżu, świętego Kościoła Katolickiego, który słynął z miłości 
do natury. Założyciel zakonu franciszkanów został patronem zwierząt, 
ekologów i ekologii. 
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1918-tu uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny w placów-
kach działających na terenie gminy Daleszyce. Do obowią-
zków szkolnych wraca w sumie 1332 uczniów klas I-VIII, 
a swoją przygodę z edukacją rozpoczyna lub kontynuuje 
w przedszkolach 586 najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy.

Powrót do szkół

Spotkanie po wakacjach z nauczycielami i szkolnymi 
kolegami przyniosło dużo radości, tym bardziej, że pierwsze 
dni nie zawsze wiązały się z siedzeniem w szkolnych 
ławkach. Piękna pogoda skłaniała do wycieczek i aktywności 
na świeżym powietrzu… Jak minął wrzesień w naszych 
szkołach?

Magdalena Włodarska

Pierwsze dni przedszkolaków 
w Szkole Podstawowej w Brzechowie

„Narodowe Czytanie” 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Sierakowie

Rajd rowerowy 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie

Harcerski Piknik Historyczny 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Marzyszu

Dzień Przedszkolaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Daleszycach

Udany początek sezonu sportowego 
dla uczniów Szkoły Podstawowej w Daleszycach

Światowy Dzień Fair Play 
w Szkole Podstawowej w Mójczy
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Zimna niedziela nie zniechęciła mieszkańców Marzysza 
do wspólnej zabawy i pielęgnowania lokalnych tradycji: 
19 września odbył się pierwszy Festiwal Marzyskiego 
Dziedzictwa. Była regionalna kuchnia, rękodzieło, występy 
zespołów ludowych, a nawet „wybuchowe” atrakcje 
od Związku Strzelec. Festiwal był finałem Kuźni Tradycji 
– projektu, w ramach którego Towarzystwo Przyjaciół 
Marzysza przybliżało mieszkańcom dzieje ich „małej 
ojczyzny”. 

Odkrywaliśmy marzyskie dziedzictwo

– Tak wiele się tutaj ostatnio dzieje,  czuć dobrą energię 
i życzliwość; gratuluję organizatorom ciekawych inicjatyw 
– podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński. 
 Kuźnia Tradycji miała na celu upowszechnianie 
lokalnego dziedzictwa – tak kulturalnego i historycznego, jak
i naturalnego. W jej ramach organizowany był m.in. harcerski 
piknik historyczny z grą terenową „Okruchy Marzyskiej 
Historii” i konkurs fotograficzny „Odkryj dziedzictwo 
– przyroda w migawce”, a z ciekawostkami na temat 
Marzysza można się było zapoznać także podczas Festiwalu.
– Ukazywanie bogactwa każdego sołectwa jest ważne dla 
mieszkańców, ale też dla całej gminy, bo przyczynia się 
do budowania naszej wspólnoty – dodał burmistrz. Wśród 
zaproszonych gości na festynie obecna była także Anna 
Kosmala, radna Rady Powiatu Kieleckiego, przewodniczący 
Rady Miejskiej Rafał Siwonia, radny Rady Miejskiej 
w Daleszycach Sławomir Jamioł, sołtys Marzysza Bożena 
Kołodziejczyk, sekretarz Urzędu Miasta i  Gminy 
w Daleszycach Piotr Ferens oraz kierownik Wydziału Oświaty 
Joanna Jamróz.

 Zabawę integracyjną dla mieszkańców otworzyli 
uczniowie punktu przedszkolnego i szkoły podstawowej 
w Marzyszu, którzy przedstawili barwny program artystyczny. 
Na scenie wystąpiły także członkinie Zespołu Śpiewaczego 
Marzyszanki i Zespołu Pieśni Ludowej z Marzysza oraz Męski 
Zespół Śpiewaczy „Kumotry”. Wśród przygotowanych 
atrakcji nie brakło ulubionej przez najmłodszych dmuchanej 
zjeżdżalni, zabawy z animatorami oraz słodkich smako-
łyków. Krótki quiz o historii gminy zaproponował sekretarz 
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Stanisław 
Golmento, a o „mocne wrażenia” zadbał Związek „Strzelec”, 
który przygotował pokazy wojskowe. 
 Organizatorem Festiwalu było Towarzystwo 
Przyjaciół Marzysza.

Magdalena Włodarska
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Najpiękniejsze utwory o miłości wybrzmiały w murach 
daleszyckiego kościoła. 5 września odbył się tutaj 
niezapomniany koncert pt. „Wszystko o miłości”.

Romantyczny 
wieczór w świątyni

W daleszyckiej świątyni wystąpiła solistka Marzena Trze-
bińska, aktorka Ewa Lubacz oraz Strauss Ensemble – zespół 
specjalizujący się w prezentowaniu muzyki wiedeńskiej, 
utworzony przez muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej. 
Wieczór poprowadził Artur Jaroń, dyrektor Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. W repertuarze 
zespołu są m.in. walce, marsze i fokstroty, muzyka popularna, 
filmowa i taneczna. W Daleszycach usłyszeliśmy najpiękniej-
sze arie, piosenki i utwory instrumentalne, a także wiersze 
o miłości. Za piękne i bardzo romantyczne spotkanie 
podziękował artystom oraz zebranej w świątyni publiczności 
burmistrz Dariusz Meresiński.

Magdalena Włodarska

12 września w Parku Zdrojowym w Busku-Zdroju, podczas 
uroczystych obchodów jubileuszu 100-lecia założenia 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, odbył się koncert orkiestr dętych z województwa 
świętokrzyskiego. Podczas tak podniosłej uroczystości 
nie mogło zabraknąć Orkiestry Dętej z Daleszyc.

Daleszycka orkiestra
na buskim przeglądzie

Po przywitaniu gości odbyła się ceremonia wręczenia 
pamiątkowych medali Bolesława Chomicza dla zasłużonych 
działaczy Związku OSP RP, po czym na maszt została 
wciągnięta flaga Związku przy wspólnie wykonywanym 
przez orkiestry  utworze pt. „Rycerze Floriana”.  Następnie 
w muszli koncertowej odbyły się występy orkiestr z Wiślicy, 
Oleszna, Daleszyc, Bodzentyna, Dobromierza i Krasocina 
w ramach XXI Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr OSP.
 Nasza orkiestra pod batutą Jacka Cielibały zagrała 
sześć utworów z gatunku muzyki rozrywkowej. Wspólnie 
z orkiestrą wystąpiła grupa Mażoretek z Daleszyc pod opieką 
Pani Haliny Górskiej. Zgromadzona publiczność gromkimi 
brawami dziękowała za koncert. Organizatorzy oraz 
kapelmistrzowie innych orkiestr nie szczędzili słów pochwały 
i gratulacji dla członków naszego wspaniałego zespołu 
za dobór repertuaru oraz jego wykonanie. Nasi muzycy byli 
z siebie bardzo dumni.
 Występom artystów z Daleszyc przyglądał się 
i przysłuchiwał Pan Piotr Ferens – Sekretarz Miasta i Gminy 
Daleszyce, który również gratulował udanego występu oraz 
przyjął gratulacje od organizatorów. Warto dodać, że wśród 
publiczności Zdrojowego Parku nie mogło zabraknąć 

rodziców oraz znajomych występujących muzyków naszej 
orkiestry. 

Norbert Wojciechowski, 
dyr. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

w Daleszycach
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Maraton MTB Cross, jak co roku, dotarł na ścieżki Pasma 
Cisowskiego. 12 września z daleszyckiego rynku 
wystartowało ponad dwustu rowerzystów, zarówno 
amatorów, jak i doświadczonych sportowców. 
– Cieszę się, że rowerowy maraton już na stałe gości 
w naszej gminie i co roku gromadzi tak wielu fanów kolar-
stwa górskiego. Mamy tu świetne warunki do aktywności 
w otoczeniu przyrody, a sportowcy to doceniają – zaznacza 
burmistrz Dariusz Meresiński.

Rowerowy „cross” na daleszyckich szlakach

Na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego 
rowerzyści ścigali się na trzech dystansach: Master (70km), 
Fan (46km) i Family (23 km). Najdłuższa trasa prowadziła 
przez góry Włochy i Zamczysko, które co roku są dla 
zawodników jednym z największych wyzwań całego 
maratonu. 
– Trasa w Daleszycach nie jest łatwa, ale bardzo malownicza. 
Podjazdy pod wzgórza i leśne ścieżki to wyzwanie, z którym 
chcieliśmy się zmierzyć – podsumowali sportowcy. 
 Najszybsi w swoich kategoriach byli: Paweł 
Chrząszcz (Master), Aleksander Dziurzyński (Fan) i Robert 
Saletra (Family). Wszystkim zwycięzcom i wszystkim 
osobom, które wystartowały w wyścigu gratulowali: sekretarz 

Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach Piotr Ferens i radny 
Rady Miejskiej w Daleszycach Paweł Toboła. Na zwycięzców 
na mecie czekały puchary i nagrody. 
 Najwytrwalsi amatorzy dwóch kółek zaliczają 
w ramach MTB Cross Maraton cały cykl wyścigów rowero-
wych (w tym roku w Daleszycach odbył się piąty cross) 
rozgrywanych w różnych zakątkach województwa 
świętokrzyskiego. We wcześniejszych latach organizowane 
były pod wspólną nazwą Świętokrzyska Liga Rowerowa (ŚLR). 
Impreza przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych 
kolarstwem górskim, zarówno zawodników jak i amatorów. 

Magdalena Włodarska

Biegacze i „nordic walkingowcy” 
oraz kolarze górscy rywalizowali 
w zawodach organizowanych przez 
leśników z Nadleśnictwa Daleszyce 
w ramach I Daleszyckiego Weekendu 
Sportowego. W dwudniowych zma-
ganiach 25-26 września na malowni-
czych trasach Pasma Cisowskiego 
wzięło udział ponad 200 osób!

Sportowy weekend w naszych lasach

Weekend Sportowy to rozszerzenie 
Daleszyckiego Crossu o Puchar Nadle-
śniczego w ramach akcji Biegam 
Bo Lubię Lasy, który doczekał już 
8 edycji. W tym roku jednak do naszej 
gminy zjechali również uczestnicy 
I Daleszyckiego Nordic Walking 
i I Daleszyckiej Pętli MTB. 
 Na 12-kilometrowej trasie 
Crossu triumfował Tomasz Biskupski 

(Zabiegani w Kielcach), który mini-
malnie wyprzedził Michała Bąka (Czar-
necki Running Team) oraz Damiana 
Wysockiego (Radio eM Kielce). Wśród 
pań najszybszą okazała się Anna Kaleta 
(Aonije Team) przed Katarzyną Pawło-
wską oraz Anetą Sznajder (obie Zabie-
gani w Kielcach).
 W rywalizacji nordic walking 
wszystkie trzy miejsca na podium zajęły 
reprezentantki drużyny Kijowe Lejdis: 
Dorota Stępień, Monika Kózka oraz 
Dominika Ponahajba.
 W niedzielnej rywalizacji MTB 
na dystansie 26 km najszybsi okazali się 
zawodnicy drużyny LIDER TEAM 
SKARŻYSKO, meldując się kolejno 
na mecie: 1 Łukasz Maziarek, 2 Marcin 
Jabłoński, 3 Grzegorz Drzewiecki. 
W klasyfikacji pań triumfowała Katarzy-

na Zagnińska ( Świętokrzyska Fundacja 
Sportu Daleszyce), wyprzedzając Ewę 
Maciejewską (Daleszyce) oraz Karolinę 
Fałek (Pazerni Na Sport Lipsko). 
 Najgorętsze brawa zebrał jed-
nak sześcioletni Krzysio Piotrowski, 
który w asyście taty pokonał całą trasę! 

Nadleśnictwo Daleszyce
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Nauczyciel, górnik, felczer, uczestnik wielu bitew, ranny, zdradzony, 
aresztowany, zesłany na Sybir, odznaczony przez Piłsudskiego… Dziś okiem 
historyka spoglądamy na burzliwe losy Aleksandra Marjańskiego, pochodzącego 
z Daleszyc bohatera Powstania Styczniowego.

Daleszycki bohater Powstania Styczniowego 1863/64 r.

Aleksander Marjański urodził się 
12 października 1843 r. w Daleszy-
cach. Jego rodzicami byli Jan Maryański 
i Maryanna z Kryczków, którzy wzięli 
ślub w Daleszycach w 1839 r. Ukoń-
czył 6-klasową Wyższą Szkołę Realną 
i Seminarium Nauczycielskie w War-
szawie. Pracował jako nauczyciel 
w szkole elementarnej. Po wybuchu 
Powstania Styczniowego w 1863 roku 
wyruszył z Warszawy do oddziału 
pułkownika Józefa Śmiechowskiego 
sformowanego na Mazowszu. W końcu 
stycznia jego oddział złączył się z od-
działem generała Antoniego Jeziorań-
skiego, a pod Małogoszczem przeszedł 
pod rozkazy generała Mariana Langie-
wicza. 4 lutego uczestniczył w zajęciu 
Rawy Mazowieckiej, a 6 lutego 1863 
roku w bitwie pod Lubochnią. 24 lutego 
1863 r. został ranny w lewą rękę w bit-
wie pod Małogoszczem. Leczył się 
w krakowskim szpitalu św. Ducha.
         Zdrada i zesłanie
28 kwietnia 1863 r. wkroczył na Lubel-
szczyznę w Korpusie generała Jezio-
rańskiego, składającym się z od-
działów generała Antoniego Jeziorań-
skiego, generała Aleksandra Waligór-
skiego i generała Józefa Śmiechow-
skiego. Uczestniczył w zwycięskich 
bitwa pod Kobylanką 1 i 6 maja 1863 r. 
11 maja 1863 r., po przegranej bitwie 
pod Hutą Krzeszowską i rozbiciu 
oddziału został internowany przez 
wojska austriackie w Galicji. Uciekł 
dzięki pomocy węgierskiego huzara. 
W Krakowie, podczas próby zaciągnię-
cia się do oddziału powstańczego 
został ponownie aresztowany, co było 
wynikiem zdrady. Osadzono go w wię-

zieniu na Wawelu. Więziony tam przez 
pół roku, został skazany na 3 miesiące 
pobytu w lochu na Kopcu Kościuszki, 
a następnie wydany Rosjanom. 
 Za „ucieczkę ze służby za gra-
nicę i życie tam z fałszywym paszpor-
tem Fr. Szulkowski i podejrzenie ucze-
stnictwa w powstaniu” Olkuski Sąd Wo-
jenny skazał go na utratę wszelkich 
praw stanu i zesłanie na osiedlenie 
w małej miejscowości na Syberii 
na okres 9 lat, dokąd wyruszył w kwiet-
niu 1865 r. W czasie czternastomie-
sięcznego marszu do miejsca zesłania 
w Czeboksarach, gdy zmęczeni 
zesłańcy odmówili wstania do dalszej 
drogi, został dwukrotnie pchnięty 
bagnetem i wraz z innymi skazańcami 
przepędzony przez dwa szeregi wię-
źniów kryminalnych, którzy pobili ich 
kijami, prętami i paskami. 
       Wilczy bilet
Imał się rozmaitych zajęć. Pracował 
jako parobek, górnik, rusznikarz, refe-
rendarz lekarza okręgowego i apte-
karz. W 1868 roku został młodszym 
felczerem przy szpitalu w Kańsku. 
Po ułaskawieniu przez cara wrócił 
do kraju w listopadzie 1871 roku. 
Ponieważ otrzymał paszport z czarną 
obwódką, tzw. „wołczyj bilet”, nikt nie 
chciał go zatrudnić. Znalazł pracę jako 
asystent adwokata Kalinki w Kielcach. 
Pracował również jako guwerner, ucząc 
synów ziemian. Następnie przez 34 lata 
pracował w Towarzystwie Akcyjnym 
Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeń-
ska w Warszawie. 
Rehabilitacja bohatera
Mieszkał w Warszawie. W 1916 r. 
został wybrany prezesem Zarządu 

Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy 
Weteranów 1863 r. w Warszawie. 
Zrzekł się tej godności na rzecz 
Włodzimierza Światopełk-Czetwertyń-
skiego, przyjmując funkcję wicepre-
zesa. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości i po przeprowadzonym 
postępowaniu kwalifikacyjnym otrzy-
mał nominację do stopnia podporu-
cznika weterana i został umieszczony 
w Imiennym Wykazie Weteranów 
Powstań Narodowych 1831, 1848 
i 1863 roku - pozycja 1393. Za boha-
terstwo w Powstaniu Styczniowym 
został odznaczony Orderem Virtuti 
Militari V klasy (numer 8713 - 20 lipca 
1922 r.). Był dekorowany przez Naczel-
nika Państwa Józefa Piłsudskiego 
na stokach Cytadeli Warszawskiej, 
5 sierpnia 1921 roku - w 57 rocznicę 
stracenia członków Rządu Narodowe-
go, Romualda Traugutta i jego towarzy-
szy. Odznaczony również Krzyżem 
Walecznych. Zmarł po roku 1924, 
a przed 1928 rokiem. 

Romuald Sadowski
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„Daleszycki Przegląd Twórczości Ludowej” uświetnił 
tegoroczny Jarmark na św. Michała. Główną atrakcją 
Przeglądu były występy lokalnych zespołów śpiewaczych 
oraz Kapeli Jędrusie. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Województwo Świętokrzyskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich Gminy Daleszyce, które pozyskało na ten cel 
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
konkursie ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania Białe 
Ługi. Wysokość grantu wyniosła 29 739,00 zł, koszt realizacji 
projektu to 35 000,09 zł.
 Celem realizacji grantu było zachowanie tradycji 
ludowych z obszaru gminy Daleszyce i międzypokoleniowa 
integracja lokalnej społeczności. Odbyło się to poprzez 
prezentację poezji regionalnej, opowieści w gwarze i przy-
śpiewek oraz zachęcanie publiczności do używania gwary 
i nauki regionalnych zwrotów. Głównym elementem projektu 
był występ zespołów ludowych z terenu naszej gminy oraz 
zaproszonej Kapeli Jędrusie. Projekt obejmował też warsztaty 
folklorystyczne  z etnografem i animatorem kultury.
 „Kultura ludowa naszego terenu jest naturalnym 
zasobem, który może w znacznym stopniu pobudzić 
tożsamość regionalną, pogłębić więzi społeczności lokalnej. 
Na terenie gminy Daleszyce działa prężnie 13 kół gospodyń. 
Panie działające w kołach to pasjonatki, kobiety, które 

na co dzień zajmują się pracą zawodową, rodziną, a wolne 
chwile spędzają na kultywowaniu tradycji ludowych. 
Pragniemy prezentować szerszej społeczności talenty i pasje, 
przybliżyć dorobek duchowy poprzednich pokoleń” 
– podkreśla Anna Kosmala, prezes Stowarzyszenia Kobiet 
Wiejskich Gminy Daleszyce. – „Tylko dzięki tożsamości 
regionalnej i  dbałości o kulturę możemy mówić 
o wzmocnionych zasobach regionu.”

Rafałowi Siwoni

Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Daleszycach

z powodu śmierci Taty i Dziadka

wyrazy współczucia i słowa wsparcia 

w tak trudnym czasie składają

Radni Rady Miejskiej 

w Daleszycach

Sołtysi gminy Daleszyce

Anna Kosmala

Radna Rady Powiatu Kieleckiego

Dariusz Meresiński

Burmistrz 

Miasta i Gminy Daleszyce

oraz pracownicy 

Urzędu Miasta i Gminy 

w Daleszycach
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