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Szanowni Państwo,

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca roku, który 
wiąże się dla nas wszystkich z wieloma wyzwaniami. Za 
nami 36 spotkań sołeckich, na których wspólnie omawia-
liśmy ważne tematy dla rozwoju naszej gminy. Dziękuję 
Wam za liczną obecność, rozmowy i wspólne ustalenie 
priorytetów, dzięki którym będziemy realizować kolejne 
zadania i planować kolejne inwestycje. Tegoroczna po-
godna jesień pozwoliła na kontynuowanie najważniej-
szych prac, wśród których jest aktualnie budowa sal gim-
nastycznych, świetlic wiejskich, modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przebudowy 
dróg i budowy bezpiecznych przejść dla pieszych. Śledzimy postępy na placach tych 
budów, ale bardzo wiele działań mamy też na etapie projektowania, dzięki czemu 
można śmiało powiedzieć, że w ciągu kolejnych lat zaspokojone zostaną kolejne po-
trzeby inwestycyjne w każdym sołectwie – począwszy od dróg, chodników i oświe-
tlenia przez uzupełnianie sieci wodno-kanalizacyjnych po nowoczesną infrastrukturę 
sportową czy oświatową.

Tradycyjnie w październiku podsumowujemy zaplanowany na następny rok Fun-
dusz Sołecki, czyli zadania, które zgłosili do realizacji mieszkańcy naszych miejscowo-
ści podczas zebrań sołeckich. W tym numerze Głosu Daleszyc przedstawiamy szczegó-
ły i wartość wszystkich zadań, które będą wprowadzone do przyszłorocznego budżetu 
gminy Daleszyce.

W ostatnim miesiącu mieliśmy też szczególne okazje do świętowania. Wraz ze 
strażakami z Niestachowa obchodziliśmy jubileusz 80-lecia istnienia tamtejszej OSP. 
To jedna z najstarszych jednostek w naszej gminie – działa nieprzerwanie od 1942 
roku, a fakt, że powstała w czasie II wojny światowej świadczy o gotowości naszych 
mieszkańców do niesienia pomocy w najtrudniejszych chwilach.  Dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji tego jubileuszu. Za nami również uroczystość 
Srebrnych Godów, które świętowało kilkadziesiąt par małżeńskich z naszej gminy. 
Dziękuję im wszystkim za przyjęcie zaproszenia i za spotkanie. 25 lat wspólnego życia, 
wspólnych planów, marzeń i miłości. Życzę Wam kolejnych lat w zdrowiu i szczęściu.

Swoje powody do świętowania mieli również najstarsi i najmłodsi mieszkańcy gmi-
ny Daleszyce. Wraz z seniorami obchodziliśmy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu-
ry Europejski Dzień Seniora, na którym nasi mieszkańcy mieli możliwość integracji 
i wspólnej zabawy. Wiem od uczestników, że było to dla nich ważne spotkanie i kolejny 
dowód – po otwarciu w naszej gminie dziesięciu klubów seniora – że nie są grupą po-
miniętą i zapomnianą, a przeciwnie – że cenimy ich życiowe doświadczenie i chcemy, 
by czuli się potrzebni.

We wszystkich szkołach w gminie Daleszyce odbyły się uroczystości pasowania 
pierwszoklasistów na uczniów. Były to ważne przeżycia dla maluchów i szczególnie 
wzruszające chwile dla rodziców, a dla mnie osobiście – piękne wydarzenia, którymi 
chciałem się podzielić z nadzieją, że fotografie opublikowane na łamach Głosu Dale-
szyc będą dla Państwa ważną pamiątką.

Dużo powodów do dumy dali nam też nasi sportowcy i artyści. Wszystkie te wy-
darzenia to dla mnie nie tylko wspólne świętowanie sukcesów, ale też wiele okazji 
do poczucia satysfakcji i radości z bycia mieszkańcem naszej pięknie rozwijającej się 
gminy Daleszyce.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Informacja dotycząca
preferencyjnego

zakupu węgla

Urząd Miasta i Gminy Dale-
szyce przystąpił do sprze-
daży węgla sprowadzonego 

przez polski rząd. Decyzja doty-
cząca sprzedaży została podjęta 
po wejściu w życie ustawy o zaku-
pie preferencyjnym paliwa stałego 
przez gospodarstwa domowe oraz 
po zebraniu informacji od Pań-
stwa, dotyczącej zainteresowania 
jego zakupem. Obecnie w Urzędzie 
przyjmowane są od mieszkańców 
gminy Daleszyce zamówienia do-
tyczące zakupu węgla.

8 października
2022 roku

w związek małżeński wstąpił
pracownik Urzędu

Miasta i Gminy w Daleszycach
Sebastian Jaworski. Wybranką 

serca została Agata Prusek.
Ceremonia zaślubin odbyła się 

w kościele parafialnym
pod wezwaniem  Matki Boskiej
Częstochowskiej w Kaczynie. 

Młodej Parze składamy
najlepsze życzenia na nowej 

drodze życia.
Zdrowia,

szczęścia i wszelkiej
pomyślności!

Koleżanki i Koledzy 
Z Urzędu Miasta i Gminy 

w Daleszycach
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Gmina Daleszyce jest w trak-
cie przetargu na prace przy 
budowie oświetlenia w Mój-

czy, Sukowie, Marzyszu i Szczec-
nie. 

Po wybraniu wykonawcy zadania 
nowe lampy pojawią się  na odcinku 
drogi wewnętrznej do Młyna (dz. nr 

Uzupełnimy oświetlenie uliczne
w kolejnych miejscowościach

785) w msc. Mójcza, przy ulicy Sło-
necznej w Sukowie, wzdłuż drogi 
gminnej w Marzyszu (dz. nr ewid. 57) 
i wzdłuż drogi wewnętrznej (dz. nr 
ewid. 223) w Szczecnie.

Inwestycja obejmie montaż no-
wych opraw oświetlenia i częścio-
wo budowę brakujących słupów. 

Ratusz Miasta i Gminy Dale-
szyce stał się piękną wizy-
tówką Daleszyc. Budynek 

zyskał dodatkową kondygna-
cję, przeszklone pomieszczenia, 
a dzięki zastosowaniu nowocze-
snych technologii jest teraz ener-
gooszczędny i bardziej przyjazny 
środowisku. 17 października od-
było się oficjalne oddanie obiektu 
po termomodernizacji do użyt-
ku mieszkańców i pracowników 
urzędu.

Potrzebna
i wyczekiwana inwestycja
Dobiegły końca prace budowlane 

przy rozbudowie i termomodernizacji 
budynku daleszyckiego ratusza. Przez 
ostatnie dwa lata pracownicy Urzędu 
mieli tymczasową siedzibę w miejsco-
wej szkole podstawowej. 17 paździer-
nika na nowo rozpoczęli działalność 
w świeżo zmodernizowanym budynku 
przy Placu Staszica 9. 

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce przeszedł
kompleksowy remont i rozbudowę

– ratusz już oficjalnie oddany do użytku

ogłoszony przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Świętokrzyskiego. 
Podjęliśmy wtedy odważną decyzję, 
aby oprócz termomodernizacji wyko-
nać przebudowę i rozbudowę budyn-
ku, żeby dostosować go do przepisów 
przeciwpożarowych, BHP i potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W ramach 
projektu zostały zamontowane od-
nawialne źródła energii, pompy cie-
pła, fotowoltaika i instalacje ener-
gooszczędne. Dobudowana została 
jedna kondygnacja budynku i prze-
prowadzona generalna przebudowa 
wnętrz obiektu. Budynek będzie słu-
żył przede wszystkim mieszkańcom 
Miasta  i Gminy Daleszyce, którzy 
będą mogli załatwiać swoje bieżące 
sprawy w komfortowych warunkach 
– podkreśla Dariusz Meresiński, bur-
mistrz Miasta i Gminy Daleszyce. 

czytaj dalej na stronie 7

Wszystkie nowe lampy uliczne 
w gminie Daleszyce mają nowocze-
sne oświetlenie ledowe i są włączo-
ne w system zdalnego sterowania, 
który pozwala na dopasowanie na-
tężenia światła do warunków atmos-
ferycznych. 

MW

Pomysł termomodernizacji zrodził 
się kilka lat temu. – Pojawił się nabór 
na termomodernizacje   budynków 
użyteczności publicznej, który został 
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Profilaktyka jodowa.
Informacje dla mieszkańców gminy Daleszyce
W każdym z 18 sołectw na terenie gminy Dale-

szyce wyznaczono punkty,  w których miesz-
kańcy będą mogli odebrać tabletki z jodkiem 

potasu. Tabletki będą wydawane w razie wystąpienia 
zagrożenia radiacyjnego. Obecnie takiego zagroże-
nia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana 
przez Państwową Agencję Atomistyki.

Tabletki z jodkiem potasu znajdują zastosowanie 
w przypadku potwierdzonego skażenia radioaktywne-
go. Przeciwwskazania: uczulenie na jodek potasu, nad-
czynność tarczycy, zaburzenia naczyń krwionośnych (za-
palenie naczyń z hipokomplementemią), opryszczkowate 
zapalenie skóry Duhringa.

Zasady odbioru preparatów jodowych  
W sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego tabletki 

z jodkiem potasu będą wydawane osobom pełnoletnim. Poza 
tym będzie możliwość pobrania tabletek dla członków rodzin 
i osób, które nie mogą osobiście pojawić się w punkcie.

Punkty wydawania tabletek jodku potasu
w gminie Daleszyce: 

 Z Szkoła Podstawowa w Sukowie, Suków 215,

 Z Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, ul. Sien-
kiewicza 11b,

 Z Szkoła Podstawowa w Brzechowie, Brzechów 41,
 Z Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisowie, Cisów 45
 Z Świetlica Wiejska w miejscowości Wójtostwo
 Z Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Komórkach, 

Komórki 69,
 Z Świetlica Wiejska w Kranowie, Kranów 39A,
 Z Szkoła Podstawowa w Marzyszu, Marzysz 12,
 Z Szkoła Podstawowa w Niestachowie, Niestachów 271,
 Z Świetlica Wiejska w Niwach, Niwy 72,
 Z Szkoła Podstawowa w Słopcu, Słopiec 86,
 Z Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach, Widełki 38,
 Z Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykowie, 

Smyków 48A
 Z Budynek Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Trzemo-

sna/LGD Białe-Ługi, Trzemosna 27, 
 Z Szkoła Podstawowa w Borkowie, Borków 36B,
 Z Szkoła Podstawowa w Sierakowie, Sieraków 38,
 Z Szkoła Podstawowa w Szczecnie, Szczecno 172,
 Z Szkoła Podstawowa w Mójczy, Mójcza 9.

13 października burmistrz Dariusz Meresiński pod-
pisał umowy na przebudowę drogi wewnętrz-
nej (dz. nr 125) i drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych (dz. nr 445) w Komórkach. Inwestycje przepro-
wadzą wyłonione w przetargu firmy Dukt z Nowin i Stark 
z Kielc.

Droga wewnętrzna, która obecnie jest tłuczniowa, zyska na-
wierzchnię asfaltową, natomiast droga dojazdowa ma być wy-
konana z kruszywa. Obie mają ok. 320mb długości, zyskają też 

utwardzone pobocza. Place budowy zostały już przekazane wy-
konawcom, w myśl umów oba zadania mają być gotowe przed 
końcem roku.

Wartość przebudowy drogi wewnętrznej to  221.750,00 zł 
brutto, natomiast przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych będzie kosztować 139.972,87 zł brutto. Zadanie pierwsze 
jest realizowane przy współudziale Lasów Państwowych - Nadle-
śnictwa Daleszyce, a drugie ma dofinansowanie w ramach ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.             MW

Lepszy dojazd w Komórkach
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Zakończyły się prace polega-
jące na utwardzeniu tere-
nu, który będzie służył jako 

miejsca parkingowe przy Szkole 
Podstawowej w Niestachowie. 
Wykonawca przygotował teren 
i wykonał nawierzchnię z tłucznia 
kamiennego, ułożył krawężniki 
i chodnik. 

Inwestycja kosztowała  89.557,53 
zł brutto, z czego 25.000,00 zł pocho-
dziło z Funduszu Sołeckiego. – Miesz-
kańcy sami zdecydowali, na co chcą 
przeznaczyć część budżetu naszej 
gminy i jestem przekonany, że inwe-
stycja będzie im dobrze służyć. Miej-
sca postojowe ułatwią dojazd pracow-
nikom i rodzicom uczniów – podkreśla 
burmistrz Dariusz Meresiński.

Warto przypomnieć, że teren szko-
ły w Niestachowie zmienia się i jest 
sukcesywnie przystosowywany do 

Wygodniej zaparkujecie
przy szkole w Niestachowie

potrzeb uczniów i pracowników. Dwa 
lata temu gmina rozbudowała budy-
nek o salę gimnastyczną i nowe sale 

lekcyjne, w trakcie przygotowań jest 
także budowa boiska sportowego 
przy szkole.           MW

W daleszyckiej remizie 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej otwarta została 

sala dydaktyczna, w której dru-
howie będą szkolić dzieci i mło-
dzież w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego oraz bez-
pieczeństwa na drodze. Podczas 
uroczystego rozpoczęcia projek-
tu „Mały strażak” pierwsza grupa 
dzieci zapoznała się z zasadami 
pracy strażaka i obejrzała sprzęt 
ratunkowy.

W otwarciu sali wzięli udział: Ko-
mendant Miejski Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach bryg. Mariusz 
Góra, prezes OSP w Daleszycach Nor-
bert Wojciechowski oraz komendant 
jednostki Szczepan Furmanek, prezes 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Daleszycach Dominik Zarębski oraz 
burmistrz Dariusz Meresiński, który 
podkreślił ogromne znaczenie tego 
projektu. - Strażacy będą kształto-
wać w młodym pokoleniu wiedzę na 
temat zagrożeń i uczyć odpowiednie-

go zachowania, począwszy od unika-
nia ryzyka, umiejętności korzystania 
z numerów alarmowych po pierwszą 
pomoc. To profilaktyczne ale bezcen-
ne działanie z ogromną korzyścią dla 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy – podkreśla burmistrz.  

Program pilotażowy jest prowa-
dzony dla uczniów klas 1-3 Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Daleszy-
cach, potem ruszą zajęcia dla kolej-
nych szkół.

MW

Nowa sala dydaktyczna w daleszyckiej strażnicy
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Zlikwidowaliśmy kolejne tony 
eternitu. Nasza gmina sukcesyw-
nie realizuje program usuwania 

z posesji mieszkańców niebezpiecz-
nego dla zdrowia azbestu. W tym roku 
„oczyściliśmy” sto posesji.

W październiku zakończone zostało za-
danie pn.: “Realizacja programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Daleszyce”, w ramach którego ze-
brano 19.000 m2 odpadów azbestowych 
ze stu posesji. Całkowity koszt wyniósł 
113.400,00 zł. Zadanie zostało zrealizo-
wane w całości ze środków budżetu naszej 
gminy. 

MW

Dla mieszkańców 
i środowiska

Uroczysta msza święta, poświę-
cenie i nadanie nowego sztan-
daru, a także przekazanie samo-

chodu operacyjno-rozpoznawczego 
oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy 
– tak jubileusz 80-lecia obchodziła 
jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Niestachowie. Do druhów po-
płynęły podziękowania za lata służby 
społecznej, a do najbardziej zasłużo-
nych trafiły medale i odznaczenia. 

Obchody rozpoczęły się mszą świętą, 
podczas której wierni modlili się o zdrowie 
strażaków i ich rodzin. Następnie przy-
szedł czas na oficjalną część uroczystości, 
która odbyła się na placu przy remizie OSP 
Niestachów. Zebranych powitał burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Mere-
siński. Wśród uczestników uroczystości 
znaleźli się przedstawiciele rządu RP, sa-
morządów, służb mundurowych, a także 
jednostek i organizacji. – To wielki dzień, 
wielkie święto nie tylko druhów z Niesta-
chowa, ale także dla wszystkich strażaków 
ochotników z naszej gminy – podkreślał 
burmistrz Dariusz Meresiński. – Jednostka 
powstała w 1942 roku, gdy trwała II wojna 
światowa. Tu należą się gorące podzięko-
wania wszystkim, którzy 80 lat temu zde-
cydowali się założyć straż ogniową i przez 

Strażacy ochotnicy z Niestachowa świętowali
piękny jubileusz – 80 lat istnienia jednostki

6

kolejne lata dbali o rozwój tej jednostki – 
dodał burmistrz. 

Po oficjalnym przywitaniu gości do-
wódca uroczystości druh Rafał Scendo 
złożył raport o gotowości do rozpoczęcia 
uroczystości. Jedną z jej części było na-
danie jednostce OSP Niestachów nowego 
sztandaru. Była to bardzo podniosła i waż-
na dla lokalnej społeczności chwila. Tego 
dnia przekazano też jednostce samochód 
operacyjno-rozpoznawczy, który z pew-
nością będzie im dobrze służył w wykony-
waniu zadań na rzecz mieszkańców gminy 
Daleszyce i dbaniu o ich bezpieczeństwo. 

W uroczystościach wzięła udział wice-
minister sportu i turystyki Anna Krupka. 
Przy okazji okrągłego jubileuszu mówiła 
o pięknej historii jednostki. – Ochotnicze 
straże pożarne tworzą mieszkańcy da-
nej miejscowości, którzy służą i działa-
ją na rzecz całej społeczności. Oni chcą 
być wsparciem dla sąsiadów, znajomych 
i rodzin – podkreślała wiceminister Anna 
Krupka. 

Głos zabrał także senator Krzysztof 
Słoń, który mówił o ogromnym zaangażo-
waniu strażaków ochotników w życie lo-
kalnej społeczności i kontynuowaniu dzieła 
swoich poprzedników. – Te kilka pokoleń 

druhów z Niestachowa tworzyło i nadal 
tworzy tu wspaniałą i zgraną organizację, 
która bardzo dobrze ze sobą współpracuje. 
Robią to dla dobra tej miejscowości i ca-
łej gminy Daleszyce – powiedział senator 
Krzysztof Słoń. Słowa uznania i podzięko-
wania druhom z Niestachowa przekazali 
również: Henryk Milcarz, wiceprzewodni-
czący Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego oraz Anna Kosmala, radna Rady 
Powiatu Kieleckiego

O działalności jednostki opowiedział 
komendant OSP Niestachów Kazimierz Ko-
zieł. – Obecnie jednostka liczy ponad 32 
członków. 24 z nich ma uprawnienia do 
wyjazdów do akcji. Podejmujemy różne 
działania, w zależności od pory roku. To 
między innymi wyjazdy do palących się 
traw lub wypadków drogowych – podsu-
mował Kazimierz Kozieł. 

Jubileusz osiemdziesięciolecia jed-
nostki stał się także doskonałą okazją 
do wręczenia wielu odznaczeń zasłużo-
nym druhom. Nadane zostały medale za 
„zasługi dla pożarnictwa”. Złote medale 
otrzymali: Robert Ramiączek, Piotr Syska, 
Henryk Scendo i Rafał Scendo. Brązowy-
mi medalami uhonorowani zostali: Paweł 
Kozieł, Marcin Cedro, Daniel Bugajski. 
Odznaki Wzorowego Strażaka otrzymali: 
Jakub Rejnowicz, Przemysław Chodorek, 
Mateusz Jaworski, Magdalena Pietrowska, 
Wiktoria Kruk, Aleksandra Kruk, Tomasz 
Bednarski oraz Hubert Jachimowicz.

agnieszka olech
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Dokończenie ze strony 3
Duże dofinansowanie
Koszt inwestycji wyniósł nieco po-

nad 4 miliony złotych. Samorząd gminy 
Daleszyce pozyskał na ten cel 1,15 mln 
zł dofinansowania unijnego, przyzna-
nego przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. W ramach 
tych środków wymieniono okna, drzwi 
oraz oświetlenie na energooszczędne. 
Ocieplono też ściany zewnętrzne, za-
montowano piec na pellet, pompy ciepła 
i panele fotowoltaiczne. Budynek oprócz 
dodatkowej kondygnacji przeszedł kom-
pleksową przebudowę wnętrz, w tym 
wejścia głównego. Zamontowano windę 
dla osób niepełnosprawnych i dostoso-
wano toalety do ich potrzeb. Na koniec 
pojawiła się nowa elewacja. 

Oficjalne otwarcie
17 października oficjalnie oddano 

obiekt do użytku. Pod ogromnym wra-
żeniem zrealizowanej inwestycji był po-
seł Krzysztof Lipiec. – Jestem przekona-
ny, że inwestycja z pewnością przyczyni 
się do poprawy jakości obsługi miesz-
kańców gminy przez urzędników. Sam 
budynek jest także wizytówką tego mia-

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce przeszedł
kompleksowy remont i rozbudowę

– ratusz już oficjalnie oddany do użytku

sta. Dzisiejsze wydarzenie ma ogromne 
znaczenie w historii Daleszyc – podkre-
ślał poseł Krzysztof Lipiec podczas uro-
czystego otwarcia daleszyckiego ratu-
sza. 

Słów uznania dla zrealizowanej in-
westycji nie szczędziła minister Anna 
Krupka. – Nowy budynek urzędu Mia-
sta i Gminy Daleszyce, czyli daleszycki 
ratusz robi ogromne wrażenie. Jest to 
nowoczesna siedziba, która w sposób 
racjonalny będzie wykorzystywała ener-
gię. Jej działanie jest oparte o odna-
wialne źródła energii, co jest ogromnie 
istotne w dzisiejszych czasach – zazna-
cza minister Anna Krupka. 

Senator Krzysztof Słoń podkreślił 
ogromną zmianę w zmodernizowanym 
obiekcie, jaka zaszła dla osób niepeł-
nosprawnych. – Jedna z największych 
i najbardziej dynamicznie rozwijających 
się gmin w naszym województwie ma 
teraz nowy, piękny ratusz. Cieszy mnie, 
że mieszkańcy będą obsługiwani w god-
nych warunkach, ale przede wszystkim, 
że podczas przebudowy wzięto pod 
uwagę potrzeby osób z niepełnospraw-
nościami. Ważne jest też, że istotą tej 

inwestycji jest poszanowanie energii, 
dobre warunki pracy i dobre warunki 
obsługi interesantów – mówi senator 
Krzysztof Słoń.

Zdaniem wicewojewody Rafała No-
waka, stary ratusz nie pozwalał na ob-
sługę interesantów zgodnie ze współ-
czesnymi standardami. – Mieszkańcy 
gminy mają nareszcie Urząd, w którym 
będą mogli być obsługiwani na mia-
rę XXI wieku. Jest to inwestycja, która 
pokazuje dalekowzroczność burmistrza 
i radnych Rady Miejskiej, którzy w od-
powiednim momencie podjęli decyzję 
o termomodernizacji i wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii. W dzisiej-
szej rzeczywistości okazuje się to naj-
trafniejszą decyzją, jaką mogli podjąć  
- mówi wicewojewoda województwa 
świętokrzyskiego Rafał Nowak. 

W uroczystym otwarciu Urzędu 
uczestniczyli radni powiatowi, radni 
Rady Miejskiej w Daleszycach, sołtysi, 
dyrektorzy szkół oraz jednostek pomoc-
niczych. Budynek poświęcił proboszcz 
parafii pw. św. Michała Archanioła w Da-
leszycach Tadeusz Cudzik. Podczas tego 
wydarzenia obecny był również wielo-
letni proboszcz daleszyckiej parafii ks. 
Franciszek Berak.

agnieszka olech
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Mieszkańcy wszystkich sołectw z gminy Dale-
szyce zdecydowali na zebraniach wiejskich 
o tym, na co przeznaczą pieniądze z budżetu 

gminy w ramach funduszy sołeckich na rok 2023. 

Fundusz co roku w naszej gminie jest wykorzystywany 
niemal w stu procentach, co oznacza, że wnioski są dobrze 
przygotowane, a mieszkańcy zaangażowani w życie spo-
łeczne. Co roku też udział funduszu sołeckiego w budżecie 

Fundusz sołecki 2023
gminy Daleszyce rośnie – w przyszłym roku będzie wynosił 
ogółem 728.967,66 zł i w porównaniu z ubiegłorocznym 
zwiększył się prawie o 40 tys. zł. 

Pieniądze z Funduszu mogą być wydane na działania 
służące mieszkańcom i zgodne ze strategią rozwoju gmi-
ny. Jeśli nie zostaną wykorzystane, nie mogą być przesu-
nięte na kolejny rok. To, ile pieniędzy przypada na dane 
sołectwo, zależy od liczby mieszkańców. Na jakie działania 
przeznaczyliśmy środki?

Lp. Sołectwo Nazwa zadania Wartość zadania

1 Sołectwo  Borków
1) Organizacja imprez integracyjnych
2) Doposażenie nowo powstałej części sportowo-rekreacyjnej Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Borkowie

12.253,94
36.000,00

Razem 48.253,94

2 Sołectwo  Brzechów

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i dowieszenie lamp przy 
drodze gminnej 348/1
2) Remont i renowacja budynku użyteczności publicznej (tj. kaplicz-
ki, uszczelnienie, impregnacja i malowanie oraz naprawa drzwi we-
wnętrznych)
3) Zakup i montaż urządzeń na siłownię zewnętrzną na terenie placu 
szkolnego 
4) Konserwacja i udrożnienie rowu melioracyjnego
5) Przebudowa drogi wewnętrznej 348/1

15.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00
18.734,90

Razem 53.734,90

3 Sołectwo Cisów

1) Konserwacja i udrożnienie rowu przy drodze gminnej tzw. „Pasie-
ka”
2) Wykonanie zatoczki i utwardzenie pobocza przy drodze gminnej 
Mały Bór
3) Zakup ławek na plac zabaw
4) Wydatki związane z utrzymaniem budynku OSP
5) Organizacja imprez integracyjnych
6) Zakup i montaż lustra przy drodze gminnej tzw. „Pasieka”

4.000,00

8.000,00

3.000,00
10.000,00
9.787,44
1.000,00

Razem 35.787,44

4 Sołectwo 
Danków - Wójtostwo

1) Prace porządkowe na terenie sołectwa
2) Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Danków

3.000,00
33.700,94

Razem 36.700,94

5 Sołectwo Komórki

1) Wytyczenie granic drogi gminnej nr 443
2) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni ze-
wnętrznej przy zalewie Wojciechów
3) Organizacja imprez organizacyjnych
4) Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa
5) Zakup i montaż tablic informacyjnych
6) Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP Komórki

3.000,00
8.000,00

3.332,02
3.500,00
3.500,00
11.500,00

Razem 32.832,02

6 Sołectwo Kranów
1) Organizacja imprez integracyjnych
2) Remont drogi gminnej nr 319007T
3) Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego 

3.719,25
15.000,00
24.000,00

Razem 42.719,25

7 Sołectwo Marzysz

1) Prace porządkowe w sołectwie
2) Doposażenie placu zabaw (zakup urządzeń zabawowych)
3) Zakupy dla zespołów ludowych
4) Remont drogi w kierunku do pana Dąbka
5) Organizacja imprez okolicznościowych
6) Zakup podłogi interaktywnej

2.000,00
8.000,00
3.000,00
28.734,90
8.000,00
4.000,00

Razem 53.734,90

8 Sołectwo Mójcza

1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej
2) Utwardzenie kostką dojazdu do świetlicy wiejskiej przy OSP
3) Zakupy do szkoły
4) Organizacja imprez integracyjnych i patriotycznych

15.000,00
15.000,00
6.000,00
17.734,90

Razem 53.734,90
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Lp. Sołectwo Nazwa zadania Wartość zadania

9 Sołectwo Niestachów

1) Utrzymanie budynku remizy na potrzeby klubu seniora
2) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remont sali lekcyjnej 
na terenie Szkoły Podstawowej w Niestachowie
3) Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków 
gospodarczych i budowę budynku gospodarczego
4) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców
5) Remont w pomieszczeniach budynku OSP w Niestachowie
6) Zakup i montaż luster drogowych oraz tabliczek z numerami do-
jazdowymi do posesji

5.000,00
24.000,00

10.000,00

6.734,90
5.000,00
3.000,00

Razem 53.734,90

10 Sołectwo Niwy

1) Organizacja imprez integracyjnych
2) Doposażenie KGW w Niwach
3) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia 
ulicznego przy drodze powiatowej (starodroże DW 764 - od stacji 
paliw do początku Niw)
4) Budowa drogi gminnej w tłuczniu nr 454
5) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 310009T 
(od posesji 88b w kierunku ronda)
6) Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej nr 248

5.000,00
2.000,00
7.000,00

15.000,00

19.734,90
5.000,00

Razem 53.734,90

11 Sołectwo Sieraków

1) Zagospodarowanie terenu działki nr ewid. 77 należącej do wspól-
noty wsi
2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Sierakowie

19.000,00

1.043,12

Razem 20.043,12

12 Sołectwo Słopiec

1) Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 211, obręb Słopiec
2) Doposażenie Klubu Seniora
3) Doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich
4) Utrzymanie boiska
4) Organizacja imprez integracyjnych

40.000,00
2.000,00
1.000,00
3.000,00
4.510,81

Razem 50.510,81

13 Sołectwo Smyków

1) Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej w Smy-
kowie
2)Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem instalacji 
fotowoltaicznej na budynku OSP w Smykowie
3) Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Smyko-
wie
4) Dofinansowanie do obozów sportowo-pożarniczych dla członków 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Smykowie
5) Zagospodarowanie terenu wokół budynku Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Sierakowie

10.000,00

20.000,00

3.000,00

3.000,00

1.614,43

Razem 37.614,43

14 Sołectwo Suków

1)Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem instalacji 
fotowoltaicznej na budynku OSP w Sukowie
2) Remont budynku świetlicy OSP w Sukowie
3) Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Sukowie
4) Organizacja imprez integracyjnych

26.000,00

18.000,00
5.000,00
4.734,90

Razem 53.734,90

15 Sołectwo Szczecno
1) Organizacja imprez integracyjnych
2) Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej
3) Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa

25.000,00
20.000,00
5.134,66

Razem 50.134,66

16 Sołectwo Trzemosna

1) Prace porządkowe na terenie sołectwa
2) Organizacja imprez integracyjnych
3) Doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowie
4) Zakup części działki nr 245 w msc. Trzemosna
5) Konserwacja rowów na terenie sołectwa Trzemosna

2.000,00
6.514,92
3.000,00
8.000,00
3.000,00

Razem 22.514,92

17 Sołectwo Widełki

1) Zakup kosiarki
2) Utwardzenie terenu przy budynku użyteczności publicznej
3) Organizacja imprez integracyjnych
3) Utwardzenie drogi wewnętrznej nr 238 w msc. Widełki

1.000,00
5.000,00
5.000,00
18.446,73

Razem 29.446,73
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Jubileusz 25-lecia pożycia 
małżeńskiego wspólnie ob-
chodziło 30 par, które od-

powiedziały na zaproszenie bur-
mistrza Dariusza Meresińskiego. 
Były życzenia, gratulacje, kwia-
ty, symboliczna lampka szampa-
na i jubileuszowy tort.

Już po raz piąty Burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiń-
ski zaprosił długoletnie małżeństwa 
do wspólnego uczczenia ich okrągłe-
go jubileuszu. 

– Drodzy Jubilaci, 25 rocznica Wa-
szego ślubu to doskonała okazja, aby 
na chwilę zatrzymać się, spojrzeć 
wstecz i wspomnieć radosne chwi-

le i rozwiązane problemy. To także 
czas, aby docenić trwałość Waszego 
małżeństwa, dlatego dzisiaj spotyka-
my się tu, żeby wspólnie świętować 
tą wyjątkową okoliczność – mówił 
burmistrz Dariusz Meresiński.

– Z tej okazji życzę Wam, abyście 
dalej, ramię w ramię szli razem przez 
życie i zawsze patrzyli w tym samym 
kierunku. Mocno wierzę, że wspólnie 
spędzone lata są doskonałą zapowie-
dzią kolejnych okrągłych jubileuszy – 
dodał burmistrz.

Do życzeń dołączyli także Anna 
Kosmala, Radna Rady Powiatu Kie-
leckiego oraz Rafał Siwonia, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Da-

leszycach, którzy życzyli jubilatom 
przede wszystkim wytrwałej miło-
ści, ale także wzajemnej życzliwości 
i wyrozumiałości, ponieważ to wła-
śnie te cechy tworzą dobry grunt pod 
wieloletni związek.

Wśród par, które wspólnie świę-
towały okrągłą rocznicę ślubu 
w restauracji Folkówka u Strażaka 
w Daleszycach znaleźli się: Lucy-
na i Krzysztof Adamcowie, Urszula 
i Rafał Chruścińscy, Joanna i Andrzej 
Cieślikowscy, Alina i Stanisław Fur-
mankowie, Urszula i Andrzej Gawęc-
cy, Jolanta i Jerzy Góreccy, Justyna 
i Paweł Januchtowie, Monika i Mi-
chał Komorowscy, Dorota i Krzysztof 

Srebrne gody
par małżeńskich z gminy Daleszyce

Urszula i Rafał Chruścińscy

Dorota i Krzysztof Kozłowscy

Grażyna i Zbigniew Strzębałowie

Monika i Michał KomorowscyJustyna i Paweł Januchtowie

Dorota i Jarosław Zdanowscy

Jolanta i Jerzy Góreccy

Edyta i Andrzej Rzadkowscy

Agnieszka i Seweryn Walasiowie

Krystyna i Paweł Rysińscy

Beata i Robert Ungierowie

Małgorzata i Edward Sitkowie

Joanna i Andrzej Cieślikowscy

Elżbieta i Marek Szumscy

Aneta i Grzegorz Dudowie

Krystyna i Grzegorz Piątkowie
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Kozłowscy, Sabina i Stanisław Łu-
kawscy, Krystyna i Paweł Rysińscy, 
Edyta i Andrzej Rzadkowscy, Jolanta 
i Andrzej Skarzyńscy, Grażyna i Ra-
fał Sławeccy, Beata i Andrzej Sta-
churscy, Grażyna i Zbigniew Strzę-
bałowie, Elżbieta i Marek Szumscy, 
Beata i Robert Ungierowie, Agniesz-
ka i Seweryn Walasiowie, Ewa i An-
drzej Zdanowscy, Dorota i Jarosław 
Zdanowscy, Edyta i Zbigniew Ze-

mstowie, Krystyna i Grzegorz Piąt-
kowie, Aneta i Grzegorz Dudowie, 
Maria i Henryk Zielonkowie, Kata-
rzyna i Arkadiusz Millerowie, Mał-
gorzata i Edward Sitkowie, Renata 
i Tomasz Wychowańcowie oraz Elż-
bieta Latkowska.

Podczas uroczystości nie mo-
gło zabraknąć symbolicznej lampki 
szampana i tradycyjnego „Sto lat”. 
Przy tej wyjątkowej okoliczności 

świętujące pary otrzymały listy gra-
tulacyjne oraz upominki, a wszystkim 
paniom wręczono kwiaty. Nie mogło 
zabraknąć również jubileuszowego 
tortu. Po oficjalnej części wszystkie 
pary udały się na poczęstunek, dzię-
ki któremu nabrali sił przed popisami 
na parkiecie w rytm najlepszych hi-
tów serwowanych przez DJ-a Karola 
Kozłowskiego.

MF

Lucyna i Krzysztof Adamcowie

Dorota i Krzysztof Kozłowscy

Maria i Henryk Zielonkowie

Beata i Andrzej Stachurscy

Edyta i Zbigniew Zemstowie

Grażyna i Rafał SławeccyJolanta i Andrzej Skarzyńscy

Ewa i Andrzej Zdanowscy

Elżbieta Latkowska

Urszula i Andrzej Gawęccy

Agnieszka i Seweryn Walasiowie Renata i Tomasz Wychowańcowie

Alina i Stanisław Furmankowie

Małgorzata i Edward Sitkowie

Sabina i Stanisław Łukawscy

Aneta i Grzegorz Dudowie

Katarzyna i Arkadiusz Millerowie
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Historia szkoły podstawowej w Sukowie sięga 
przełomu XIX i XX wieku, kiedy to placówka 
mieściła się w budynku drewnianym, a cztery 

klasy uczyły się w jednej izbie.  W 1911 roku rozpo-
częto budowę nowej siedziby szkoły na działce po 
zlikwidowanej karczmie. Wzniesiono budynek par-
terowy z czerwonej cegły i pokryto go strzechą, a tuż 
przed wybuchem II wojny światowej dobudowano 
drugie piętro z mieszkaniem nauczycielskim. Czasy 
świetności szkoły przypadają na lata 60-te, kiedy 
funkcjonowała tu także Szkoła Przysposobienia Rol-
niczego, „wieczorówka” dla dorosłych i Powszech-
ny Uniwersytet  dla Rodziców oraz siedziba ogniska 
ZNP. Szkoła została rozbudowana do dzisiejszego 
stanu w 1994 roku, cztery lata później otrzymała 
imię Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej. 
Obecnie uczy się tu ponad 270-ciu uczniów w 15 od-
działów, a kadra pedagogiczna liczy 33 nauczycieli.

 Z Głos Daleszyc: Jakie zmiany zaszły w szkole (in-
westycje, nowe rozwiązania edukacyjne) w cią-
gu ostatnich lat?
Małgorzata Bielecka: Szkoła Podstawowa w Sukowie 

w ciągu ostatnich lat przeszła duże zmiany w wyglądzie 
i funkcjonalności budynku. W ramach termomodernizacji 
przeprowadzono wymianę pieca i całej instalacji CO, wy-
mieniono stolarkę okienną oraz dach na sali gimnastycz-
nej. Wykonano również nową elewację budynku. Liczne 
prace remontowe dotyczyły odmalowania wszystkich sal 
lekcyjnych, korytarzy, łazienek szkolnych, pomieszczeń 
gospodarczych, szatni i wymiany podłóg. Odremontowany 
został plac zabaw. Obok niego zamontowane zostały urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej. Nawierzchnia drogi wyjazdo-
wej z placu szkolnego została wymieniona.

Udział naszej placówki w projekcie „Edukacja cyfrowa 
w szkołach podstawowych w Gminie Daleszyce” i „Aktyw-
na tablica” przyniósł wiele korzyści. Każda sala dydaktycz-
na wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, m. in. tablice 
multimedialne, laptopy, drukarki. Nauczyciele przeszli cykl 
szkoleń, które okazały się przydatne, zwłaszcza w naucza-
niu zdalnym. Szkoła posiada także w swych zasobach dru-

karkę 3D oraz wysokiej generacji sprzęt audio – video, 
roboty do nauki kodowania, drony, mikroskopy, zestawy 
klocków konstrukcyjnych LEGO pozyskane w ramach pro-
jektów „Laboratoria Przyszłości” (kwota pozyskana to 70 
tys.). Pozyskany sprzęt i szkolenia nauczycieli i uczniów 
spowodowały, że lekcje są ciekawsze, nauczyciele w więk-
szym stopniu kładą nacisk na kompetencje kluczowe 
u uczniów, umiejętność krytycznego i twórczego myślenia. 
 Z GD: Jakimi osiągnięciami szkoła/uczniowie 

mogą się pochwalić dzisiaj szczególnie?
MB: W ostatnich kilku latach wprowadzono wiele no-

wych rozwiązań edukacyjnych. Wśród nich są  innowacje 
pedagogiczne, programy, projekty edukacyjne, m.in.: 
„Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki” – projekt 
Nauczanie Dwujęzyczne, którego liderami są : Urząd Mar-
szałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Świę-
tokrzyskie Centrum Doskonalenia Zawodowego; od 1 
września 2022r. w nauczaniu zintegrowanym w klasie 
1. wprowadzono innowację dwujęzyczność w nauczaniu 
wczesnoszkolnym „I love English”;  innowacja pedago-
giczna programowo-metodyczna „Nakręcone książki”- to 
z kolei projekt edukacyjny wspierający rozwój potrzeb 
kulturowych uczniów, poszerzanie zainteresowań filmem, 
kształtowanie umiejętności odczytywania języka filmu 
wśród uczniów klas IV-VIII; bierzemy udział w „Narodo-
wym Programie Rozwoju Czytelnictwa” pozyskując środki 
finansowe na wzbogacenie biblioteki szkolnej w lektury; 
realizujemy „SKS” – program w ramach współpracy z Wo-
jewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach; 
„WF z AWF” - Aktywny powrót uczniów do szkoły po pan-
demii – projekt Ministerstwa Edukacji i nauki oraz Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Krakowie; „Profilaktycz-

Innowacje i rozwijanie skrzydeł
Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych szkołom 

z terenu gminy Daleszyce. Sprawdzamy, jakie zapew-
niają warunki do nauki i rozwoju uczniom, jak się zmie-
niają, czym mogą się pochwalić. Dziś zwiedzamy Szkołę 
Podstawową w Sukowie. Zapraszamy do przeczytania 
rozmowy z dyrektor szkoły, panią Małgorzatą Bielecką.

Małgorzata Bielecka
Jest nauczycielem historii oraz wiedzy 

o społeczeństwie. Wsparcie rodzinne pani 
dyrektor stanowi mąż i córka, prywatne 
zainteresowania to historia, ale również 
podróże, film historyczny i teatr. Za naj-
ważniejsze w realizowaniu programu na-
uczania i pracy pedagoga uważa nie tylko 
edukowanie, ale też kształtowanie umie-
jętności współdziałania w grupie, rzetel-
ności, samodzielności i konsekwentnego 
rozwoju pasji oraz zainteresowań. „Uczeń kończący szko-
łę podstawową powinien być człowiekiem ukształtowanym 
społecznie i moralnie, kierującym się właściwym systemem 
wartości, takich jak rodzina, dom, przyjaźń, uczciwość, sza-
cunek, tolerancja, patriotyzm.”
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ne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych 
SP w województwie świętokrzyskim”, poza tym uczniowie 
biorą udział w wielu wycieczkach, wyjściach edukacyjnych 
(„zielone szkoły” i „białe szkoły”). 

Szkoła realizuje projekt „Umiem pływać” - dla po-
wszechnej nauki pływania, „Zbieraj Baterie”, „Wsparcie in-
tegracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim”, 
program „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”, „Szkoła 
Żywej Pamięci” – projekt historyczny organizowany przez 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach.

Nasi uczniowie z powodzeniem startują także w różno-
rodnych konkursach, mamy m.in. finalistów XVI Wojewódz-
kiego Konkursu z Geografii dla uczniów klas III gimnazjów, 
IV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego i Konkur-
su Plastycznego „Drzewo w krajobrazie” zorganizowanego 
przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych w Kielcach; zwycięzcę XXV Gminnego Kon-
kursu Ortograficznego i Wojewódzkiego Konkursu Plastycz-
nego „Polska w NATO. 20 lat razem”, a także zwycięzców 
Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni i Piosenki Artystycznej 
„By mocniej kochać”; III Wojewódzkiego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek; Gminnego Konkursu Świętokrzyskiej Poezji 
Regionalnej, IV Przeglądu Recytatorskiego „Umiłowana Oj-
czyzna”, Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”, XII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu.
 Z GD: Czy uczniowie i nauczyciele mają dobre wa-

runki pracy i możliwości rozwoju?
MB: W Szkole Podstawowej w Sukowie uczniowie i na-

uczyciele mają doskonałe możliwości rozwoju i warunki 
pracy. Każda sala dydaktyczna wyposażona jest w nowo-
czesny sprzęt, m.in. tablice multimedialne, laptopy, dru-
karki, pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach projek-
tów „Aktywna Tablica” oraz „Laboratoria Przyszłości”. Duży 
nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Uczniowie biorą 
udział w wielu projektach, programach, wyjściach eduka-
cyjnych, konkursach, zawodach sportowych, warsztatach, 
dodatkowych zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, rozwijających zainteresowania. 

Szkoła prężnie współpracuje z wieloma instytucjami, 
organizacjami, które wspierają nas w realizacji różnych 
zadań niezbędnych dla wszechstronnego rozwoju naszych 
uczniów (Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sukowie, Nadleśnictwo w Da-
leszycach, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach, Komisariat Policji w Daleszycach, Urząd 
Miasta i Gminy w Daleszycach, Ośrodek Myśli Patriotycz-
nej i Obywatelskiej w Kielcach, Muzeum Józefa Piłsudskiego 
w Sulejówku, Instytut Pamięci Narodowej, Centrum Przy-
gotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Teatr „Kubuś” 
i „Żeromskiego”, WDK Kielce, Dom Pomocy „Zielone Niwy”, 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach).

Nauczyciele mają duże możliwości do podnoszenia kwa-
lifikacji. Co roku w nadzorze pedagogicznym planowane są 
szkolenia, kursy, studia podyplomowe,  które uwzględnia-
ją potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia się, wyni-
kające z pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły.
 Z GD: Jak układa się współpraca z samorządem 

gminy?
MB: Budowanie współpracy z samorządem jest niezwy-

kle ważne dla szkoły, ponieważ  może się ona  zmieniać na 
lepsze i rozwijać. Współpraca naszej szkoły z samorządem 
lokalnym układa się bardzo dobrze. Wsparcie  Pana Burmi-
strza Dariusza Meresińskiego oraz Rady Miejskiej w Dale-
szycach zaowocowało wieloma inwestycjami na terenie na-
szej placówki, które wymieniłam wcześniej. Dodam jeszcze, 
że jesteśmy bardzo wdzięczni za zabezpieczenie środków 
finansowych w budżecie gminy na zakup autobusu szkol-
nego, który sprawił wiele radości moim uczniom. Wspólnie 
pozyskujemy fundusze zewnętrzne na rzecz wzbogacenia 
szkoły w pomoce dydaktyczne (projekty, programy „Aktyw-
na Tablica” ,SKS, ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-
twa”). Szkoła bierze udział w uroczystościach patriotycz-
nych, kulturalnych organizowanych przez samorząd.
 Z GD: Uczniowie i rodzice twierdzą, że program 

nauczania jest “przeładowany”. Jak to wyglą-
da z punktu widzenia nauczycieli. Czy jest czas 
i możliwości na pobudzanie kreatywności u dzie-
ci, wspieranie ich w ich pasjach?
MB: Celem każdego nauczyciela jest przede wszyst-

kim realizacja podstawy programowej danego przedmiotu 
oraz solidne przygotowanie uczniów do egzaminów i nauki 
na kolejnym etapie edukacyjnym. Poza tym przekazywana 
wiedza powinna być systematycznie weryfikowana i oce-
niana. Warto zaznaczyć, iż podstawa programowa nie jest 
dokumentem, z którego nauczyciel wybiera to, co będzie 
realizował na zajęciach z uczniami. Podstawa to minimum 
programowe, czyli materiał, który na lekcjach zrealizowa-
ny być musi. Jednak tak zwane ,,minimum programowe” 
to tak naprawdę ogrom treści, celów i zadań, którym spro-
stać musi młody człowiek. Czy w tym gąszczu encyklo-
pedycznej wiedzy, skomplikowanych zadań matematycz-
nych, praw fizyki, chemii lub biologii można znaleźć czas 
na pobudzanie kreatywności uczniów? Jest to trudne, ale 
szkoły starają się wspierać uczniów w realizowaniu swoich 
zainteresowań, pasji. Twórczy pedagog potrafi nie tylko 
zrealizować tak zwany ,,materiał”, ale przede wszystkim 
dostrzec w uczniu jego potencjał, odkryć mocne strony 
i pozwolić, aby w miarę możliwości mógł rozwinąć skrzy-
dła. Jest to możliwe poprzez wprowadzanie innowacyjnych 
i aktywizujących metod nauczania.
 Z GD: Dziękuję za rozmowę.

MW
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Najmłodsi uczniowie z gminy Daleszyce zosta-
li oficjalnie przyjęci w grono wychowanków 
szkół podstawowych. Pierwszoklasiści ślubo-

wali sumiennie wypełniać obowiązki szkolne i zo-
stali pasowani na uczniów.

W uroczystościach wzięli udział burmistrz Dariusz Me-
resiński i radna Anna Kosmala, którzy życzyli dzieciom sa-
mych szóstek w dzienniku, rozwijania pasji i niezapomnia-

Kolejni uczniowie przyjęci
w poczet szkolnych społeczności

nych szkolnych przyjaźni. – Niech nauka będzie dla was 
wspaniałą przygodą i pozwala spełniać marzenia – życzył 
burmistrz.

W szkołach świętowano też Dzień Edukacji Narodowej. 
Z tej okazji popłynęły najlepsze życzenia dla naszych na-
uczycieli i wszystkich pracowników oświaty. – Niech odpo-
wiedzialne zadanie, jakim jest nauka i wychowanie mło-
dego pokolenia niesie uznanie i moc osobistej satysfakcji 
– podkreślał burmistrz Dariusz Meresiński.      MW

Borków Niestachów Mójcza

Daleszyce Daleszyce Daleszyce

Marzysz Szczecno Sieraków

Suków Brzechów Słopiec
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Grupa rekonstrukcyjna, lek-
cja fechtunku i konkurs 
wiedzy historycznej – mię-

dzy innymi takie atrakcje czekały 
na młodzież w gminie Daleszyce 
podczas Festiwalu Żywej Histo-
rii. Wydarzenie miało miejsce 7 
października w Centrum Eduka-
cji Ekologicznej w Widełkach. Był 
to finał kolejnej odsłony projektu 
realizowanego pod patronatem 
burmistrza Dariusza Meresińskie-
go „Szkoła Żywej Historii”.

Niezwykłe spotkanie z historią w Widełkach
Tym razem uczestnikami „zielo-

nej szkoły” w Widełkach byli ucznio-
wie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
z Daleszyc, a na Festiwalu towarzy-
szyła im młodzież z Kielc oraz człon-
kowie grupy rekonstrukcyjnej ze 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Histo-
rycznej 4 Pułku Piechoty Legionów. - 
Młodzież zaprezentowała swoje prace 
konkursowe i wzięła udział w nieła-
twym konkursie wiedzy historycznej. 
Była powstańcza kuchnia polowa, wy-
stępy muzyczne, pod czujnym okiem 

instruktorów uczniowie odebrali też 
swoje pierwsze lekcje fechtunku 
i szermierki – relacjonuje kierownik 
CEEW Mariusz Marciniak. 

Gościem Festiwalu był burmistrz 
Dariusz Meresiński oraz radna Anna 
Kosmala, którzy życzyli młodzieży, by 
wrażenia i wspomnienia ze Szkoły Ży-
wej Historii zostały z nimi na długo, 
a przeszłość i znajomość swojej „ma-
łej ojczyzny” inspirowały do budowa-
nia pięknej przyszłości.

„Szkoła Żywej Pamięci” to projekt 
realizowany w Widełkach, z którego 
korzystają głównie uczniowie szkół 
z gminy Daleszyce. Młodzież bierze 
udział w wycieczkach do muzeów 
i miejsc pamięci oraz w warsztatach 
organizowanych w Centrum. Ucznio-
wie zyskują cenną wiedzę, poznają 
historię i zyskują cenne umiejętności, 
jak pierwsza pomoc przedmedyczna 
czy orientacja w terenie. W pierwszej 
w nowym roku szkolnym edycji Szko-
ły odkrywanie „żywej  historii” za-
częło się od spotkania z wyjątkowym 
gościem: o grupie żołnierzy II wojny 
światowej wywodzących się z ziemi 
daleszyckiej „Wybranieckich” Mariana 
Sołtysiaka opowiadał Wojciech Koło-
dziej, syn „Alusia”, partyzanta z od-
działu „Barabasza”.        MW

Nasze artystki zdobyły pierw-
sze miejsce II Regionalne-
go Przeglądu Pieśni Patrio-

tycznej. Finał konkursu odbył się 
30 października w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach. - War-
to zaznaczyć, że Zespół z Marzy-
sza zwyciężył także rok temu, 
w pierwszej edycji Przeglądu – 
przypomina burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Mamy więc kolej-
ny sukces i naprawdę świetnych 
wykonawców, docenionych przez 
profesjonalne jury.

- Dziękujemy też za wzruszające 
występy pozostałym zespołom, które 
reprezentowały naszą gminę w elimi-
nacjach: Dalmarjankom, Marzyszan-
kom i Kumotrom – dodał burmistrz 
Dariusz Meresiński.

Nasze śpiewaczki tryumfowały 
w kategorii zespołów ludowych. W su-
mie na scenie zaprezentowało się 
26-ciu wykonawców. Jak podkreśla-
ją organizatorzy, konkurs ma na celu 

Kolejny sukces
Zespołu Pieśni Ludowej z Marzysza! 

promowanie wartości patriotycznych 
i historycznych, szczególnie wśród 
młodego pokolenia, a jednocześnie 
jest dla młodych artystów okazją do 
sprawdzenia swoich predyspozycji 
scenicznych oraz umiejętności wo-

kalnych. Organizatorem Przeglądu 
jest Wojewódzki Dom Kultury i Po-
wiat Kielecki, patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego i Starosta 
Kielecki.             MW
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Nasi seniorzy świętowali
W Miejsko-Gminnym Ośrod-

ku Kultury w Daleszycach 
odbyło się przyjęcie z oka-

zji przypadającego 20 paździer-
nika Europejskiego Dnia Seniora. 
Był pyszny poczęstunek, zabawa 
taneczna i najlepsze życzenia dla 
podopiecznych klubów seniora 
i wszystkich starszych mieszkań-
ców naszej gminy. Na biesiadzie 
przygrywał uczestnikom Michał 
Siemieniec z kapeli Jędrusie.

Seniorzy zostali zaproszeni na wy-
jątkowe spotkanie przez burmistrza 
Dariusza Meresińskiego, który złożył 
wszystkim najlepsze życzenia. – Zdro-
wia, zapału do działania i nieustającej 

9 października w daleszyckiej 
świątyni wybrzmiały wie-
deńskie walce, tanga i polki, 

a to dzięki zespołowi Strauss En-
semble, który zagrał dla miesz-
kańców naszej gminy wspaniały 
koncert. Na wydarzenie zaprosił 
mieszkańców burmistrz Dariusz 
Meresiński.

Zespół tworzą: Artur Jaroń – forte-
pian, założyciel zespołu, Ludmiła Wo-
robec-Witek – skrzypce, kapelmistrz, 
Jacek Hodur – wiolonczela, Krzysztof 

Sokołowski – kontrabas, Agnieszka 
Wolska – flet, Dariusz Kozieł – klarnet. 

Wiedeński koncert w Daleszycach
Strauss Ensemble to zespół muzy-
ki wiedeńskiej, działający od 1999 r. 
Tworzą go muzycy Filharmonii Świę-
tokrzyskiej, a na bogaty repertuar 
składa się muzyka Straussów: walce, 
polki, galopy, marsze, czardasze oraz 
fokstroty, muzyka popularna, filmo-
wa i taneczna. Muzycy występują na 
prestiżowych imprezach, m.in. w Mię-
dzynarodowym Festiwalu im. Jana 
Kiepury w Krynicy oraz Festiwalu im. 
Krystyny Jamroz w Busku Zdroju.

MW

pogody ducha. Tego Wam życzymy, 
ale tego też się od Was uczymy, bo 
nasi seniorzy zarażają energią i opty-
mizmem – podkreślał burmistrz. 

Seniorów powitała także radna 
Anna Kosmala i radny Paweł Toboła, 

w spotkaniu wzięła udział kierująca 
klubami seniora w gminie Daleszy-
ce Renata Miszczuk i Mariusz Marci-
niak z Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Widełkach.

MW
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Przy okazji nadchodzącej 192. rocznicy 
Powstania Listopadowego doświad-
czamy uczucia  wdzięczności wobec 

uczestników tego historycznego zrywu, 
którzy w latach 1830-1831 z odwagą odda-
wali swe zdrowie i życie w obronie narodu, 
walcząc o Jego godność i prawo do samo-
stanowienia. Wspominamy to wydarzenie 
w odniesieniu do Józefa i Marcjanny Za-
grodzkich, dla których Cisów stał się koleb-
ką rodziny już w początkach XVIII wieku.

29 listopada 1830 roku, jak pisał Maury-
cy Mochnacki: „niebo było pochmurne, tak że 
zmierzch i noc w jeden moment przypadły”. Roz-
poczęło się Powstanie Listopadowe. W grupie, 
która wyruszyła na Belweder byli bracia - ofi-
cerowie gwardii akademickiej: Nikodem Rup-
niewski - student Wydziału Prawa oraz Roch 
Rupniewski - inżynier i student Wydziału Nauk 
i Sztuk Pięknych. Był w Powstaniu jeszcze jeden 
Rupniewski, którego spotykali wcześniej w War-
szawie, a potem na polu walki powstańczej – ich 
krewny Roman Kajetan. 

Prawnuk Józefa z Cisowa, a wnuk Józefa 
Kajetana ur. w Cisowie - Roman Kajetan Rup-
niewski (1802-1892) był  synem Józefa – ofi-
cera Królestwa Polskiego i Petroneli z Zagrodz-
kich. Po śmierci rodziców opiekę nad nim i jego 
siostrą Marianną z wielką troską przejęli: Flo-
rian Straszewski ziemianin, przedsiębiorca, fi-
lantrop – współtwórca krakowskich Plant (ulica 
i pomnik w Krakowie) oraz jego żona Józefa, 
siostra stryjeczna ojca Romana. Kilka lat póź-
niej wspaniała opiekunka zmarła, zapisując 
dzieciom ziemię i dworek w Ruszczy Dolnej k. 
Połańca. Zadbano o edukację sierot - Romek 
uczył się u księdza Bouchera w Krakowie, a na-
stępnie spędził siedem lat w elitarnym wiedeń-
skim Theresianum.

Wychowywany w otoczeniu wojskowych, 
w miłości do Ojczyzny, cieszył się, gdy Florian 
zawiózł go do Warszawy, aby rozpoczął naukę 
i służbę w artylerii gwardii konnej. Nie czuł poko-
ry wobec carskich nakazów i głośno było o nim 
w Warszawie, gdy za nieregulaminową fryzurę 
został aresztowany, a nawet czasowo zdegrado-
wany. W 1830, jako świeżo awansowany podpo-
rucznik, wraca do warszawskiej jednostki, aby 
wziąć udział w Powstaniu Listopadowym, odrzu-
cając propozycję awansu i służby wojskowej na 
ziemi krakowskiej u boku pułkownika Henryka 
Dembińskiego.   

Roman Kajetan przeszedł szlak kampa-
nii 1831r. dowodząc 6. plutonem baterii: Gro-
chów (25.02), Iganie (10.04), Złotoria (21.05.), 
Ostrołęka (26.05), Warszawa (wrzesień). Książę 
Jabłonowski, kapitan, podkreślał energię i wa-
leczność Romana, który wyróżnił się szczegól-
nie w bitwie pod Złotorią (nieprzerwany ostrzał, 
mimo odcięcia od reszty baterii i przerwy w za-
opatrzeniu): „Pdp. Bem zaczyna strzelać i wy-
wołuje kanonadę na całej linii, od 10 z rana do 
późnej nocy Bem i Rupniewski z dwóch dział 
strzelali”. Uczestnicząc w słynnej szarży Bema 
pod Ostrołęką, Roman skutecznie wyprowadził 
swoje działa przez most na prawy brzeg Narwy. 
Odznaczony został Krzyżem Złotym Virtuti Mili-
tari, po kapitulacji stolicy razem z armią prze-
kroczył granicę pruską; do domu w Ruszczy po-
wrócił po amnestii. 

Rupniewski został mężem pięknej Łucji Łę-
towskiej, córki oficera oraz ojcem Heleny i Ja-
dwigi. Chrzestnym tej ostatniej był powstaniec, 
kpt. Erazm Różycki, społecznik, radca, potem 
prezes Towarzystwa K. Ziemskiego, zasłużony 
obywatel Kielc. Jego siostrzeniec Bolesław Łu-
niewski zostanie zięciem Romana. Przeszłość 
rodziła wspomnienia - wizerunki żołnierzy, które 
Rupniewski malował przetrwały w zasobach Mu-
zeum Narodowego Krakowa i Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Stefan Żeromski wspo-
mniał w Dziennikach: „Na ścianach (dworu) do 
80 rysunków, przedstawiających armię polską 
we wszystkich jej gatunkach i odmianach, […] 
oryginalne rysunki pana Rupniewskiego. Nader 
ładne i miłe”.

Wśród powstańców listopadowych swoją le-
karską misję pełnił Antoni Zagrodzki, syn Feli-
cjana i Joanny z Zagrodzkich (prawnuk Józefa 
z Cisowa, a wnuk Józefa Kajetana ur. w Cisowie). 
Od 1825 roku studiował na Wydziale Lekarskim 
w Warszawie. Podczas wybuchu Powstania Listo-

padowego zgłosił się do służby jako lekarz ba-
talionowy i pracował w szpitalu polowym. Przy-
puszcza się, że został poważnie ranny podczas 
służby i przewieziony do Głównego Szpitala Woj-
skowego podczas walk w Warszawie we wrze-
śniu 1831. O jego śmierci powiadomili żołnierze 
weterani. 

Na powstańczym szlaku walczył były kapitan 
gwardii Napoleona, Francuz Ferdynand Guyot 
ożeniony z Izabelą Zagrodzką - prawnuczką Jó-
zefa z Cisowa. Ich ślub odbył się w Warszawie 
w 1827, a już w 1831 Ferdynand, potem kawaler  
Krzyża Złotego Virtuti Militari, walczył w korpu-
sie Chrzanowskiego. Po dostaniu się do niewoli 
rosyjskiej, zostaje wywieziony w głąb Rosji, ale 
szczęśliwie uwolniony w kwietniu 1833r. powra-
ca do domu. 

Stanisław Marszycki z Kielc – pra(3)wnuk 
Józefa z Cisowa wspominał powstańcze historie 
w rodzinie. Jan Kanty Rychlicki studiował z Ro-
chem Rupniewskim na Wydziale Nauk i Sztuk 
Pięknych, a w 1831 odrzucił atrakcyjną ofertę 
pracy w sądzie, aby wstąpić do oddziałów po-
wstańczych. Podczas wyprawy Zaliwskiego zo-
stał aresztowany, internowany i deportowany 
na statku „Hebe” do USA. Był współzałożycie-
lem Komitetu Polskiego. Osiadł w Missouri, gdzie 
pracował jako inżynier. Jego córka Maria Józefi-
na Rychlicka była jedną z dwóch pierwszych ko-
biet, które w 1873r. ukończyły Uniwersytet w St. 
Louis. Jakże smutnym doświadczeniem był los 
ubogiej wdowy Barbary Giller. Jej dwóch synów 
wstąpiło do oddziałów Gwardii Ruchomej w Kiel-
cach. Serce matki nie potrafiło się z tym pogo-
dzić. Napisała list, którego fragment cytujemy: 
„Jako bolejąca matka udaję się do Wielmożnego 
Prezydenta, jako ojca ludu miasta i cierpiącej 
ludzkości opiekuna z prośbą, aby syna mego, 
Feliksa Gillera, jedyną podporę moją od po-
wołania uwolnić łaskawie raczył”. Niestety, syn 
opuścił już Kielce, a nieco później odnotowano 
jego śmierć jako żołnierza. Brat Feliksa – Antoni 
Giller, wcześniej od brata zmobilizowany, szczę-
śliwie powrócił do domu.

W te listopadowe dni zadumy myślimy rów-
nież o tych Wszystkich, których połączyła idea 
Powstania Listopadowego, o tym, jak wyraźny 
ślad zostawili po sobie w kraju i na obczyźnie, 
o Tych, których znamy z lekcji historii i o Tych, 
których imion nigdy nie poznamy, aby to, o czym 
z nadzieją pisze powstaniec, kapitan Seweryn 
Goszczyński spełniło się: „Sadźmy przyjacie-
lu róże! Idźmy, szczepmy! Gdy to znuży, świat 
wiecznego wypocznienia da nam milszy kwiat 
od róży: łzy wdzięczności i wspomnienia”. Cześć 
i chwała Bohaterom!

B. Kraj, a. Pacek, a. Wellem z d. Karpińska (Niem-
cy), M. Kowalski (Francja), R. Wilczyński

Józef z Cisowa, a Powstanie Listopadowe
– okruchy historii.  Cz. II

„Jakże los nasz piękny, wzniosły! Gdzie idziemy – same głogi, 
gdzieśmy przeszli – róże wzrosły; więc nie schodźmy z naszej drogi!”

Seweryn Goszczyński – belwederczyk, powstaniec
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Trzecia edycja Jesiennego Powiatowego Tur-
nieju Piłki Nożnej Chłopców rozegrana zosta-
ła w dniu 11 października 2022 roku na „Or-

liku” w Sukowie. W tegorocznym turnieju o puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce rywalizowało 
sześć zespołów z powiatu kieleckiego. Zwyciężyli 
uczniowie ze szkoły podstawowej w Mójczy. Na dru-
gim miejscu uplasowała się drużyna z Daleszyc, na 
trzecim – z Borkowa.

Drużyny uczestniczące w zawodach sportowych zo-
stały rozlosowane w dwóch grupach, gdzie rozegrały me-
cze systemem „każdy z każdym”. Za zwycięstwo druży-
na otrzymywała 3 punkty, za przegrany mecz 0 punktów. 
Drużyny, które po rozegraniu meczów grupowych zajęły 
dwa pierwsze miejsca, rozegrały mecze półfinałowe. 

Zwycięzcy meczów półfinałowych rozegrali spotkanie 
o pierwsze miejsce w turnieju:
 Z SP Daleszyce – SP Mójcza  1 : 2 

Drużyny, które przegrały swoje mecze półfinałowe ro-
zegrali mecz  o miejsce trzecie:
 Z SP Niestachów – SP Borków  1 : 3

Natomiast zespoły, które zajęły trzecie lokaty w swoich 
grupach zagrały o piąte miejsce w turnieju:
 Z SP Suków – SP Wola Jachowa  0 : 3

„Królem strzelców turnieju” został Alan Mrozik (SP Mój-
cza).

Najlepszym bramkarzem został Filip Błaszczyk (SP 
Wola Jachowa).

Najlepszym zawodnikiem uznano Krzysztofa Czarnow-
skiego (SP Mójcza).

Młodzi piłkarze rywalizowali w Sukowie

Patronat honorowy nad turniejem sprawowali Pan Da-
riusz Meresiński - Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce oraz 
Pani Małgorzata Bielecka - Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Suko-
wie.

Patronat medialny sprawowali: Echo Dnia w Kielcach, 
TVP 3 Kielce, Radio eM w Kielcach oraz Głos Daleszyc.

Serdecznie dziękujemy Partnerom i sponsorom, dzięki 
którym odbył w/w turniej, opiekunom drużyn za przygo-
towanie zespołów oraz Włodarzom Gminy za współpracę.

Szkoła Podstawowa w Sukowie

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Niestachowie po 

raz kolejny wzięli udział w pro-
jekcie Stowarzyszenia WESOŁA54 
w Kielcach. Tym razem był to 

Uczniowie z Niestachowa wystąpili w musicalu
udział w musicalu zatytułowanym 
„Amos. Historia niemożliwego 
miasta”.

Wśród ponad 40 wykonawców zna-
leźli się uczniowie klasy ósmej: Mag-
dalena Szczerek, Maja i Oliwia Rutkie-

wicz, Agata Góźdź, Michał Arendarski 
i Mikołaj Kula. Niczym profesjonaliści 
znakomicie odnaleźli się na scenie. 
Oczarowali widownię swoją natural-
nością, dojrzałością i wdziękiem. Po-
zostali uczniowie wraz z rodzicami 
wspierali projekt od strony logistycz-
nej i przygotowali poczęstunek po 
uroczystej premierze w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach. Szkoła Pod-
stawowa im. Kornela Makuszyńskiego 
w Niestachowie otrzymała od organi-
zatora wyrazy uznania i zaproszenie 
do kontynuacji projektu.

Spektakl Amos według scenariu-
sza Zuzanny Ferenc-Warchałowskiej, 
w reżyserii Huberta Stachury, pod 
kierownictwem muzycznym dr Pawła 
Łukowca. zrobił ogromne wrażenie, 
skłonił do refleksji na temat współ-
czesnego człowieka. Dokąd zmierza? 
Jakimi wartościami kieruje się w ży-
ciu? Czy można funkcjonować bez 
rodziny? Na te i wiele innych pytań 
publiczność w tym dniu otrzymała 
odpowiedź, chociaż na pewno w głębi 
serca wszyscy ją doskonale znali.

agata Nogaj, Małgorzata Meuś,
nauczyciele SP w Niestachowie

Fot. B
artosz K

ruk
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22 października w Borkowie 
odbył się IV Wyścig o Pu-
char Burmistrza Dariusza 

Meresińskiego i Finał Świętokrzyskiej 
Ligi Szkółek Kolarskich. Drużyna Ven-
to Bike Team Daleszyce uplasowała 
się na drugim miejscu  w klasyfika-
cji drużynowej i zdobyła tym samym 
srebrny medal. Była to też doskonała 
okazja do podsumowania mijającego 
sezonu kolarskiego, który był dla da-
leszyckich młodych zawodników bar-
dzo udany. 

Są zadowoleni
Podczas Finału Świętokrzyskiej Ligi 

Szkółek Kolarskich 2022 zawodnicy mieli 
do pokonania piękną, ale też trudną trasę 
nad zalewem w Borkowie. – Jest to połą-
czenie MTB z trasą przełajową, a więc dla 
młodych zawodników jest to trasa wyma-
gająca – zaznaczył Krzysztof Baćkowski, 
trener Vento Bike Team Daleszyce i Świę-
tokrzyskiej Fundacji Sportu.  

Finał był świetną okazją do podsumo-
wania mijającego sezonu. - Jeżeli chodzi 
o Vento Bike Team Daleszyce i Świętokrzy-
skiej Fundacji Sportu, zdobyliśmy ponad 
20 medali mistrzowskich. Plasowaliśmy 
się w czołowych lokatach na wszystkich 
wyścigach ogólnopolskich.  Był to bardzo 
udany sezon. W przyszłym roku stawia-
my poprzeczkę jeszcze wyżej – powiedział 
Krzysztof Baćkowski. 

O mijającym sezonie opowiedzieli też 
daleszyccy zawodnicy. - Startowałam 

Vento Bike Team Daleszyce z medalem w klasyfikacji drużynowej
Finału Świętokrzyskiej Ligi Szkółek Kolarskich 2022

w wielu zawodach, w niektórych udało się 
stanąć na podium – powiedziała Wikto-
ria Olejarczyk. -  Czasami było ciężko, na 
przykład na Tour de Pologne, gdzie w ka-
tegorii są bardzo mocne osoby. Nie uda-
ło się tu stanąć na podium, ale myślę, że 
w przyszłości będzie lepiej. Za to w tym 
roku na mistrzostwach Polski w drużynie 
zajęłyśmy trzecie miejsce – podkreśla We-
ronika Rutkowska. 

Pomimo, że treningi nie są lekkie, to 
zawodnicy przekonują, że warto jeździć 
na rowerze. - Warto i polecam jazdę na 
rowerze, bo jest z tego dużo satysfakcji. 
Aby odnosić sukcesy, trzeba dużo tre-
nować, ale to jest fajne. Jeździmy około 
60-70 km dziennie – poinformowała Julia 
Gilewska. Julia Andura mówiła zaś o tym, 
że jazda na rowerze zdecydowanie popra-
wia kondycję.  

Wyróżnienie dla trenera
Warto dodać, że obecny w Borkowie 

Jan Baćkowski, trener Vento Bike Team 
Daleszyce i Świętokrzyskiej Fundacji Spor-
tu otrzymał od Polskiego Związku Kolar-
stwa specjalne odznaczenie za wieloletnie 
zasługi dla tego sportu. - Odznaczenie 
jest dla mnie dostrzeżeniem mojej pracy. 
Kolarstwo jest bardzo ciężką dyscypliną 
i trzeba dużo zaangażowania, aby prze-
kazać młodzieży wszystko to, co ważne. 
Przez siedem lat w szkółce kolarskiej zdo-
byliśmy 43 mistrzostwa Polski. Vento  jest 
jedyną szkółką w Polsce z takim osiągnię-
ciem. To mnie cieszy i cieszy też, że doce-

nił to Polski Związek Kolarski – powiedział 
Jan Baćkowski. 

Daleszycka szkółka kolarska
jedną z najlepszych w kraju
Zawodom w Borkowie przyglądał się 

Lucjusz Wasielewski, prezes Wielkopol-
skiego Związku Kolarskiego i sekretarz 
Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. 
- Jestem koordynatorem na całą Polskę 
jeśli chodzi o szkółki kolarskie i przyjecha-
łem zobaczyć, jak to się odbywa w woje-
wództwie świętokrzyskim. Jest to finał ligi 
wojewódzkiej i jest wspaniale. Młodzież 
jest zaangażowana i pięknie rywalizuje. 
Poziom przygotowania jest różny, ale na 
tym to polega, że jedni się wyróżniają, tre-
nują i chcą być coraz lepsi, a inni jeżdżą 
dla zdrowia i poprawienia kondycji. I o to 
nam chodzi, żeby młodzież się ruszała, 
była aktywna – podkreślał Lucjusz Wasie-
lewski. Ocenił też poziom poszczególnych 
szkółek. – Najlepszą pracą w mojej oce-
nie wyróżniają się dwie szkółki: Daleszyce 
i Wilczyce. Mają dobrze wytrenowanych 
zawodników, których przekazują do kadr 
narodowych. A taki jest przecież cel szkó-
łek kolarskich, żeby wychowywać nowych 
mistrzów Polski, świata czy olimpijczyków 
– zaznaczył Lucjusz Wasielewski.

Warto jeździć na rowerze
Kolejnych sukcesów naszym młodym 

kolarzom pogratulował burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, 
który podkreślał ogromne zaangażowanie 
twórców szkółki i trenerów Jana i Krzysz-
tofa Baćkowskich w rozwój młodych miesz-
kańców naszej gminy. Zaznaczył również, 
że ważną rolę odgrywają tu rodzice za-
wodników, zawsze obecni, pomocni i do-
pingujący naszych wspaniałych kolarzy.

Podczas wydarzenia nie mogło zabrak-
nąć także kapelana polskich kolarzy Zbi-
gniewa Kurasa. - W zdrowym ciele zdrowy 
duch, dlatego warto jeździć na rowerze. 
Dbamy o zdrowie dzieci. Jazda na rowerze 
dla młodych ludzi jest świetnym sposo-
bem na spędzanie wolnego czasu. A dzięki 
udziałowi w zawodach można zwiedzić całą 
Polskę, a jak ktoś się zaangażuje, nawet 
świat. Kiedyś może być też z tego kariera 
– podsumował ksiądz Zbigniew Kuras. 

Na zawodach finałowych obecna była 
także Anna Kosmala - radna Rady Powia-
tu Kieleckiego, a także Tomasz Brożyna - 
selekcjoner kadry narodowej w kolarstwie 
szosowym.

agnieszka olech



20

/ Głos Daleszyc /

Październik / 2022

Gmina Daleszyce w obiektywie


