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Podziękowaliśmy za plony

Dokończymy chodnik w Słopcu

Prymusi nagrodzeni
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Szanowni Państwo,
 

Dla uczniów właśnie skończył się czas bez-
troskiego odpoczynku od nauki i obowiązków 
szkolnych. Mam nadzieję, że dzieci i młodzież 
wracają do szkolnych ławek pełni zapału i chę-
ci, by jak najlepiej wykorzystać najbliższe dzie-
sięć miesięcy w szkołach dla zdobywania wie-
dzy, rozwijania swoich pasji i pielęgnowania 
bezcennych szkolnych przyjaźni. Szkoły w na-
szej gminie w czasie wakacji przeprowadziły 
niezbędne prace porządkowe, a dzięki sukcesywnie prowadzonym re-
montom w kolejnych placówkach, jestem pewien, że uczniowie i na-
uczyciele mogą cieszyć się coraz lepszymi warunkami do pracy i nauki.

Choć letni czas i piękna pogoda sprzyjała urlopowaniu, my wyko-
rzystaliśmy wakacje, by kontynuować wszystkie rozpoczęte w gminie 
inwestycje. Zaawansowane są budowy sal gimnastycznych przy szko-
łach w Marzyszu i Borkowie oraz świetlic wiejskich w Szczecnie i Mój-
czy, kończą się przebudowy dróg w Komórkach czy Sukowie i Mój-
czy, przygotowujemy się już także do realizacji kolejnych zadań, dla 
których mamy przygotowane dokumentacje projektowe, a następne 
w „kolejce” są inwestycje właśnie projektowane i te, dla których ogła-
szamy przetargi na przygotowanie dokumentacji. To w sumie długa 
lista zadań i ogromne zasoby, w jakie krok po kroku wzbogaca się 
nasza gmina.

Ale sierpień wiąże się dla nas także z ważnymi uroczystościami. 
Jak co roku wspólnie dziękowaliśmy za plony podczas gminnych do-
żynek i wspominaliśmy bohaterski wymarsz żołnierzy Armii Krajowej 
w ’44 roku w ramach akcji „Burza” kryptonim „Deszcz”, a następnie 
„Zemsta”. Wiele wrażeń przyniosły nam sukcesy lokalnych artystów 
ludowych, którzy dbają o zachowanie naszych tradycji, sportowców, 
którzy zawsze gwarantują nam porcję pozytywnych emocji oraz Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych, które z wielkim zaangażowaniem 
rywalizowały w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. 

Na koniec zapraszam wszystkich mieszkańców miasta i gminy Da-
leszyce na najważniejsze wydarzenie integracyjne w naszym kalenda-
rzu: XV Jarmark na św. Michała. Scena będzie należeć do lokalnych 
wykonawców oraz zaproszonego do nas zespołu Baciary. Do zobacze-
nia w ostatni weekend września na daleszyckim rynku!

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
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Informacja dotycząca
składania wniosków 

o dodatek węglowy

17 sierpnia weszły w życie przepi-
sy nowego rozporządzenia ws. wzoru 
wniosku o dodatek węglowy. Oznacza 
to, że gospodarstwa domowe mogą 
od tego dnia wnioskować w swojej 
gminie o wypłatę 3000 zł dodatku na 
zakup węgla. Wnioski są przyjmowa-
ne do 30 listopada 2022 r.

Oficjalny, aktualnie obowiązują-
cy wzór wniosku o dodatek węglo-
wy został umieszczony bezpośrednio 
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 
r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku węglowego (Dz.U. 2022 poz. 
1712).

Wniosek o wypłatę dodatku wę-
glowego można składać na piśmie 
lub za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej w rozumieniu art. 
2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku 
o wypłatę dodatku węglowego za 
pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej wniosek ten opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym lub uwierzytelnia z wykorzy-
staniem profilu zaufanego.

 W celu prawidłowego złożenia 
wniosku o dodatek węglowy w formie 
elektronicznej należy zalogować się 
do portalu e-PUAP, następnie wybrać 
z katalogu spraw: „Pismo ogólne do 
podmiotu publicznego”. Wybrać ad-
res Urzędu, rodzaj pisma, załączyć 
wcześniej podpisany elektronicznie 
wniosek i wysłać za pośrednictwem 
platformy.

Wnioski, które zostaną złożone 
za pośrednictwem platformy e-PUAP 
i nie będą opatrzone podpisem elek-
tronicznym, nie będą spełniały usta-
wowych wymagań i ich rozpatrzenie 
z tego względu nie będzie pozytyw-
ne.
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Kończy się przebudowa drogi powiato-
wej w Komórkach. Mieszkańcy zyskali 
już nowy chodnik i zjazdy do posesji, 
bezpieczeństwo i komfort ruchu drogo-
wego poprawiła też nowa nakładka as-
faltowa.

Zadanie polegało na przebudowie 
odcinka drogi powiatowej o długości 
875 m od skrzyżowania przy zalewie do 
remizy OSP. Chodnik powstał po jednej 
stronie jezdni, po drugiej utwardzone 
zostało pobocze, droga została również 
poszerzona do 5,5 metra i wylana no-
wym asfaltem. – Dzięki temu zmienił 
się prawie kilometrowy odcinek drogi 
i całej miejscowości, mieszkańcy wy-
godnie mogą dotrzeć do domów nowym 
chodnikiem, poprawił się też komfort 
kierowców, a przez to i bezpieczeństwo 
pieszych – podsumowuje burmistrz Da-
riusz Meresiński.

Koszt inwestycji to 987.660,00 zł. 
Zamówienie zostało dofinansowywane 
z programu „Fundusz Dróg Samorzą-
dowych” oraz realizowane przez Powia-
towy Zarząd Dróg w Kielcach i Gminę 
Daleszyce.

Redakcja

Chodnik w Komórkach gotowy

przebudujemy drogę w Słopcu 

Gmina Daleszyce przygotowuje się do kolejnej inwestycji drogowej. 
Tym razem prace będą prowadzone w Słopcu i będą polegać na prze-
budowie drogi gminnej i budowie kolejnego odcinka ciągu pieszego. 
– To kontynuacja prac drogowych w tej miejscowości, dzięki czemu 
mieszkańcy zyskają nowy asfalt i chodnik przy pozostałym odcinku 
trasy w Słopcu Szlacheckim– mówi burmistrz Dariusz Meresiński. 
Pierwsze 840 m drogi gmina przebudowała w 2020 roku.

Gmina Daleszyce jest aktualnie w trakcie przetargu na wykonanie 
robót budowlanych. W planach jest przebudowa 820-metrowego od-
cinka drogi wraz z budową chodnika. Jezdnia będzie poszerzona do 5,5 
metra, powstaną nowe zjazdy do posesji i utwardzone pobocze, wybu-
dowane zostaną też studnie chłonne jako element odwodnienia drogi. 
Gmina pozyskała na realizację zadania dofinansowane w ramach Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

/MW/
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zaparkujesz
przy cmentarzu

Kończy się budowa centrum przesiadkowe-
go w Sukowie. Prace wykończeniowe trwają 
przy budynku poczekalni i miejscach parkin-
gowych. Mieszkańcy miejscowości zyska-
ją tutaj wygodny parking przy cmentarzu, 
a jednocześnie możliwość zmiany środka 
transportu z auta osobowego na komunika-
cję zbiorową lub rower. 

Na parkingu powstaje ok. 50-ciu miejsc 
dla samochodów i autobusów oraz stojaki 
na rowery. Warto przypomnieć, że centrum 
przesiadkowe jest umiejscowione w pobliżu 
obwodnicy Sukowa, wzdłuż której biegnie 
ścieżka rowerowa aż do granicy gminy Dale-
szyce z Rakowem.

/MW/
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Lepszy dojazd do Mójczy
Przebudowa odcinka drogi Suków-Mójcza na ostatnim etapie. Jest już nowy asfalt i chodnik, który pozwala bezpiecznie 
i komfortowo pokonać odcinek trasy od skrzyżowania z drogą wojewódzką. Droga została przebudowana na odcinku 
1050 mb, jezdnia jest poszerzona do 5,5 m. poza wybudowaniem chodnika wykonane zostały zjazdy do posesji i ka-
nalizacja deszczowa. - Kolejnym elementem poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie będzie uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego przy tej drodze oraz doświetlenie samego skrzyżowania z obwodnicą Sukowa – podkreśla burmistrz Dariusz 
Meresiński.

/MW/

Szerzej
nad Lubrzanką

Drogowcy zakończyli przebudowę 
fragmentu ulicy Nad Lubrzanką 
w Sukowie. Mieszkańcy mogą się 
już cieszyć bardziej komfortowym 
dojazdem do obwodnicy. 

Zadanie polegało na poszerze-
niu 150-metrowego odcinka ulicy 
i skrzyżowania z drogą gminną. 
Dotychczas ostry zakręt i wąska 
jezdnia sprawiały kłopoty kierow-
com, zwłaszcza, jeśli auta musia-
ły mijać się z kursującymi tą trasą 
autobusami. – Cieszę się, że wy-
eliminowaliśmy ten problem, teraz 
jest wygodniej i przede wszystkim 
bezpieczniej – podsumowuje bur-
mistrz Dariusz Meresiński. 

/MW/

Gotowi do dwunastu nowych inwestycji! 
Gmina Daleszyce ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych dotyczą-
cych 12-tu inwestycji, na które pozyskaliśmy dofinansowanie z drugiej edy-
cji programu Polski Ład. Chodzi o rozbudowę budynku szkoły podstawowej 
w Słopcu o salę gimnastyczną, przebudowę dróg gminnych w dziewięciu miej-
scowościach, wykonanie zasuw wodociągowych oraz zakup wodomierzy. Za-
dania drogowe będą realizowane w Borkowie, Brzechowie, Mójczy, Niwach, 
Marzyszu, Słopcu, Szczecnie, Widełkach (Łukawa) i w Daleszycach (ulica Za-
górze). W sumie kosztorysowa wartość inwestycji wynosi ponad 10,5 mln zł, 
z czego prawie 10 mln to pozyskana dotacja. 

Przypomnijmy, w ramach pierwszego naboru programu Polski Ład nasza 
gmina zdobyła dofinansowanie do budowy sal gimnastycznych przy szko-
łach podstawowych w Borkowie i Marzyszu oraz świetlicy wiejskiej w Mójczy. 
Wszystkie te inwestycje są w trakcie realizacji.

/MW/
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24 uczniów z terenu gminy Daleszyce otrzymało nagrody 
burmistrza Dariusza Meresińskiego. Młodzi ludzie otrzy-
mali za swoją pracę w minionym roku szkolnym nagrody 
w postaci bonów pieniężnych oraz dyplomy. 

- Jestem dumny i pełen uznania, że tylu uczniów z na-
szych szkół może się pochwalić tak wysoką średnią ocen 
i znakomitymi osiągnięciami w konkursach przedmioto-
wych. Mam nadzieję, że to jest dla Was, jak również Wa-
szych koleżanek i kolegów sygnał, że warto się sumiennie 
uczyć przez cały rok. Gratuluje Wam, Waszym rodzicom 
oraz nauczycielom za trud pracy włożony w osiągnięcie 
tego sukcesu - powiedział na uroczystym spotkaniu z mło-
dzieżą i rodzicami burmistrz.

20 osób zostało nagrodzonych za uzyskanie śred-
niej ocen na zakończenie minionego roku szkolnego 
co najmniej 5,70. W gronie laureatów znaleźli się: Kin-
ga Jaworska, Krzysztof Mochocki, Wiktor Ungier, Kamil 
Ostrowski, Filip Golmento, Filip Hernik, Marcel Kozub 
Michalina Zwierzyńska, oraz Alicja Piórczyk ze Szko-
ły Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „Baraba-
sza” w Daleszycach, Aleksandra Matałowska i Bartosz 
Matałowski ze Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza 
Buka w Mójczy, Amelia Dziadowicz oraz Jakub Tyzo  
ze Szkoły Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego w Słop-
cu, Oliwia Niepsuj i Wiktor Pakuła z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Sierakowie, Lena Wieczorek z Publicznej Szko-
ły Podstawowej im. świętej Jadwigi Królowej w Borkowie, 
a także reprezentujący Szkołę Podstawową im. Partyzan-
tów AK Ziemi Kieleckiej w Sukowie: Natalia Stelmach, Jan 
Baran, Filip Wilk oraz Wiktoria Linek.

burmistrz po raz kolejny nagrodził prymusów

Czworo uczniów zasłużyło na uznanie dzięki dobrym wy-
nikom w konkursach przedmiotowych: Amelia Kozłowska 
ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach – za zdobycie tytułu 
finalistki III Wojewódzkiego Konkursu z Historii, Kacper Ko-
jacz ze Szkoły Podstawowej w Mójczy – za zdobycie tytułu 
laureata etapu centralnego XXVII Ogólnopolskiego Konkur-
su Historycznego im. Majora Marka Gajewskiego, Michał 
Pawłowski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowie – 
za tytuł laureata III Wojewódzkiego Konkursu z Geografii 
oraz Olgierd Zbróg – za zdobycie tytułów finalisty III Woje-
wódzkich Konkursów z Geografii  i Informatyki.

Nagrody Burmistrza zostały przyznane prymusom 
29 sierpnia w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Daleszycach. Na miłą uroczystość zaproszeni zostali 
uczniowie wraz z rodzicami, symboliczne bony pieniężne 
oraz dyplomy wręczyli uczniom burmistrz Dariusz Mere-
siński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach Ra-
fał Siwonia oraz dyrektor szkoły Maciej Mądzik – życząc 
wszystkim nagrodzonym równie dobrych wyników w  no-
wym roku szkolnym.

/MF/
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Świetlica
nabiera kształtów

Rosną ściany nowej świetlicy wiejskiej, jaka powstaje 
w Mójczy. Znajdzie się tutaj miejsce na integrację miesz-
kańców i garaże dla druhów OSP. Nowy budynek powstaje 
w sąsiedztwie szkoły i boiska sportowego, ma być gotowy 
do końca września przyszłego roku.

Budowa jest realizowana w ramach projektu „Rozbudo-
wa infrastruktury sportowo - kulturalnej na terenie gminy 
Daleszyce z wykorzystaniem OZE”, na który gmina Da-
leszyce pozyskała dofinansowanie z pierwszego naboru 
programu Polski Ład. Koszt inwestycji to 1.760.768,40 zł. 

/MW/

nowy gimbus w Sukowie 

Druga co do wielkości szkoła podstawowa w gminie Dale-
szyce zyskała nowy autobus do przewozu uczniów. Gmina 
Daleszyce zakupiła dla SP w Sukowie pojazd marki Temsa 
Opalin.

- Dotychczas uczniowie dowożeni byli wysłużonym 
i mniej pojemnym „gimbusem”, teraz mamy nowoczesny 
i większy autobus, przystosowany do przewozu dzieci, sie-
dzenia mają pasy,  jest klimatyzacja, możemy wyjeżdżać 
także w dłuższe trasy na szkolne wycieczki – mówi Marcin 
Pawlik, kierowca w SP Suków.

/MW/

nowy dach w szkole

W Szkole Podstawowej w Mójczy zmienione zostało po-
krycie na dachu sali gimnastycznej. Odnowiliśmy 600 m 
kw. powierzchni dachu, który porzeciekał i wymagał pilnej 
wymiany. Koszt zadania to 134.116,12 zł.

Prace remontowe prowadzono też wewnątrz budyn-
ku, szkoła zaczęła je od odnowienia łazienek, które trze-
ba było nie tylko unowocześnić, ale też dostosować m.in. 
do potrzeb najmłodszych uczniów. Dzięki temu poprawia 
się komfort pracy i nauki uczniów i nauczycieli w kolejnej 
szkole w naszej gminie.

/MW/
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Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z gminy Daleszyce zmie-
rzyły się w zawodach sportowo-pożarniczych zorganizo-
wanych 28 sierpnia na boisku przy szkole w Sierakowie. 
Rywalizowały cztery zespoły chłopięce z Daleszyc, Komó-
rek, Smykowa i Szczecna oraz drużyna dziewcząt działa-
jąca przy OSP Smyków. Na najwyższym podium stanęły 
zespoły ze Smykowa i to one będą reprezentować naszą 
gminę na zawodach powiatowych.

Drugie miejsce zajęła drużyna chłopców z Daleszyc, 
trzecie – z Komórek, a czwarty był zespół ze Szczecna. 
Juniorzy rywalizowali w dwóch konkurencjach: biegu szta-
fetowym i rozwinięciu bojowym. Zawody Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych, podobnie jak w przypadku senio-
rów z Ochotniczych Straży Pożarnych, mają na celu prze-
ćwiczenie technicznych umiejętności i przygotowanie do 
sprawnego działania w sytuacji realnego zagrożenia. 

Nad przebiegiem zawodów czuwał prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego Związku OSP w Daleszycach Dominik 

Zarębski oraz wiceprezes Norbert Wojciechowski. Zma-
gania młodzieży obserwował m.in. sekretarz gminy Dale-
szyce Piotr Ferens, sołtyski Smykowa i Sierakowa Joanna 
Witkowska i Justyna Witkowska, dyrektor szkoły w Siera-
kowie Marta Tracz i prezes Towarzystwa Ekorozwoju Siera-
kowa i Smykowa Tomasz Skubik.

Organizatorem zawodów był Związek Miejsko-Gminny 
OSP RP w Daleszycach, burmistrz Miasta i Gminy Daleszy-
ce i OSP Smyków.                  /MW/

zawody Młodzieżowych drużyn pożarniczych. Smyków najlepszy!
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Wieniec reprezentujący gminę daleszyce 
wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich 
Sukowianki znad Lubrzanki zajął drugie 

miejsce w konkursie na najpiękniejszy Wieniec do-
żynkowy powiatu Kieleckiego. - dziękujemy gospo-
dyniom za wielkie zaangażowanie, z jakim pielę-
gnują nasze piękne tradycje ludowe, dzięki czemu 
możemy się dziś cieszyć ich sukcesem – gratulował 
burmistrz dariusz Meresiński.
Konkurs na najpiękniejszy wieniec odbył się tradycyjnie 
podczas dożynek powiatowych, które w tym roku miały 
miejsce 28 sierpnia w Górnie. Pierwsze miejsce zajął wie-
niec z gminy Bieliny i to on będzie reprezentował powiat 
kielecki na Dożynkach Wojewódzkich.

/MF/

„Srebrny” wieniec powiatu

Rajd Motocyklowy pamię-
ci Żołnierzy ofiar „Kata-
strofy 2010” dotarł 13 

sierpnia do gminy daleszyce.  
W tym roku uczestnicy rajdu od-
wiedzali miejsca związane z ży-
ciem generała tadeusza buka. 
obowiązkowym miejscem posto-
ju była Mójcza, rodzinna miejsco-
wość Generała.
Fani jednośladów co roku w ten wła-
śnie sposób kultywują pamięć o żoł-
nierzach, którzy zginęli podczas ka-
tastrofy rządowego samolotu pod 
Smoleńskiem w 2010 roku. Tegorocz-
ny rajd poświęcony był generałowi 
Bukowi. Motocykliści wyruszyli z War-
szawy, aby odwiedzić miejsca bliskie 
sercu Generała. Spotkali się także 

Na motocyklach uczcili pamięć
gen. Tadeusza Buka

z rodziną generała Buka – żoną Reginą, córką Wandą 
oraz synem Mariuszem.

Pierwszym odwiedzonym przez nich miejscem było 
VI Liceum Ogólnokształcące w Kielcach, a następnie 
Szkoła Podstawowa w Mójczy. W obydwu miejscowo-
ściach motocykliści złożyli wiązanki kwiatów i zapalili 
znicze w miejscach pamięci poświęconych generałowi 
Bukowi.

Uczestników rajdu powitali burmistrz Dariusz Mere-
siński oraz dyrektor szkoły Marta Puchała, którzy ugo-
ścili wszystkich pysznym obiadem oraz podziękowali, 
że w tak oryginalny sposób dbają o pamięć jednego 
z najwybitniejszych mieszkańców ziemi daleszyckiej.

Motocykliści podziękowali za serdeczne przywi-
tanie, sytą biesiadę, a następnie udali się w dalszą 
podróż, obiecując, że wkrótce powrócą w rodzinne 
strony Generała, ponieważ urzekło ich piękno Gór 
Świętokrzyskich.

/MF/
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W daleszycach miały miejsce obchody 78. rocznicy wymarszu 
i batalionu 4. pułku piechoty Legionów armii Krajowej na 
akcję bURza.  Mieszkańcy naszej gminy oddali hołd bohate-

rom, którzy stawili się zgodnie z rozkazami przełożonych w miejscu 
koncentracji, by realizować zadania w ramach akcji burza kryptonim 
deSzcz, a następnie zeMSta.  

Pamiętaliśmy o bohaterach
z 11 sierpnia 1944 roku

Obchody rocznicowe odbyły się 14. sierpnia 2022 r. De-
legacje samorządowe, kombatanci oraz przybyli goście 
złożyli pamiątkowe wieńce przed pomnikiem poległych 
w obronie ojczyzny w latach 1939-1945 na Placu Cedry 
oraz pod figurą Matki Boskiej na daleszyckim rynku. Jest 
to dla nas ważny dzień i ważne wydarzenie, ponieważ 
mamy okazję upamiętnić wszystkich tych, którzy 78 lat 
temu podejmowali trudne decyzje, opuszczali swoje domy, 
rodziny, po to, aby walczyć o niepodległość. O godzinie 
15. rozpoczęła się uroczysta msza św. polowa celebrowa-
na przez ks. dziekana Tadeusza Cudzika proboszcza parafii 
pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach.

Przypomnijmy, 78 lat temu  11 sierpnia 1944 roku I ba-
talion 4. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej wyruszył 
na akcję „Burza”, kryptonim „Deszcz” w celu opanowania 
miasta Kielce. W Daleszycach miały się stawić cztery kom-
panie. Kompania trzecia z rejonu Suchedniowa nie dotarła 
na koncentrację do Daleszyc, udała się bezpośrednio do 
miejscowości Siodła. Liczyła tylko 50 ludzi i decyzją do-
wódcy pułku  jej żołnierze zostali przydzieleni do innych 
kompanii jako uzupełnienie. Pierwsza kompania została 
nazwana „Wybraniecką” rozkazem dowódcy pułku z 9.08 
1944r. Jej trzon stanowili mieszkańcy Daleszyc, których 
było w sumie 51 osób. I kompania liczyła wg opracowań 
220 żołnierzy pod dowództwem ppor. Mariana Sołtysiaka 
„BARABASZA”, druga kompania to żołnierze z podobwo-
du „JASTRZĄB” i podobwodu „SOWA”, plutony 147, 148, 
149 pochodzące z miejscowości Szczecno, Marzysz, Kra-
nów oraz pluton „Warszawiaka” z Bodzentyna, kompania 
dozbrojona z magazynów broni zrzutowej odebranej przez 
placówki na polach Radlina i Kranowa liczyła 206 żołnierzy, 
a jej dowódcą był por. Michał Szrek „ZAPAŁA”. Czwarta 
kompania to żołnierze przybyli z rejonu Stopnicy-Szydło-
wa  pod dowództwem ppor. Leona Stoli „DĘBA” w sile 120 
ludzi. Kompania bardzo dobrze uzbrojona w broń maszy-
nową, w którą zaopatrzyła się po wygranej bitwie „WY-
BRANIECKICH” z kolumną wojsk niemieckich usiłujących 
przebić się przez Daleszyce od strony Górna 3 sierpnia 
1944r., wśród nich strzelec wyborowy z Brzechowa Sta-

nisław Strząbała ”PISAREK”. Dowódcą I Bat. Został por. 
Maksymilian Lorenz „KATARZYNA”. 

Po uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. Henryka 
Peszko „WICHER” w trakcie której partyzanci złożyli przy-
sięgę i otrzymali od kapelana absolucję generalną około 
godziny 17.00 nastąpił wymarsz z Daleszyc. Jako pierw-
szy wyruszył zwiad konny. Kompanie przeszły przez Nie-
stachów, Leszczyny i Mąchocice Kapitulne do m. Siodła, 
gdzie odbyła się koncentracja pierwszego i drugiego ba-
talionu. Tam okazało się, że siły niemieckie, które bronią 
Kielc są tak potężne, że nie ma szans na ich zdobycie, 
więc 14 sierpnia bataliony otrzymały rozkaz realizacji ak-
cji  pod kryptonimem „ZEMSTA” i 15 sierpnia 1944 r. siły 
dwóch batalionów I i II stanowiące awangardę  4 PPLeg 
AK dowodzonego przez mjr „WYRWĘ” Józefa Włodarczyka 
otrzymały rozkaz od dowódcy Armii Krajowej generała Ta-
deusza BORA-KOMOROWSKIEGO wymarszu  w kierunku 
walczącej Warszawy. Choć do stolicy dotrzeć się nie udało, 
to wspomnienia ich bohaterskiej walki wciąż są żywe.

Istotę rocznicowych obchodów podkreślił Burmistrz 
Daleszyc, Dariusz Meresiński:  - Dzięki takim uroczysto-
ściom upamiętniamy osoby, które brały udział w ważnych 
dla Polski wydarzeniach. Ta pamięć nie umarła, ona cały 
czas żyje, pomimo, że kombatantów, którzy walczyli jest 
coraz mniej. Dlatego my swoją obecnością pokazujemy to, 
że ta pamięć jest wiecznie żywa. Dziękuje wszystkim, któ-
rzy wspólnie z nami oddali cześć bohaterom – powiedział 
Burmistrz.

Na uroczystość do Daleszyc dojechali jedni z ostatnich 
żyjących kombatantów mjr Bogdan Eubich „MATROS” AK, 
NSZ  wraz z małżonką, por Józef Lużyński „KOPER” Sza-
re Szeregi w asyście Krzysztofa Witkowskiego, pasjonata 
historii. Tego typu wydarzenia są bardzo ważne, ponieważ 
pokazują młodym ludziom jak wyglądała nasza historia. 
Trzeba dbać o to, żeby nasz kraj nie zatracił pamięci.  

Marek oczkowicz
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Prezentacja tradycyjnych dożynkowych wień-
ców, staropolskie obrzędy i występy lokalnych 
artystów – tak wyglądało tegoroczne Święto 

plonów, które odbyło się w niedzielę, 14 sierpnia 
w daleszycach. obchodom towarzyszyło znane i lu-
biane przez mieszkańców wydarzenie: „turniej Soł-
tysów”. na zakończenie zagrał i zaśpiewał zespół 
Kindżał. 

Msza święta i tradycyjne obrzędy
Obchody Święta Plonów rozpoczęły się uroczystą mszą 
świętą odprawioną na Rynku w Daleszycach. Wierni zgod-
nie z wieloletnią tradycją dziękowali za zbiory i modlili się 
o przyszłoroczne plony.

Po nabożeństwie rozpoczęły się staropolskie dożynki, 
których starostami byli: Justyna Witkowska – sołtys wsi 
Sieraków oraz Jarosław Zieliński – radny Rady Miejskiej 
w Daleszycach. – Dożynki są doskonałą okazją, aby po-
dziękować rolnikom za trud i poświęcenie, jakie wkładają 
w swoją pracę. Dzięki niej na polskich stołach gości chleb 
i inne produkty, dlatego jest ona tak bardzo ważna. W dniu 
Święta Plonów życzę rolnikom wytrwałości i godziwej za-
płaty za wysiłek, który podejmują – mówił Dariusz Mere-
siński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. 

Najważniejsza częścią obchodów była prezentacja sta-
ropolskich obrzędów dożynkowych i tradycyjnych wień-
ców. Kompozycje oceniało jury w składzie: Barbara So-
del – prezes Banku Spółdzielczego Daleszyce-Górno, Jan 
Ostrowski – dyrektor firmy Tes, dr Alicja Trukszyn – kultu-

roznawca Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i Kata-
rzyna Kowalewska – plastyk WDK w Kielcach.

W tym roku najpiękniejszy wieniec dożynkowy wyko-
nało Koło Gospodyń Wiejskich „Sukowianki znad Lubrzan-
ki”. Kompozycja zachwyciła jury. Wyróżnione zostały zaś 
wieńce z Daleszyc i Cisowa. – Nasz wieniec został wyko-
nany tradycyjną metodą, z tegorocznych plonów i owoców 
ziemi. Wypleciony jest z kłosów ziarna i suszonych kwia-
tów, które dodają mu uroku. Tworzenie wieńca to żmudna 
i długotrwała praca, dająca jednak mnóstwo satysfakcji, 
ponieważ w ten sposób pielęgnowane są staropolskie zwy-
czaje i tradycje. Cieszymy się, że możemy dołożyć swoją 
małą cegiełkę do tego, aby nie zanikały – podkreśla Anna 
Kosmala z KGW „Sukowianki znad Lubrzanki”, radna po-
wiatowa.

Występy artystów
Podczas tegorocznych dożynek gminnych przed zebraną 
publicznością zaprezentowali się lokalni artyści: Wesołe 
Gosposie, Dalmarjanki, Zespół Pieśni Ludowej Marzysz, 
Sukowianki znad Lubrzanki, Marzyszanki, Kumotry, a tak-
że Kapela „Typowy Janus” oraz Chór Miejski Michael. Odbył 
się też koncert Orkiestry Dętej z Daleszyc. Gwiazdą wie-
czoru zaś był Zespół „Kindżał”.

Gospodarze rywalizowali
W ramach Dożynek Gminnych w Daleszycach odbył się co-
roczny „Turniej Sołtysów”. Wydarzenie jest dobrze znane 
mieszkańcom gminy i bardzo przez nich lubiane. Wśród 

Barwne dożynki i emocjonujący Turniej Sołtysów  
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tegorocznych konkurencji znalazło się pchnięcie kołem od 
wozu w „wygódkę”, rzut ziemniakiem do nocnika z wodą 
czy rzut kłonicą w snopek. Było mnóstwo śmiechu i świet-
na zabawa, a niekwestionowaną zwyciężczynią zmagań 
została sołtys Brzechowa Ilona Kozubek. 

- Wydarzeniu zawsze towarzyszy mnóstwo śmiechu 
i wspaniała zabawa. Konkurencje są pełne humoru i miło 
się je ogląda. Sołtysi zaś wykazują się nie lada sprytem 
i pomysłowością w stawianiu czoła oryginalnym zadaniom, 
a do tego prezentują wysoką formę. Gratuluję wszystkim 
uczestnikom zmagań, którzy podejmują to niecodzienne 
wyzwanie – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Po długich i emocjonujących zmaganiach wyłoniono 
zwycięzcę, a raczej zwyciężczynię, bo tym razem bezkon-
kurencyjna okazała się kobieta. Laureatką konkursu zo-
stała Ilona Kazubek, sołtys Brzechowa. – Gratuluję pani 
sołtys zwycięstwa i dziękuję za dostarczenie nam wielu 
pozytywnych emocji. To była wspaniała zabawa – podsu-
mowuje burmistrz. Drugie miejsce zdobył Wacław Pawlik, 
sołtys Niw, a najniższe miejsce na podium przypadło Da-
riuszowi Sarkowi, sołtysowi z Mójczy. Nagrody sołtysom 
wręczyli zaproszeni goście – poseł Krzysztof Lipiec oraz 
Grzegorz Gałuszka, radny sejmiku woj. świętokrzyskiego.

Podczas dożynek przeprowadzono też konkurencję 
Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Główny specjalista 
Stanisław Golmento przeprowadził test wiedzy o bezpie-
czeństwie w rolnictwie.

agnieszka olech

Barwne dożynki i emocjonujący Turniej Sołtysów  
/ GłoS DaleSzyc /
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W sierpniu gmina daleszyce jako organ pro-
wadzący dla czterech szkół podstawowych 
rozstrzygnęła konkursy na stanowiska dy-

rektorów trzech z nich, w których upłynął okres do-
tychczasowej umowy. po przeprowadzeniu postę-
powania konkursowego na stanowisko dyrektora 
Szkoły podstawowej w Sukowie ponownie wybra-
na została pani Małgorzata bielecka, nowym dyrek-
torem Szkoły podstawowej w niestachowie został 
Grzegorz Wiącek, zaś zespołem Szkolno-przed-
szkolnym w daleszycach od nowego roku szkolnego 
kieruje Maciej Mądzik. Jakie plany na najbliższe lata 
mają nowi dyrektorzy? 
Sp Suków.
innowacje i kompetencje 

Małgorzata Bielecka. Jest nauczycielem dy-
plomowanym z 20-letnim stażem pracy (pra-

cowała przez 15 lat jako nauczyciel historii 
i wiedzy o społeczeństwie w VII LO w Kiel-
cach oraz 5 lat jako dyrektor szkoły i na-
uczyciel historii i wos-u w SP w Sukowie), 
jest egzaminatorem maturalnym z historii 
i wos-u. Prywatnie pani dyrektor również 

interesuje się historią, szczególnie okresem 
średniowiecza, PRL-u i historią najnowszą, 

ale jej pasje to też podróże, kino (historyczne) i teatr. 
Wsparcie rodzinne stanowi mąż i córka, pani Małgorzata 
Bielecka jest mieszkanką naszej gminy.

Głos daleszyc: Jakie są pani cele i plany związane 
z rozwojem szkoły w Sukowie i wychowaniem uczniów?

Małgorzata bielecka: Po pierwsze: wdrażanie innowa-
cji pedagogicznych przez nauczycieli (np. projekt  „dwuję-
zyczność” w nauczaniu jako jedna z najbardziej efektywnych 
metod nauczania języków obcych czy popularyzacja czytel-
nictwa poprzez program „Nakręcone książki”).  Uzyskiwa-
nie coraz lepszych efektów kształcenia przez organizowanie 
i uczestnictwo w konkursach przedmiotowych, konkursach 
szkolnych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz  
przygotowanie uczniów do osiągania wysokich wyników na 
egzaminie ósmoklasisty. Wspieranie indywidualnego rozwo-
ju ucznia – wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez re-
alizację unijnych programów edukacyjnych, wdrażanie efek-
tywnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
wspieranie ucznia zdolnego. Kultywowanie tradycji szkoły, 
kształtowanie postaw patriotycznych. Kolejny cel to tworzenie 
szkoły kompetencji kluczowych, a nie szczegółowych wiado-
mości. Dbałość o bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę nauki 
i pracy. Konstruktywna współpraca dla dobra dziecka z rodzi-
cami, środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi. 
Stwarzanie bezpiecznych warunków do pracy i nauki podczas 
pandemii, nauki zdalnej czy hybrydowej. Profilaktyka agresji, 
uzależnień i cyberprzemocy.

Gd: Jaka jest pani wizja współpracy z nauczyciela-
mi, rodzicami, samorządem?

Mb: Wizja współpracy z nauczycielami to motywowanie 
i stwarzanie warunków do podnoszenia przez pracowników 
kwalifikacji zawodowych, promowanie osiągnięć nauczycieli, 
przedstawianie ich do pochwał, nagród dyrektora, burmistrza, 
medali i innych odznaczeń. Wspomaganie nauczycieli, którzy 
wdrażają ciekawe programy edukacyjne, projekty,  pracu-
ją nad efektywnością nauczania, poświęcają uczniom wolny 
czas, prowadzenie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, stosowanie racjonalnych wymagań. 
Wymiana doświadczeń i refleksji nad tym, jak wykorzystać 
codzienne dowody uczenia się do wdrażania strategii wzmac-
niania osiągnięć  uczniów. Efekty pracy szkoły zależą od kom-

petencji i zaangażowania wszystkich jej pracowników. Budo-
wanie współpracującego zespołu to jeden z podstawowych 
priorytetów w pracy naszej szkoły.

Podstawą efektywnej pracy szkoły jest też dobra współ-
praca z rodzicami. Możemy ją osiągnąć poprzez współpracę 
z Radą Rodziców w celu realizacji zadań statutowych szko-
ły, prezentowanie dorobku i osiągnięć szkoły na spotkaniach 
z rodzicami, przekazywanie rzetelnej informacji rodzicom na 
temat ich dzieci i szkoły, zasięganie opinii rodziców, podejmo-
wanie wspólnych inicjatyw (włączanie rodziców w życie szkoły 
poprzez realizację wspólnych  przedsięwzięć, np.: bieg chary-
tatywny na rzecz chorych uczniów, kiermasze szkolne, Święto 
Szkoły, uroczystości szkolne).

Wizja rozwoju szkoły polega też na budowaniu dobrej  
współpracy  z samorządem, informowaniu  o problemach i po-
trzebach placówki jak również o sukcesach i osiągnięciach, 
współpracy  przy pozyskaniu funduszy  zewnętrznych na rzecz  
modernizacji  szkoły, ale też współorganizowaniu uroczystości  
patriotycznych, kulturalnych czy sportowych.

Gd: co jest wg pani najważniejsze w pełnieniu funk-
cji dyrektora szkoły i pracy z dziećmi i młodzieżą?

Mb: Kierowanie szkołą wymaga wielu umiejętności nie 
tylko w zakresie kwalifikacji zawodowych, organizacji pracy, 
ale także doświadczenia, znajomości zakładu pracy, psychiki 
ludzkiej oraz etyki postępowania w zakładzie pracy. Ponad-
to szef placówki oświatowej powinien posiadać pewne nie-
zbędne cechy, które uczynią z niego  dobrego kierownika. 
Te najważniejsze to moim zdaniem posiadanie własnej wizji 
szkoły, współtworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się, 
wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, inspirowanie 
(tworzenie przestrzeni do podejmowania inicjatyw) stawianie 
na rozwój osobisty i doskonalenie zawodowe, poszukiwanie 
nowych rozwiązań, otwartość na innowacje, umiejętność pro-
wadzenia dialogu, a w końcu także dbanie o wygląd i wyposa-
żenie zarządzanej przez siebie placówki.

Sp niestachów.
Rozwój i integracja

Grzegorz Wiącek. Jest absolwentem Akademii 
Wychowania Fizycznego w Katowicach, pracę 

w zawodzie nauczyciela rozpoczął w 2000 
roku na stanowisku nauczyciela wycho-
wania fizycznego. Ukończył studia pody-
plomowe z gimnastyki korekcyjnej oraz 
kurs kwalifikacyjny Zarządzanie Oświatą, 

a także dodatkowe formy doskonalenia 
zawodowego, kursów i szkoleń, dzięki któ-

rym poszerzał wiedzę i umiejętności pedago-
giczne. Opracowywał i realizował programy o tematyce 
sportowej oraz innowacje pedagogiczne. W 2016 roku 
nominowany przez redakcję Echa Dnia do konkursu „Na-
uczyciel Roku” – po dwukrotnym zdobyciu mistrzostwa 
województwa świętokrzyskiego w piłce siatkowej przez 
podopiecznych i awansie do turniejów makroregional-
nych. Otrzymał też Medal Srebrny za osiągnięcia i długo-
letnią służbę. Prywatnie pan dyrektor interesuje się spor-
tem i motoryzacją, lubi aktywnie spędzać czas podczas 
jazdy na rowerze i górskich wycieczek. Grzegorz Wiącek 
jest mieszkańcem Skorzeszyc, ma żonę Ewelinę i 17 let-
niego syna Bartosza. 

Głos daleszyc: proszę opowiedzieć o swoich planach 
związanych z rozwojem szkoły w niestachowie i wy-
chowaniem uczniów.

Grzegorz Wiącek: Mam wiele pomysłów  na rozwój i kie-
rowanie  szkołą w  Niestachowie.  Najważniejsze z nich to 
zwiększenie  bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, wszech-
stronny rozwój ucznia  przy współpracy z nauczycielami, 

Nowi dyrektorzy w naszych szkołach
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Aneta oszczepalska, nauczycielka z zespołu-Szkolno przedszkol-
nego w daleszycach otrzymała z rąk burmistrza dariusza Mere-
sińskiego akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 

mianowanego oraz złożyła ślubowanie rzetelnego pełnienia powinno-
ści nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży.

Awans ten poprzedzony był oceną dorobku zawodowego oraz pozytywnym 
wynikiem egzaminu, który przeprowadza komisja powoływana przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Daleszyce. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. 

/MF/

rodzicami i środowiskiem lokalnym.  Po dokonaniu analizy 
obecnego stanu szkoły za najważniejsze do realizacji uznałem 
remont  tzw. starej części budynku szkolnego. Planowana jest 
budowa parkingu szkolnego, budowa  boiska wielofunkcyjne-
go. Poprawi to bezpieczeństwo oraz warunki uprawiania spor-
tu przez uczniów i mieszkańców, istotne też będzie pozyski-
wanie funduszy na rozwój ucznia  poprzez granty, programy 
i projekty. Myślę o utworzeniu stowarzyszenia Uczniowskiego 
Klubu Sportowego, zwiększeniu ilości zajęć sportowych, kół 
zainteresowań zgodnych z potrzebami uczniów.

Gd: Jaka jest pana wizja współpracy z nauczyciela-
mi, rodzicami i samorządem.

GW: Chciałbym, aby dobra  współpraca z nauczycielami, ro-
dzicami, samorządem uczniowskim,  organem prowadzącym, 
organem nadzorującym i innymi lokalnymi instytucjami przy-
niosła wiele korzyści dla rozwoju placówki w zakresie dalszej 
modernizacji i rozbudowy bazy szkoły oraz wielu obszarach 
pracy szkoły: dydaktycznym, wychowawczo-opiekuńczym.  
Tworząc wizję szkoły będę przede wszystkim realizował pod-
miotowy system budowania relacji nauczyciel-uczeń-rodzic. 
Zadaniem dyrektora jest stworzenie optymalnych warun-
ków, zapewnienie bezpieczeństwa i wszechstronnego rozwoju 
uczniów. Moja wizja szkoły to szkoła, gdzie uczniowie sta-
nowią filar integracyjny pomiędzy nauczycielem a rodzicem. 
Nauczyciele natomiast to ludzie otwarci, życzliwi, cechuje ich 
przede wszystkim fachowość i empatia.

Gd: co jest wg pana najważniejsze w pełnieniu 
funkcji dyrektora szkoły i pracy z dziećmi i młodzieżą.

GW: Za najważniejsze uważam przygotowanie uczniów do 
dalszego kształcenia i prawidłowego  funkcjonowania w spo-
łeczeństwie i wszystkie działania podejmowane w szkole 
muszą służyć realizacji tego celu. Ważne są dla mnie  do-
bre relacje z dziećmi, rodzicami, kadrą pedagogiczną oraz 
pracownikami obsługi. Priorytetem będzie również właściwa 
współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym. Zamie-
rzam sprawnie zarządzać pracą szkoły, właściwie wypełniać 
funkcje kierownicze w zakresie planowania, organizowania, 
wspomagania i kontroli. Postaram się poprzez swoją posta-
wę, zaangażowanie i pomysły aktywizować grono pracowni-
ków szkoły do twórczej, zespołowej i odpowiedzialnej pracy 
na rzecz rozwoju wspólnej szkoły, a zwłaszcza dobra uczniów.
zSp daleszyce.
Wartości i współpraca 

Maciej Mądzik. Jest nauczycielem z 22-letnim 
stażem pracy. Przez 11 lat pełnił funkcję kie-

rowniczą w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Łącznej. Do osobistych osiągnięć 
w wykonywanym zawodzie zaliczyć może 
nagrodę Ministra Edukacji i Nauki, którą 
otrzymał za pracę z młodzieżą i kształto-

wanie postaw patriotycznych poprzez m.in. 
organizowanie i udział w uroczystościach 

upamiętniających bohaterstwo naszych przod-
ków w ramach aktywności Stowarzyszenia Szkół im. Ar-
mii Krajowej województwa świętokrzyskiego. Kolejnym 

osiągnięciem w pracy dydaktyczno-wychowawczej było 
zajęcie 5. miejsca przez kierowaną przez niego placów-
kę w Plebiscycie ,,Szkoła Roku 2019” zorganizowanym 
przez Redakcję ,,Echa Dnia” oraz Kuratorium Oświaty 
w Kielcach, w którym uczestniczyło 100 szkół.
Prywatnie Maciej Mądzik jest rodowitym kielczaninem, 
ale razem z życiem zawodowym zdecydował się prze-
nieść do Daleszyc także wychowanie przedszkolne swo-
jego 5-letniego syna Antosia. Ma również 12-letnie córki 
- bliźniaczki Otylię i Emilię, które wychowuje  wspólnie 
z żoną Katarzyną. Pan dyrektor interesuje się piłką noż-
ną: przez 17 lat był piłkarzem, kolejne 17 lat – sędzią 
piłkarskim. Obecnie jest obserwatorem szczebla central-
nego PZPN.

Głos daleszyc: Jakie są pana cele i plany związane 
z rozwojem zespołu Szkolno-przedszkolnego w dale-
szycach i wychowaniem uczniów?

MM: W pracy z młodzieżą przyświeca mi jeden 
główny cel, a mianowicie wychowanie młodego pokolenia 
w zgodzie z wartościami takimi jak: patriotyzm, wzajemny 
szacunek, tolerancja, integracja ze środowiskiem lokalnym 
(utożsamiać się z miejscem, z którego się wywodzę) i wypo-
sażenie wychowanków w kompetencje niezbędne do funkcjo-
nowania w demokratycznym społeczeństwie i zmieniającym 
się  otoczeniu. Jeżeli chodzi o Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Daleszycach, założenie jest nader proste i przejrzyste: za-
pewnić jej właściwe funkcjonowanie oraz integrację całej spo-
łeczności szkolnej na linii:  uczeń - rodzic- nauczyciel.

Gd: Jaka jest pana wizja współpracy z nauczyciela-
mi, rodzicami i samorządem?

MM: Dla prawidłowego funkcjonowania placówki szkol-
nej niezbędne  są właściwe relacje wszystkich pracowników 
szkoły z uczniami oraz ich rodzicami. Temu ma służyć m.in. 
organizowanie licznych  uroczystości szkolnych integrujących 
naszą społeczność. Szkoła  powinna proponować dzieciom 
(przy aprobacie rodziców) dużą gamę zajęć dodatkowych, 
rozwijających zdolności i zainteresowania edukacyjne, w tym 
również sportowe. Dla dobrej współpracy niezbędne są twór-
cze relacje Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim oraz 
Gronem Pedagogicznym. Wiele decyzji z życia szkoły powinno 
być konsultowanych i uzgadnianych pomiędzy tymi tak waż-
nymi komórkami.

Gd: co jest wg pana najważniejsze w pełnieniu 
funkcji dyrektora szkoły i pracy z dziećmi i młodzieżą.

MM: Zasadniczy cel pełnienia tak ważnej funkcji, jaką 
jest dyrektor szkoły, jest integracja tych wszystkich, dzięki 
którym funkcjonuje szkoła i dla których jest ona najwięk-
szą wartością. Mam tu na myśli przede wszystkim dzieci, 
rodziców, nauczycieli oraz te instytucje, które wspierają 
pracę szkoły. Szczególnie należy podziękować Urzędowi 
Miasta i Gminy Daleszyce, Policji, MGOK, MGOPS w Da-
leszycach, Straży Pożarnej, tutejszej Parafii i w dalszym 
ciągu korzystać z wzajemnych ofert współpracy, które słu-
żą naczelnemu dobru, czyli uczniom ZSP w Daleszycach.

Gd: Dziękuję za rozmowę.

Kolejny nauczyciel z awansem
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Bogini Mokosz, południca i Rusałka pojawiły się w sierpniu w Sukowie. 
postacie ze starosłowiańskich legend ubarwiły wyjątkowe wydarze-
nie, jakie zyskuje coraz większą popularność w naszym regionie: „Sło-

wiańskie bajduły”, czyli magiczny nocny spacer przy świetle pochodni z tra-
dycyjnymi obrzędami i legendami w tle.

- Słowiańskie Bajduły to świetna 
atrakcja naszego regionu. W cie-
pły sierpniowy wieczór odbyło się 
bajkowe wydarzenie organizowa-
ne przez Fundację Dolina Lubrzan-
ki w Sukowie. Zaprosiliśmy ekipę 
z Biura Podróży Aviatour z Kielc 
na poprowadzenie niecodziennego 
widowiska rozpoczynającego się 
o zmroku. Wcześniej uczestnicy 
naszego spotkania mogli podczas 
warsztatów wykonać wianki z ziół, 
traw i kwiatów oraz biesiadować 
przy śpiewie i ognisku. Podczas 
magicznego spaceru z pochodnia-
mi poznaliśmy słowiańskie bóstwa, 
pradawne obrzędy, sekrety magii 
Gór Świętokrzyskich, pojawiły się 
postacie ze świętokrzyskich legend: 
czarownice rzucające uroki, zielar-
ki udzielające rad jak pokonać nie-
bezpieczeństwa, porady na wszela-
kie bolączki, wróżby i odczynianie 
uroków, bogini Mokosz radząca jak 
zawładnąć zmysłami ukochanego, 
Południce, Rusałki oraz wiele posta-

ci znanych z wczesnosłowiańskiej kultury naszych przodków z Łysej Góry. Była moc 
wrażeń i wspaniałej energii wszystkich uczestników – podsumowała Jolanta Kule-
szyńska, organizatorka wydarzenia.

/MW/

Swoje talenty zaprezentowały: Dalmarjanki, Wesołe Go-
sposie z Widełek, Sukowianki znad Lubrzanki, Marzyszan-
ki, Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza i Kumotry. 

W kategorii zespołów śpiewaczych a capella drugie 
miejsce zajął Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza, a trze-
cie Sukowianki znad Lubrzanki. Wszystkie nasze zespoły 
przedstawiły wysoki poziom artystyczny, który nagradza-
ny był gromkimi brawami publiczności. 

/MW/

Zespół pieśni Ludowej z Marzysza oraz Suko-
wianki znad Lubrzanki stanęły na podium XXii 
powiatowego przeglądu zespołów Folklory-

stycznych i Solistów. Finał konkursu odbył się 7 
sierpnia w chmielniku. Jego celem jest popularyza-
cja świętokrzyskiego folkloru oraz integracja rodzi-
mych artystów ludowych.
Na scenie zobaczyliśmy aż sześć zespołów z gminy Dale-
szyce, które zakwalifikowały się do konkursu finałowego. 

„Słowiańskie bajduły” nad Lubrzanką

Fot. Jolanta Kuleszyńska     

/ GłoS DaleSzyc /

Nasi artyści nagrodzeni w Chmielniku
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21 sierpnia w Mój-
czy odbyły się 
u r o c z y s t o ś c i 

dożynkowe. Mieszkańcy 
dziękowali za plony pod-
czas mszy świętej i do-
skonale bawili się na peł-
nym atrakcji festynie. 
W spotkaniu wziął udział 
burmistrz dariusz Mere-
siński, który podziękował 
rolnikom za ciężką pracę, 
a uczestnikom obchodów - 
za pielęgnowanie cennych 
tradycji. 

Uroczystości rozpoczęła msza święta 
w nowym kościele w Mójczy, podczas 
której poświęcone zostały bochenki 
chleba wypieczone z tegorocznych 
zbóż. Zgodnie z tradycją, chleb zo-
stał przekazany mieszkańcom przez 
gospodarzy gminy i sołectwa. Obok 
burmistrza Dariusza Meresińskiego 
i sołtysa Dariusza Sarka, w uroczy-
stościach wzięła udział także radna 
Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Da-
leszycach Rafał Siwonia oraz radni 
Joanna Rybak, Sławomir Jamioł i Ja-
rosław Zieliński.

– Uroczystości dożynkowe to dla 
nas okazja, by podsumować tegorocz-
ne zbiory i podziękować tym, dzięki 
którym możemy być spokojni, że nie 
braknie nam chleba na stole – rolni-
kom i ich rodzinom. To również wspa-
niała okazja do integracji wszystkich 
mieszkańców i zachowania naszych 
pięknych staropolskich tradycji – pod-
kreślał burmistrz Dariusz Meresiński.

- Dziękuję mieszkańcom naszej 
miejscowości za udział w dożynkach 
i wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji uroczystości: burmi-
strzowi, Radzie Sołeckiej, księżom, 
dyrekcji szkoły i strażakom za pomoc 
w przygotowaniach tak ważnego dla 
naszej lokalnej społeczności wydarze-
nia – podsumował sołtys Mójczy Da-
riusz Sarek.

Po mszy zaczęła się wspólna zaba-
wa na placu szkolnym. Dla najmłod-
szych mieszkańców przygotowane zo-
stało wesołe miasteczko z kolorowymi 
dmuchańcami, stoiska z pamiątkami 
i słodkościami, na scenie zaprezen-
towali się członkowie lokalnego Klubu 
Seniora, z pięknymi pokazami tańców 
dawnych wystąpił Zespół Pieśni i Tań-
ca „Kielce”, a zwieńczeniem dożynek 
była zabawa taneczna przy muzyce 
zespołu „Po zbóju” z Nowego Targu.

/MW/

Mieszkańcy Mójczy podziękowali za plony
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Zespół pieśni Ludowej z Marzysza oraz Suko-
wianki znad Lubrzanki zostały nagrodzone 
podczas finałowego konkursu ,,obrzęd – trady-

cje dożynkowe świętokrzyskiej wsi”, jaki odbył się 
27 sierpnia w Wojewódzkim domu Kultury w Kiel-
cach. nasze artystki z Marzysza otrzymały drugie 
miejsce w kategorii „zespoły pieśni i tańca”, nato-
miast Sukowianki były trzecie w kategorii „zespół 
obrzędowy”. 
- Tematem przewodnim konkursu były obrzędy żniwne i do-
żynkowe, dlatego zaprezentowałyśmy stare pieśni ludowe, 
jakie przed laty na świętokrzyskich wsiach śpiewane były 
w podziękowaniu za plony i związane z ośpiewywaniem 
wieńców dożynkowych na dworach u dziedzica – mówi 
pani Teresa Klimczak, kierowniczka zespołu z Marzysza. 
Panie wystąpiły na scenie ze wsparciem „Kumotrów” i wy-
śpiewały sobie uznanie jury pieśniami „A wyjzyjże gospo-
darzu”, „Otwórzcie, otwórzcie te serokie wrota” i „U nase-
go pana”.

„Sukowianki” natomiast pokazały obrzęd „przepiór-
ki”. – To bardzo stary zwyczaj pochodzący jeszcze sprzed 
tradycji dożynkowych, kiedy zboże kosiło się ręcznie. Już 
po zbiorach kobiety pozostawiały ostatnie kłosy zbóż, ob-
wiązywały je słomą, ozdabiały kwiatami i ośpiewywały go 
– jako symbol podziękowania za plony, obfitość. Było tak-
że tzw. oborywanie ziemi wokół tych kłosów, ważna była 
bliskość z naturą, dlatego zostawiało się kawałek chleba 
zwierzętom, by uchronić przyszłoroczne plony przed stra-
tami, czy ptakom, które umilały swoim śpiewem pracę go-
spodarzom. Śpiewałyśmy bardzo starą pieśń o przepiórce, 
miałyśmy oryginalne stroje, sierp – opowiada Anna Ko-
smala z „Sukowianek”.

- Gratuluję serdecznie wszystkim naszym znakomitym 
artystom, którzy z sukcesami reprezentują naszą gminę 
w regionie i całym kraju. Dzięki Waszej pasji mamy bogat-
szą kulturę, ocalone od zapomnienia pieśni i piękne trady-
cje – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

/MW/

Artyści z gminy daleszyce zostali 
docenieni na 56. Festiwalu Folklo-
ru polskiego „Sabałowe bajania”. 

W bukowinie tatrzańskiej prezentowali 
się soliści i zespoły śpiewacze, instru-
mentaliści i gawędziarze. W konkur-
sie śpiewu solowego ii miejsce zajęła 
Marianna Śmiłowska z Marzysza, na-
tomiast w konkursie śpiewu grupowe-
go iii miejsce ex aequo zajęły zespoły 
śpiewacze „Marzyszanki” i „Kumotry”. 

Nasza utalentowana solistka z Marzysza, 
pani Marianna Śmiłowska zdobyła uznanie 
jury wykonaniem „Kołysanki” i pieśni „Na 
kieleckim polu”, zespół „Marzyszanki” zapre-
zentował stare utwory „W moim ogródecku”, 
„A w niedziele rano” i „Łoj, włosy moje zło-
ciste”, natomiast „Kumotry” wystąpili z „Bal-

ladą o kowolu” i pieśniami „Spadła z wiśni” 
i „Zagrojze mi, zagroj”.

- Sama nominacja do festiwalu jest wiel-
kim sukcesem naszych zespołów, bo prze-
cież Wojewódzki Dom Kultury typuje tych 
artystów, którzy szczególnie wyróżnili się na 
scenie regionalnej. W występach ważny był 
dobór repertuaru, który musi być zgodny 
z tradycją regionu – podkreśla pani Teresa 
Klimczak, kierowniczka Zespołu Pieśni Ludo-
wej z Marzysza. Jak dodaje, Marzysz już od 
ponad trzydziestu lat jest obecny i doceniany 
w Bukowinie, zajmujemy tam czołowe miej-
sca. Na festiwal wyjeżdżały wcześniej panie 
z Zespołu Pieśni Ludowej, a teraz „pałeczkę” 
przejmują „Marzyszanki”, natomiast pani Ma-
rianna Śmiłowska niezmiennie zachwyca jury 
i publiczność swoimi solowymi występami.

/MW/

Tradycje dożynkowe ocalone od zapomnienia.
Nagrody dla naszych śpiewaczek

Marianna Śmiłowska, „Marzyszanki” oraz
„Kumotry” na podium „Sabałowych Bajań”

/ GłoS DaleSzyc /
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Ostatnie dni wakacji wyko-
rzystaliśmy do integracji 
najmłodszych mieszkań-

ców naszej gminy: 26 sierpnia 
w ośrodku Uroczysko w borkowie 
odbyło się oficjalne zakończenie 
tegorocznej akcji letniej „ob-
jazdowe wakacje”. były zabawy 
z animatorami, fotobudka i pysz-
ny poczęstunek. 

„Objazdowe wakacje” to coroczna 
akcja Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Daleszycach 
i świetlicy integracyjnej „Promyczek”, 
w której atrakcje dla dzieci przygo-
towywane są jak najbliżej miejsc ich 
zamieszkania, dlatego w te wakacje 

Wesołe zakończenie wakacji
w Widełkach i wycieczki poza naszą 
gminę dla wszystkich uczestników 
zajęć. Swoje propozycje na wakacje 
miał też Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i gminne świetlice, gdzie co-
dziennie maluchy mogły wziąć udział 
w zajęciach sportowych, artystycz-
nych, wspólnym gotowaniu i wyciecz-
kach.

Wakacyjne atrakcje dla naszych 
maluchów były przygotowane przez 
MGOPS, MGOK, świetlice, Miejsko
-Gminną Bibliotekę Publiczną i Nadle-
śnictwo Daleszyce. Akcja letnia odby-
wała się pod patronatem burmistrza 
Dariusza Meresińskiego

/MW/

odbyły się m.in. podchody w leśni-
czówkach w Sierakowie i Niestacho-
wie, gry podwórkowe w gospodarstwie 
agroturystycznym w Wójtostwie, pla-
żowanie w Borkowie, plener malarski 
w Daleszycach, zajęcia edukacyjne 

/ GłoS DaleSzyc /
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W stolicy naszego kra-
ju odbyła się 31. edycja 
biegu ku czci warszaw-

skich powstańców. do Warsza-
wy przyjechali biegacze z całej 
polski. Świetny start odnotował 
tam tomasz biskupski z Sukowa, 
który na co dzień pracuje w Urzę-
dzie Miasta i Gminy daleszyce.  
W biegu na 10 km uplasował się 
na doskonałym drugim miejscu.

 - Wyjątkowy 31. Bieg Powstania War-
szawskiego ukończyłem na 2. miejscu. 
Musiałem uznać wyższość ikony pol-
skich biegów długich Mariusza Giżyń-
skiego. Na starcie kilka tysięcy osób 
śpiewa Mazurka Dąbrowskiego… ten 
wieczór pozostanie w mojej pamięci 
na długo – mówił krótko po biegu To-
mek. Wymagającą trasę biegu pokonał 
w niespełna 32 minuty, tracąc do zwy-
cięzcy jedynie 16 sekund!

Jesteśmy pełni uznania i składamy 
serdeczne gratulacje naszemu kole-
dze, który jest jednym z najlepszych 
zawodników w województwie święto-
krzyskim. Brawo Tomek, życzymy Ci 
kolejnych sukcesów!

/MF/

Nasze zawodniczki wywal-
czyły srebrny medal w Mi-
strzostwach polski w piłce 

plażowej Kobiet, które odbyły 
się na LotoS Stadionie Letnim 
w Gdańsku. 
W finale Mistrzostw „Spartanki” prze-
grały z drużyną FC10 Zgierz, w której 
występują byłe zawodniczki naszego 
klubu: Paulina Bednarska i Kamila Ko-
misarczyk. Królem strzelców turnieju 
została Federica Dall’ara (11 goli), 
która wraz z trenerem Marcinem 
Wengorskim spotkała się z Burmi-
strzem Dariuszem Meresińskim, aby 
zaprezentować zdobyty przez zespół 
puchar. Najlepszą zawodniczką tur-
nieju została Paulina Bednarska, była 
piłkarka Sparty, która na co dzień 
mieszka w Niestachowie. 

- Daleszyce są z Was dumne – pod-
kreśla burmistrz Dariusz Meresiński. 
–  Co roku dostarczacie nam mnó-
stwo sportowych emocji i promujecie 
naszą gminę w całym kraju. Gratulu-
jemy i życzymy kolejnych sukcesów.

/MF/

Sparta Daleszyce wicemistrzem Polski!

Nasz kolega na podium
Biegu Powstania Warszawskiego
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Europejski sukces
i „najszybsza noga w Polsce”

Wspaniałe wyniki odnotowali tego lata zawodnicy daleszyckiej szkółki kolarskiej Vento 
bike team: natalia Kaczmarczyk zdobyła brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw 
europy w kolarstwie torowym, Kacper Kwiatek wrócił z czterema medalami Mistrzostw 

polski Juniorów! - Gratuluję natalii europejskiego sukcesu i wspaniałych wyników Kacprowi. 
Spod skrzydeł naszych trenerów wychodzą kolejne gwiazdy kolarstwa, jestem pewien, że jesz-
cze nie raz o nich usłyszymy – mówi burmistrz dariusz Meresiński.

kraju. – W porównaniu z dużymi mia-
stami, Daleszyce się tutaj wyróżnia-
ją, to jest imponujący wynik. Ponadto 

pięcioro naszych wy-
chowanków trenuje 
w szkole mistrzostwa 
sportowego - dodaje 
Krzysztof Baćkowski. 
– Trenują w kolejnych 
klubach, dzięki temu 
mają szanse rywali-
zować z najlepszymi, 
ciągle podnosić swo-
ją poprzeczkę, a my 
wierzymy, że przed 
nimi są największe 
światowe sukcesy.

- Wychowankowie 
daleszyckiej szkółki 
wciąż potwierdzają 
swoją klasę i wyra-
stają na liczącą się 
reprezentację kolar-
ską w naszym kraju, 
ale przecież „rozpę-
dzili się” tutaj, dzię-
ki ogromnej pasji 

naszych trenerów Jana i Krzysztofa 
Baćkowskich oraz zaangażowaniu 
i wsparciu rodziców – dodaje bur-
mistrz Dariusz Meresiński. – Wszyst-
kie ich sukcesy to też nasz powód do 
dumy. 

/MW/
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Natalia została powołana do repre-
zentacji kraju i startowała w Mistrzo-
stwach w Anadii (Portugalia) w bar-
wach klubu, w jakim 
obecnie trenuje. Brąz 
zdobyła w sprincie 
drużynowym ko-
biet. 18-latka trenuje 
w daleszyckiej szkółce 
od pięciu lat. – Występ 
w Portugalii był pierw-
szym zagranicznym 
sukcesem Natalii i ak-
tualnie najważniej-
szym osiągnięciem 
naszej szkółki – przy-
znaje trener Krzysztof 
Baćkowski.

Fenomenalny był 
też Kacper Kwiatek, 
który aż czterokrot-
nie stanął na podium 
Mistrzostw Polski Ju-
niorów Młodszych 
na torze kolarskim 
w Pruszkowie. 16-la-
tek założył biało-czer-
woną koszulkę w konkurencji keirin, 
drugie złoto wywalczył w starcie dru-
żynowym, srebro – w sprincie indy-
widualnym i brąz – w sprincie dru-
żynowym. – Jego wyniki są świetne 
i rokujące na kolejne medale. Zda-
niem ekspertów Kacper to dzisiaj 
„najszybsza noga w Polsce” i nasza 

kolejna nadzieja olimpijska – podkre-
śla trener Baćkowski.

A że nadzieje te wcale nie są wy-

górowane, świadczy nie tylko fakt, 
że daleszycka szkółka kolarska co 
roku zajmuje podium na najważniej-
szych zawodach rangi ogólnopolskiej 
i zaznacza już swoją obecność na 
arenach międzynarodowych – aktu-
alnie aż sześcioro jej wychowanków 
zostało powołanych do reprezentacji 

Fot. K
rzysztof B

aćkow
ski
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