
Tak się bawiliśmy na Jarmarku

Złote Wagi przyznane

Nowe adresy w Borkowie
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10-letnia mieszkanka 
daleszyc zmaga się 
z genetycznym nie-

doborem odporności. Szansą 
wyleczenia jest przeszczep 
szpiku od niespokrewnionego 
dawcy. “bliźniaka genetyczne-
go” Gabrysi szukaliśmy w da-
leszycach podczas Jarmarku 
na św. Michała, gdzie w na-
miocie fundacji dKMS można 
było zarejestrować się w ba-
zie potencjalnych dawców, ale 
wciąż można to zrobić. Każda 
rejestracja zwiększa szanse 
na wyleczenie!

W bazie Potencjalnych Dawców 
Szpiku Fundacji DKMS można się 
zarejestrować on-line pod adresem  
http://www.dkms.pl/razem-dla-gabi 
(pocztą przysłany zostanie pakiet re-
jestracyjny i zestaw do samodzielne-
go wymazu). Można też zgłosić się do 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kielcach (lub in-
nym mieście) i tam dokonać rejestra-
cji.

Pomóżmy
Gabrysi! 

Szanowni Państwo,

Wrzesień upłynął nam pod znakiem in-
tensywnej pracy, przygotowania oraz reali-
zacji wielu inwestycji, które chcemy w jak 
największym stopniu dokończyć przed 
zimą. Ale ważnym akcentem był także 
przypadający zawsze na początek jesieni 
Jarmark na św. Michała, czyli najważniej-
sze spotkanie integracyjne, jakie mamy 
w kalendarzu naszej gminy. Była to okazja 
do spotkania z mieszkańcami, wspólnej zabawy, docenienia lo-
kalnych i goszczących u nas artystów oraz do wyróżnienia Złoty-
mi Wagami tych osób, które szczególnie zasłużyły się dla rozwoju 
i promocji naszej gminy w minionym roku. A to,  co szczególnie 
zwróciło moją uwagę, to ważny przekaz, jaki popłynął z tegorocz-
nego Jarmarku – że jesteśmy wspólnotą, która może na siebie 
liczyć w potrzebie. Pokazali to m.in. laureaci Złotych Wag – organi-
zatorzy biegu charytatywnego „Suków na Start”, który w tym roku 
po raz czwarty skupił mieszkańców wokół wspólnego celu, jakim 
była pomoc w leczeniu i rehabilitacji 14-letniego Karola, a także 
mieszkanka Daleszyc, która szczególnie zaangażowała się w po-
moc uchodźcom z objętej wojną Ukrainy. 

Podczas festynu odbywała się również rejestracja potencjal-
nych dawców szpiku dla 10-letniej Gabrysi, a inicjatorkami akcji 
były mieszkanki naszego miasta.  Dość powiedzieć, że w bazie 
potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych zarejestrowa-
ło się 165 osób, popłynęło też mnóstwo słów otuchy. Ponadto 
wystawcy promowali ideę rodzicielstwa zastępczego, była też 
aukcja prac plastycznych osób niepełnosprawnych. A ponad 
wszystko – nie brakło ogromnej liczby ludzi dobrej woli, czy-
li wspaniałych mieszkańców naszej gminy, którzy odpowiedzieli 
na apel o wsparcie dla chorej mieszkanki Daleszyc i jej rodziny 
i brali udział w pozostałych szczytnych akcjach. Chcę podzięko-
wać za Państwa udział w tym wydarzeniu i za każdy gest wspar-
cia. Mieszkańcy naszej gminy po raz kolejny pokazali, że mają 
ogromne serca i w obliczu ludzkiego cierpienia nie pozostają obo-
jętni. Jestem dumny z tego, że jestem częścią tak wspaniałej 
społeczności.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
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Informacja dotycząca dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

W nawiązaniu do znoweli-
zowanej przez Sejm Rp 
w dniu 15.09.2022 usta-

wy o dodatku węglowym infor-
mujemy, że najistotniejsze zmia-
ny w uprawnieniach do dodatku 
węglowego dotyczą:

- wprowadzenia zasady: jeden do-
datek na jeden adres zamieszkania;

- wydłużenia terminu załatwienia 
wniosku do dwóch miesięcy;

- korekty deklaracji źródeł ciepła 
złożone po 11 sierpnia 2022 do cen-

tralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków nie będą uwzględniane, a złożo-
ne wnioski o dodatek węglowy będą 
rozpatrzone na podstawie złożonej 
deklaracji do 11 sierpnia 2022.

ponadto ww. ustawa wpro-
wadza dodatek dla gospodarstw 
domowych gdy ich głównym 
źródłem ciepła jest:

— kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia albo piec kaflo-
wy na paliwo stałe, zasilane peletem 

Urzędnicy
wracają
na rynek

17 października o godz. 
9-tej odbędzie się 
oficjalne otwarcie 

przebudowanej siedziby Urzę-
du Miasta i Gminy w daleszy-
cach. pracownicy magistratu 
będą znów przyjmować intere-
santów przy placu Staszica 9.  

- Na ten dzień czekaliśmy ponad 
dwa lata. Po przeprowadzeniu ko-
niecznej modernizacji i rozbudowy 
zapraszamy mieszkańców naszej 
gminy do starej, ale odnowionej 
siedziby, która jest teraz bezpieczna 
i wygodna, lepiej przystosowana do 
obsługi klientów i bardziej przyja-
zna środowisku. Nowy urząd wresz-
cie stał się dobrą wizytówką nasze-
go miasta i całej gminy – zaprasza 
burmistrz Dariusz Meresiński.

Na czas realizacji projektu 
„Eko-Urząd – termomodernizacja 
budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii jako 
element poprawy efektywności 
energetycznej” siedziba urzędu 
została przeniesiona do budynku 
szkoły podstawowej w Daleszy-
cach. Od 17 października Urząd 
ponownie całkowicie powraca na 
daleszycki rynek. Inwestycja zo-
stała dofinansowana ze środków 
unijnych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego.

MW

Siedziba oSp w Szczecnie 
zmienia się nie do pozna-
nia. budynek powiększył się 

niemal dwukrotnie, dobudowana 
część ma już nowy dach i okna, 
trwają prace wewnątrz obiektu. 

- Jak widać, zmiany postępu-
ją szybko, budynek prezentuje się 
świetnie i widać bliski finał kolejnej in-
westycji, która będzie służyć wszyst-
kim mieszkańcom Szczecna – podsu-
mował burmistrz Dariusz Meresiński 
podczas wizyty gospodarczej w roz-
budowywanej świetlicy wiejskiej. Wło-
darzowi gminy towarzyszyła Kierow-
nik Wydziału Administracji i Rozwoju 
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach 
Anna Kosmala i radny Rady Miejskiej 

Czesław Skrybuś, którzy również nie 
kryli zadowolenia z postępów w roz-
budowie tak potrzebnego mieszkań-
com obiektu. 

Zadanie polega na dobudowaniu 
pomieszczeń socjalnych, sanitarnych 
i kotłowni oraz przebudowie istnie-
jących pomieszczeń gospodarczych 
i garażu OSP. Wewnątrz nowej części 
budynku wykonywane są instalacje 
i kotłownia, w której stanie piec na 
pellet, planowana jest także instalacja 
fotowoltaiczna. Zadanie ma być goto-
we do połowy przyszłego roku. Jego 
koszt to 1,2 mln zł, z czego 0,5 mln zł 
to unijne dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

MW

drzewnym, drewnem kawałkowym 
lub innym rodzajem biomasy, albo 
— kocioł gazowy zasilany skro-
plonym gazem LPG, albo 
— kocioł olejowy.

Podobnie jak w przypadku dodat-
ku węglowego obowiązywać będzie 
zasada: jeden dodatek na jeden ad-
res miejsca zamieszkania. Wnioski 
o wypłatę dodatku można składać 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszy-
cach w terminie do dnia 30 listopada 
2022 roku.

Świetlica jak nowa.
Postępy w Szczecnie
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Mieszkańcy zyskali chodnik i nową nawierzch-
nię asfaltową na odcinku od zalewu do re-
mizy, gdzie duży ruch i trudne warunki nie 

sprzyjały komfortowi jazdy i bezpieczeństwu pie-
szych. teraz to się zmieniło – podkreśla burmistrz 
dariusz Meresiński.

W oficjalnym odbiorze inwestycji wzięli udział także 
przedstawiciele Powiatu Kieleckiego: wicestarosta Tomasz 
Pleban, członek zarządu Cezary Majcher, przewodniczący 
Rady Powiatu Jacek Kuzia, radna Powiatu Anna Kosma-
la, radny Rady Miejskiej Czesław Skrybuś, przedstawiciele 
rady sołeckiej w Komórkach Jerzy Długosz, Marcin Kowal-
ski oraz Zbigniew Wróbel - dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg w Kielcach.

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowy Zarząd 
Dróg oraz Gminę Daleszyce przy dofinansowaniu z Fundu-
szu Dróg Samorządowych.

droga w Komórkach 
już po przebudowie

21 września odbyło się oficjalne oddanie do użytku bli-
sko kilometrowego odcinka zmodernizowanej drogi w Ko-
mórkach. Jezdnia została poszerzona, wybudowano też 
chodnik, na który mieszkańcy tej miejscowości bardzo 
czekali. Jak wszyscy zgodnie podkreślali, teraz jest tu zde-
cydowanie bezpieczniej. 

Mieszkańcy zgłaszali 
potrzebę przebudowy

Mieszkańcy Komórek mocno wyczekiwali przebudowy 
miejscowej drogi. – Odcinek trasy od zalewu do remizy był 
bardzo niebezpieczny. Mieszkańcy poruszali się tu pobo-
czami, co stwarzało duże zagrożenie, szczególnie w porze 
jesienno-zimowej, kiedy widoczność jest mocno osłabiona 
przez warunki atmosferyczne i wczesny zmrok. Przebu-
dowa z pewnością poprawi więc bezpieczeństwo pieszych 
i kierowców. Inwestycja poprawiła też wizerunek miejsco-
wości, jest teraz o wiele ładniej. Cieszymy się, że dzięki 
dofinansowaniu wspólnie z samorządem powiatu kielec-

Oficjalne otwarcie przebudowanej
drogi powiatowej w Komórkach

Rusza program szczepień przeciw grypie dla 
mieszkańców gminy daleszyce. z bezpłatnych 
szczepionek mogą skorzystać osoby powyżej 

65-ego roku życia.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie
Środki na realizację programu bezpłatnych szczepień przeciwko grypie 

zostały zabezpieczone w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce. Zaszczepić 
można się w przychodniach „Centrum” w Daleszycach i „Galus” Sukowie 
po wcześniejszym umówieniu się na wizytę. Program potrwa do połowy 
grudnia.

kiego udało się to zadanie zrealizować i liczymy na kolejną 
współpracę w zakresie drogownictwa – mówi Dariusz Me-
resiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. 

Szersza droga i nowy chodnik,
ale nie tylko

Wartość inwestycji to prawie 1 milion złotych, z cze-
go 654 tysiące złotych pokryło dofinansowanie zewnętrz-
ne pozyskane z Rządowego Programu Funduszu Rozwoju 
Dróg. - Jest to kolejna inwestycja na drogach powiatowych, 
na którą pozyskaliśmy środki rządowe. Dzięki wsparciu 
finansowemu od wojewody świętokrzyskiego udało się 
wykonać inwestycję za blisko milion złotych, na odcinku 
prawie jednego kilometra. Zakres prac był bardzo szero-
ki, bo objął nie tylko wymianę nawierzchni drogi, ale też 
jej poszerzenie do 5,5 metra, budowę chodnika, pobocza 
i zjazdów oraz umocnienie rowów, a także szereg dodatko-
wych prac, które zapewnią bezpieczeństwo mieszkańców 
i podróżnych. Jestem przekonany, że droga będzie wszyst-
kim dobrze służyć – podkreśla Tomasz Pleban, wicestaro-
sta kielecki.

Jest już bezpieczniej
W oficjalnym oddaniu drogi do użytku wzięła też udział 

radna powiatowa Anna Kosmala, która jest mieszkanką 
gminy Daleszyce. – Droga była bardzo wąska, a natęże-
nie ruchu ogromne, ponieważ łączy ona gminę Daleszyce 
z gminą Morawica. Położone jest przy niej centrum inte-
gracji, czyli świetlica wiejska, a dojście do niej było utrud-
nione. Modernizacja była zatem bardzo potrzebna. Teraz 
jest chodnik, po którym mieszkańcy mogą się bezpiecznie 
poruszać – zaznacza radna Anna Kosmala. 

Dobra współpraca samorządów przyniosła wymierny 
efekt. - Jestem przekonany, że ilość wyremontowanych 
dróg na terenie gminy Daleszyce w tej kadencji jeszcze się 
powiększy. Ta infrastruktura, którą już udało się tu popra-
wić wspólnie z lokalnym samorządem zdecydowanie uła-
twia życie mieszkańcom – podsumowuje Cezary Majcher, 
członek Zarządu Powiatu Kieleckiego.

agnieszka olech 
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Zmiana skarbnika w Daleszycach

Zmiana na stanowisku skarbnika Miasta i Gminy 
w daleszyce. dotychczas pełniącego tę funkcję 
Roberta Szechnickiego zastąpiła ilona piwo-

warska. nowa pani skarbnik ma 19-letnie doświad-
czenie w pracy w finansach i samorządzie. przez 
ostatnie siedem lat pracowała jako zastępca skarb-
nika Miasta i Gminy daleszyce. 

- Cieszę się, że pani Ilona Piwowarska obejmuje funk-
cję skarbnika, ponieważ nie tylko spełnia wymagania for-
malne, ma wiedzę i doświadczenie w pracy w zakresie 
finansów publicznych, ale też dobrze zna naszą gminę,  
współpracujemy już kilka lat, dzięki czemu wiem, że jest 
odpowiednią osobą na to stanowisko – gratulował nowej 
pani skarbnik burmistrz Dariusz Meresiński. 

Burmistrz także podziękował Robertowi Szechnickiemu 
za jego pracę na rzecz miasta i gminy Daleszyce i dodał, że 
rezygnacja ze stanowiska wynikła na skutek zmiany planów 
życiowych, w których realizacji życzył mu powodzenia.

Radni Rady Miejskiej w Daleszycach podjęli uchwałę 
w sprawie odwołania i powołania nowego skarbnika na 

sesji 8 września, dziękując za dotychczasową współpracę 
Robertowi Szechnickiemu i gratulując zasłużonego awansu 
Ilonie Piwowarskiej.

- Dziękuję burmistrzowi za obdarzenie mnie tak wy-
sokim zaufaniem, a wysokiej Radzie – za poparcie mojej 
kandydatury. Ze swojej strony deklaruję dobrą współpracę 
i przede wszystkim dbanie o finanse i prawidłową realiza-
cję budżetu miasta i gminy Daleszyce – powiedziała nowa 
pani skarbnik obejmując funkcję. – Chcę także podzięko-
wać za dotychczasową współpracę poprzedniemu skarbni-
kowi i życzyć mu dalszych sukcesów w życiu zawodowym.

- Myślę, że nasza współpraca będzie się układała bar-
dzo dobrze, ponieważ współpracujemy już razem kilka lat 
i zawsze było to pozytywne – powitał na stanowisku panią 
skarbnik Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach 
Rafał Siwonia.

Ilona Piwowarska pracuje w samorządzie od 19-tu lat, 
przez 11 lat pełniła funkcję skarbnika w poprzednim urzę-
dzie, natomiast z Urzędem Miasta i Gminy w Daleszycach 
jest związana zawodowo od 2015 roku.        MW

Punkt Selektywnej zbiórki odpadów Komunal-
nych w daleszycach będzie zmodernizowany 
i doposażony. 28 września burmistrz dariusz 

Meresiński podpisał umowę ze spółką Stark z Kielc 
na przeprowadzenie prac i dostarczenie urządzeń. 

Roboty budowlane będą polegały m.in. na wymianie 
i wzmocnieniu nawierzchni placu oraz ogrodzenia Punktu, 
w ramach umowy zakupiony zostanie także wózek paleto-
wy z wagą i kontener  do przechowywania odpadów. 

Gmina pozyskała dofinansowanie do zadania z fundu-
szy unijnych w kwocie 367 tys. zł. Prace mają się zakoń-
czyć w ciągu 9-ciu miesięcy. 

W ramach tego zadania gmina jest także w trakcie 
przetargu na dostawę i montaż wagi samochodowej o no-
śności 30 ton.

W PSZOK-u mieszkańcy gminy Daleszyce mogą bez-
płatnie zostawić selektywnie zebrane odpady, m.in. wiel-
kogabarytowe.

MW

Nowoczesne rozwiązania w eko-gospodarce
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Radni Rady Miejskiej w daleszycach zdecydo-
wali na sesji 29 września o nadaniu nazw ulic 
w miejscowości borków. nazwy zyskało 18 

odcinków dróg gminnych i powiatowych, wszyst-
kie pochodzą od nazw drzew. przedstawiamy treść 
uchwały:

1.  Drodze powiatowej nr 1344T oznaczonej w ewiden-
cji gruntów i budynków jako działka nr 368/2 położonej 
w miejscowości Borków nadaje się nazwę ulica Klonowa.

2. Drodze powiatowej nr 1345T oznaczo-
nej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  
nr 370 położonej w miejscowości Borków nadaje się na-
zwę ulica Dębowa.

3. Drodze gminnej nr 319049T oznaczo-
nej w ewidencji gruntów i budynków jako działka  
nr 365, 366 i 145/3 położonej w miejscowości Borków na-
daje się nazwę ulica Sosnowa.

4. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działki  
nr 144/63, 144/52 i 144/51 położonej w miejscowości 
Borków nadaje się nazwę ulica Cisowa.

5. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działki  
nr 142/10, 147/7 i 142/34 położonej w miejscowości Bor-
ków nadaje się nazwę ulica Modrzewiowa.

6. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działki  
nr 143/27 i 143/8 położonej w miejscowości Borków nada-
je się nazwę ulica Jałowcowa.

7. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działki  
nr 174/39 i 174/7     położonej w miejscowości Borków 
nadaje się nazwę ulica Akacjowa.

8. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka  
nr 175/22  położonej w miejscowości Borków nadaje się 
nazwę ulica Wierzbowa.

9. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działki  
nr 172/17, 174/26, 174/17, 175/18, 176/5, 177/3, 
178/3, 179/10, 187/13, 188/8, 189/8, 190/8  
i 191/12  położonej w miejscowości Borków nadaje się 
nazwę ulica Kasztanowa.

10. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działki  

Nowe nazwy ulic w Borkowie
nr 371/3 i 371/4  położonej w miejscowości Borków nada-
je się nazwę ulica Bukowa.

11. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działki  
nr 187/ 8, 188/5, 189/5, 190/5, 191/24 i 191/23 położo-
nej w miejscowości Borków nadaje się nazwę ulica Lesz-
czynowa.

12. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działki  
nr 191/16, 191/2, 184/1, 183/1, 182/1 i 181/2 położonej 
w miejscowości Borków nadaje się nazwę ulica Jaśmino-
wa.

13. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka 
nr 375/1  położonej w miejscowości Borków nadaje się 
nazwę ulica Brzozowa.

14. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka  
nr  195/29 położonej w miejscowości Borków nadaje się 
nazwę ulica Jaworowa.

15. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka  
nr 360 (część działki) położonej w miejsco-
wości Borków i działce nr 665/4 położonej  
w miejscowości Kranów nadaje się nazwę ulica Cypryso-
wa.

16. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka  
nr 361 i  nr 360 (część działki) położonej w miejscowości 
Borków nadaje się nazwę ulica Świerkowa.

17. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka 
nr 270/1 położonej w miejscowości Marzysz nadaje się na-
zwę ulica Leśna.

18. Drodze gminnej oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków jako działka  
nr 658/6  położonej w miejscowości Kranów nadaje się 
nazwę ulica Jodłowa.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, ustalenie nazw 
ulic służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje 
lokalizacje nieruchomości m.in. dla służb ratowniczych. 
Nazwy zostały nadane na przedstawiony przez sołtysa 
wniosek mieszkańców i zatwierdzone przez uczestników 
zebrania wiejskiego sołectwa Borków 15 września. 

MW
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Dzięki wnioskowi radnej Rady powiatu Kielec-
kiego anny Kosmali oraz poparciu pozostałych 
radnych, sześć jednostek oSp z terenu powia-

tu otrzymało po 20 tys. zł dotacji celowej na zakup 
nowych aut. W tym gronie znalazła się jednostka 
oSp daleszyce.

To kolejne dofinansowanie do zakupu ciężkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego marki SCANIA - 450 XT dla 
OSP Daleszyce, który wart jest niemal 1.250 tys. zł. Zakup 
został już wsparty z budżetu gminy Daleszyce (500 tys. 
zł) oraz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (300 
tys. zł) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej (200 tys. zł) oraz sponsorów.

Gmina daleszyce ogłosiła postępowanie prze-
targowe na wykonanie prac drogowych 
w miejscowości Komórki. chodzi o przebudo-

wę drogi wewnętrznej (dz. nr 125) i drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych (dz. nr 445).

Droga wewnętrzna, która obecnie jest tłuczniowa, zy-
ska nawierzchnię asfaltową, natomiast droga dojazdowa 

 „Zarząd jednostki składa serdeczne podziękowania 
dla Pani Anny Kosmali – Radnej Rady Powiatu Kieleckiego 
za złożenie wniosku do Rady Powiatu oraz podjęcie sta-
rań, aby te środki trafiły na ten cel. Dziękujemy Zarzą-
dowi Starostwa Powiatowego w Kielcach za pozytywne 
rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie. Również z tego 
miejsca należy się słowo DZIĘKUJĘ dla Burmistrza Dariu-
sza Meresińskiego oraz Rady Miejskiej w Daleszycach za 
wkład gminy w kwocie 500.000zł” – podsumowali straża-
cy z Daleszyc.

Wóz ma być przystosowany i dostarczony do jednostki 
OSP w Daleszycach do końca tego roku.

MW

Przebudujemy dwa odcinki dróg w Komórkach

ma być wykonana z kruszywa. Obie zyskają też utwar-
dzone pobocza. Zadanie pierwsze jest realizowane przy 
współudziale Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Da-
leszyce, a drugie ma dofinansowanie w ramach ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

MW

Dotacja do nowego wozu strażaków
/ Głos DalesZyc /
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Przy szkole podstawowej w Marzyszu 
już można usiąść na ławeczce obok 
bronisława opałki, niezapomnianego 

artysty, muzyka, kompozytora, kabare-
ciarza i twórcy tekstów. Rzeźba jest natu-
ralnej wielkości i stanęła w miejscowości, 
gdzie bronisław opałko mieszkał i tworzył 
przez ostatnie dwadzieścia pięć lat swoje-
go życia. pomnik to wyraz hołdu i podzięko-
wania za lata twórczości.

Bronisław Opałko zasiadł na ławeczce przed 
szkołą w Marzyszu trzymając mikrofon, nie-
odzowny atrybut artysty. - Bronisław Opałko nie-
wątpliwie był wielkim artystą. Chcemy, aby dzięki 
tej ławeczce pamiętały o nim kolejne pokolenia i 
sięgały wciąż po jego twórczość. Jesteśmy dum-
ni, że w gminie Daleszyce przez dwadzieścia pięć 
lat mieszkał i tworzył tak znakomity kompozytor, 
muzyk i kabareciarz – mówi burmistrz Miasta i 
Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński. - Bronisław 
Opałko zamieszkał w Marzyszu od 1993 roku. Był 
niesamowitym człowiekiem i wspaniałym artystą. 
Pamiętam, jak wspólnie planowaliśmy zorgani-
zować tutaj, u niego w domu, w ogrodzie kon-
cert. Miał być fortepian, Bronek miał grać. Na-
wet datę ustaliliśmy na 1 września. Niestety, 18 
sierpnia zmarł, a planów nie udało się zrealizo-
wać. Przyszła wtedy myśl, że musimy zrobić coś, 
aby pamięć o artyście tego formatu nie zaginę-
ła. Uznaliśmy, że ławeczka z siedzącym na niej 
Bronisławem Opałko będzie idealnym hołdem dla 
jego twórczości. I dziś jest ten wyjątkowy dzień, 
w którym cieszymy się, że Bronek wrócił do gmi-
ny Daleszyce i znowu czujemy, że jest mieszkań-
cem naszej gminy. Od dziś znowu można spotkać 
Bronka w jego ukochanym Marzyszu – podkreślał 
burmistrz Dariusz Meresiński podczas odsłonięcia 
ławeczki Bronisława Opałki, które miało miejsce 
24 września na placu przy Szkole Podstawowej 
w Marzyszu.

Wzruszenia nie krył Jan Kozłowski, wielolet-
ni przyjaciel Bronisława Opałki, który pracował 
wspólnie z artystą przez 43 lata. - Spotkaliśmy 
się już na studiach i graliśmy razem prawie do 
śmierci Bronka. Ostatni raz wystąpiliśmy 17 
czerwca 2018 roku w Tokarni, a praktycznie 
miesiąc później, bo 18 sierpnia zmarł. O Bronku 
mógłbym mówić długo. To był wspaniały, bardzo 
charyzmatyczny i niesamowicie uzdolniony kom-
pozytor z wielkim talentem muzycznym. To on 
sam wykreował postać Genowefy Pigwy. Razem 
przejechaliśmy nie tylko całą Polskę, ale i cały 
świat. Sale były pełne, a publiczność zawsze cie-
pło nas przyjmowała. Jestem wdzięczny burmi-
strzowi Dariuszowi Meresińskiemu i wszystkim 
zaangażowanym osobom za ten pomnik, który 

Ławeczka Bronisława Opałki
stanęła przy szkole w Marzyszu.

Tak oddano hołd artyście

stanowi wyraz uznania dla twórczości Bronka 
– zaznaczył Jan Kozłowski, najbliższy współpra-
cownik Bronisława Opałki.      

Wdzięczności za wykonanie rzeźby Bronisła-
wa Opałki i ustawienie jej w Marzyszu nie kryła 
też Anna Kosmala, radna Rady Powiatu Kielec-
kiego. - Chciałabym serdecznie podziękować 
w imieniu zespołów ludowych pomysłodawcom 
tej inicjatywy, realizatorom, sponsorom i wy-
konawcom. Jak wspominał Jan Kozłowski, Bro-
nek szczególnie ukochał sobie zespoły ludowe. 
My jako „Sukowianki znad Lubrzanki” miałyśmy 
ogromną przyjemność nagrać wspólnie z nim 
piosenkę pod tytułem „Jestem ze wsi”, ale nie 
tylko. Nagrywałyśmy także z nim płytę, zapra-
szał nas na swoje benefisy, a nasze relacje były 
wspaniałe. Mamy piękne wspomnienia i cieszę 
się, że dzięki tej ławeczce, pamięć o artyście 
mieszkającym i tworzącym w gminie Daleszyce 
będzie zawsze żywa wśród mieszkańców i ko-
lejnych pokoleń uczniów nie tylko tej szkoły – 
powiedziała Anna Kosmala, radna Rady Powiatu 
Kieleckiego.

- Bronek, wróciłeś do nas. Jesteś znowu z 
nami w twoim ukochanym Marzyszu, który tak 
rozsławiłeś w całej Polsce i nie tylko. Może-
my być dumni, że gmina Daleszyce miała tak 
wspaniałego artystę – mówił burmistrz Dariusz 
Meresiński tuż przed uroczystym odsłonięciem 
ławeczki Bronisława Opałki, którego wspólnie 
dokonali: Jan Kozłowski, Bożena Barchan, Maria 
Szafaryn-Kokoszka, Anna Kosmala radna Rady 
Powiatu Kieleckiego, Tomasz Kosakiewicz prezes 
stowarzyszenia ROSA, Bożena Kołodziejczyk soł-
tys wsi Marzysz, Sławomir Jamioł radny Marzy-
sza, Ewa Pawłowska prezes stowarzyszenia To-
warzystwo Przyjaciół Marzysza, rzeźbiarz Michał 
Pronopis oraz odlewnik Jacek Guzera.

Środki na budowę ławeczki pozyskało Sto-
warzyszenie Regionalna Organizacja Samorzą-
dowców i Animatorów – ROSA. Ławeczkę zapro-
jektował znany rzeźbiarz Michał Pronobis, który 
przy jej wykonaniu współpracował z Michałem 
Krzywickim.

agnieszka olech

Bronisław Opałko urodził się 17 lutego 1952 roku w Kielcach. Z wykształcenia był 
muzykiem. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku wychowanie muzyczne. 
Podczas studiów zainteresował się działalnością kabaretową. Występował w studenckim 
kabarecie „Pod  postacią”. Później założył „Orkiestrę do Użytku Wewnętrznego”. Grał na 
akordeonie i na fortepianie. Największą popularność przyniosła mu kreacja Genowefy Pi-
gwy. Wiejskiej kobiety z Napierstkowa, która w zabawny sposób komentowała polską rze-
czywistość. Po raz pierwszy w charakterystycznym ludowym stroju, świętokrzyskiej zapasce 
i chustce na głowie, zaprezenetował się w1975 roku na dożynkach w Rzeszowie. Tak o tym 
występie opowiadał 40 lat później. „W zanadrzu miałem wtedy parodię babki ludowej, którą 
pamiętałem z dzieciństwa. Babki, która przynosiła jaja, sery i masło w spadochronie na 
plecach i opowiadała różne rzeczy, np. jak ją wampir gonił po lesie”. Artysta postanowił, że 
jego bohaterka będzie nie tylko wygłaszała monologi, ale także śpiewała. Bronisław Opałko 
wykonywał też różne piosenki. Jego największymi przebojami były utwory takie jak: „Do 
gwiazd”, „Jestem ze wsi”, „Dyskoteka w Napierstkowie”, „Trzy razy kukułeczka”, „Pigwa”, 
czy „Z nędzą przez kraj pędzą”.

Artysta przez kilka dekad dowcipnie wyśmiewał polskie przywary, komentował rzeczy-
wistość, także tą polityczną. Bawił Polaków na festynach i koncertach, w programach telewi-
zyjnych, a także w audycjach radiowych. Stał się jednym z fenomenów sceny kabaretowej. 
Postać Genowefy Pigwy wymyślił Andrzej Błaszczyk, dziennikarz Polskiego Radia Kielce, ale 
wykreował ją Bronisław Opałko. Jan Kozłowski, który współtworzył z nim kabaret podkre-
śla, że współpracował z Bronkiem od 43 lat. „W tym czasie byliśmy co najmniej dziesięć 
razy w Stanach Zjednoczonych, osiem razy w Kanadzie, w Australii, nie mówiąc o Polsce. 
Po kilka lub kilkanaście razy byliśmy w każdym mieście, które miało dom kultury na około 
300 miejsc”.

Rola Genowefy Pigwy dała artyście ogromną popularność. W 1987 roku Bronisław 
Opałko założył własny kabaret „Pigwa show”, w którym występowali także dziennikarze 
„Teleexpressu”. Artysta prowadził audycje w Radio Kielce pt. „Radio Pigwa”, ale również 
komponował, bo jak mawiał: „to muzyka nie kabaret zawsze jest mi bliższa”.

Rok 2011 był dla niego ważną datą, kiedy to żona i córka przeniosły się do Warszawy. 
Bronisław Opałko został w Marzyszu, gdzie mieszkał od 1993 roku aż do śmierci. 24 wrze-
śnia 2022 r., na placu przed szkołą w Marzyszu dokonano otwarcia ławeczki Bronisława 
Opałki, upamiętniając tym samym jego twórczość.
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Tegoroczna, jedenasta już 
edycja narodowego czyta-
nia odbyła się w plenerze. 

twórczość literacka zagościła 
na płycie daleszyckiego rynku. 
Mieszkańcy Miasta i Gminy da-
leszyce mieli okazję podziwiać 
piękne stroje i posłuchać wspa-
niałych dzieł adama Mickiewicza 
w wykonaniu lektorów i wokali-
stów.

Słoneczna pogoda sprzyjała, aby 
oddać się w całości temu artystycz-
nemu wydarzeniu przygotowane-
mu przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną. Publiczność wysłuchała 
romantycznych utworów naszego 
wieszcza takich jak: „Świtezianka”, 
„Pani Twardowska”, „Powrót Taty” 
oraz „Rybka”. Całość wydarzenia swo-
im talentem muzycznym uświetnili 
zdolni studenci z naszej gminy: Wik-
tor Zwierzyński i Sara Bernat.

- Jedenasta edycja Narodowego 
Czytania była dla mnie szczególnym 
wydarzeniem, ponieważ odważy-
łam się zorganizować ją w plenerze, 
o czym zawsze marzyłam – i udało 
się. Daleszycki rynek był piękną sce-
nerią, wrażenia były nieporównywal-
ne, pogoda dopisała, usłyszałam dużo 
bardzo dobrych opinii od uczestników 
i publiczności – podsumowuje dyrek-
tor Alicja Prendota. – Na naszej scenie 

Wyjątkowa oprawa „Ballad i romansów”
Mickiewicza w Daleszycach

stanęli wspaniali goście, mieszkań-
cy naszej gminy, młodzież i pracow-
nicy naszych instytucji – wśród nich 
burmistrz Dariusz Meresiński i radna 
Anna Kosmala, czyli już „weterani” 
Narodowego Czytania w Daleszycach, 
Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce 
Piotr Ferens, Dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Żłobka Justyna Kosela, zastęp-
ca kierownika Wydziału Administracji 
i Rozwoju Tomasz Kosakiewicz, pra-
cownik MGBP Lucyna Rogala, ale też 
debiutantki: Zofia Dudek, Jadwiga 

Tombarkiewicz, Barbara Furmanek, 
Halina Baćkowska, czyli panie z na-
szego Dyskusyjnego Klubu Książko-
wego, które odważyły się wystąpić 
i było to dla nich wyjątkowe przeży-
cie. Wszyscy spisali się „na szóstkę”, 
ogromnie dziękuję im za udział – do-
dała pani dyrektor.

Organizatorzy serdecznie dziękują 
wszystkim za pomoc i zaangażowanie 
w realizację tego wyjątkowego przed-
sięwzięcia.

/MF/
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25 września, podczas Jar-
marku na Świętego Mi-
chała w daleszycach, 

wręczono nagrody Burmistrza 
Miasta i Gminy Daleszyce – Złote 
Wagi. Statuetki te honorują  wy-
różniające się na tle innych osią-
gnięcia w dziedzinie przedsiębior-
czości, twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony dzie-
dzictwa kulturowego, kultury fi-
zycznej oraz działalności na rzecz 
szeroko zakrojonej promocji gmi-
ny Daleszyce.

Złote Wagi tradycyjnie już przy-
znano w czterech kategoriach: Czło-
wiek Roku, Człowiek Roku Junior, 
Wydarzenie Roku i Przedsiębiorca 
Roku. Tym razem przyznano także 
trzy wyróżnienia „Człowiek Wielkiej 
Wagi”. Statuetki wręczono podczas 
corocznego Jarmarku Świętego Mi-
chała, który odbył się 24 i 25 wrze-
śnia w Daleszycach.

Jacek cielibała
- człowiekiem Roku 
Człowiekiem Roku 2022 został Ja-

cek Cielibała, kompozytor, aranżer 
i multiinstrumentalista. Od 30-tu lat 
związany z muzyką zawodowo, tak-
że jako nauczyciel młodych talentów.  
Grał w formacjach z Kielc, Chmielni-
ka, Łopuszna oraz Strawczyna. Do-
stał również powołanie do muzycz-
nej reprezentacji Wojska Polskiego. 
Brał udział w muzycznym Turnieju 
Królewskim w Londynie, zajął drugie 
miejsce w konkursie kompozytor-
skim na marsza wojskowego „Flaga 
na maszt”. Jego aranżacje utworów 
wykonuje kilkadziesiąt formacji mu-

zycznych z całego województwa świę-
tokrzyskiego. 8 lat temu swoje życie 
prywatne i zawodowe związał z gminą 
Daleszyce, mieszka w Borkowie. 

natalia Kaczmarczyk
- człowiekiem Roku Junior
Tytuł Człowieka Roku Junior tra-

fił do niezwykle utalentowanej mło-
dej gwiazdy kolarstwa Natalii Kacz-
marczyk, od 2018 roku związanej 
ze szkółką kolarskąVento Bike Team 
w Daleszycach, w której do trenowa-
nia zachęcił ją trener Krzysztof Bać-
kowski oraz siostra Gabrysia. Swoje 
pierwsze medale Mistrzostw Polski 
zdobyła w 2020 roku w najtrudniej-
szym torowym wyścigu – madison 
oraz w jeździe drużynowej na czas, 
w ubiegłym roku razem z koleżan-
kami klubowymi wywalczyła srebro 
i brąz, w tym roku również na Mi-
strzostwach Polski zdobyła srebrny 
medal w sprincie drużynowym. Dzięki 
ciężkiej pracy dostała się do torowej 
kadry Polski, z którą wywalczyła na 

Młodzieżowych Mistrzostwach Europy 
w portugalskiej Anadii brązowy medal 
w sprincie drużynowym. Na co dzień 
uczy się w Szkole Mistrzostwa Sporto-
wego w Żyrardowie i marzy o starcie 
w Igrzyskach Olimpijskich.

Michał Krzywicki
- przedsiębiorcą Roku
Kapituła plebiscytu doceniła także 

przedsiębiorczość w gminie Daleszy-
ce. Przedsiębiorcą Roku 2022 został 
Michał Krzywicki, prowadzący Przed-
siębiorstwo Kamieniarsko-Usługowe 
„Pomar” z Kranowa. Jest to rodzinna 
firma z tradycjami. Początek jej ist-
nienia datuje się na 1958 rok, a jej 
pierwsza siedziba mieściła się w Dale-
szycach. Ich dzieła znajdują się w da-
leszyckiej świątyni, na rynku oraz 
w Marzyszu. Pracowali przy remon-
tach i budowach blisko 300 kościołów 
w naszym kraju. Wykonali posadzkę 
w Kaplicy Najświętszej Marii Panny 
w Częstochowie, Kolegiacie w Zamo-
ściu oraz w Centrum Bajki w Pacano-
wie. Współpracowali przy budowach 
kilku wieżowców w Warszawie. Pręż-
nie prowadzą działalność gospodar-
czą oraz znacząco wpływają na roz-
wój Miasta i Gminy Daleszyce. 

Suków na Start
Jacka nowalskiego
i tomasza biskupskiego
- Wydarzeniem Roku
Tytuł Wydarzenie Roku trafił do 

Jacka Nowalskiego i Tomasza Biskup-
skiego za organizację biegów cha-
rytatywnych pod nazwą „Suków na 
Start”. Obaj są wielkimi pasjonatami 
sportu i aktywności fizycznej o wiel-
kich sercach. Poprzez bieganie stara-
ją się łączyć ludzi i pomagać osobom, 
które na co dzień walczą o powrót do 

Daleszyckie Złote Wagi 2022 wręczone.
Poznajcie wyjątkowych mieszkańców i niezapomniane wydarzenia
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Daleszyckie Złote Wagi 2022 wręczone.
Poznajcie wyjątkowych mieszkańców i niezapomniane wydarzenia

zdrowia. Jeden z najlepszych biegaczy 
województwa świętokrzyskiego, drugi 
przedsiębiorca, aktywista i sponsor 
młodych sportowych talentów. Dwu-
krotnie pomagali Ani, która z dnia na 
dzień przestała chodzić i musiała się 
zmierzyć z poważną chorobą. Dzięki 
organizatorom udało się zdobyć fun-
dusze na jej dalszą rehabilitację. Po-
mogli Krystianowi, który mierzy się 
z dziecięcym porażeniem mózgowym. 
W tym roku wszyscy pobiegli dla Ka-
rola, aby mógł przejść kosztowne le-
czenie i operację w jednej z gdańskich 
klinik specjalizujących się w trudnych 
chorobach onkologicznych. Organizu-
ją wydarzenia mające na celu integra-
cję mieszkańców, pomoc bliźniemu, 
propagowanie zdrowego stylu życia 
oraz promocję gminy.

Federica dall’ara,
olga cedro-Godek
i Szymon Maciejewski
z wyróżnieniami
Kapituła plebiscytu przyznała także 

trzy wyróżnienia. Pierwsze z nich po-
wędrowało do rąk Olgi Cedro-Godek, 
inicjatorki i organizatorki wsparcia dla 
uchodźców z Ukrainy, szczególnie dla 
ukraińskich dzieci, która wymyśliła ak-
cję „Plecaczek”, znaną w całej Polsce. 
Drugie wyróżnienie zdobyła Federica 
Dall’ara, reprezentantka Sparty Da-
leszyce, która wywalczyła awans do 
drugiej, a następnie do pierwszej ligi, 
zdobywając dwukrotnie tytuł najlep-
szej strzelczyni. Zdobywczyni trzech 
srebrnych medali Mistrzostw Polski 
oraz dwóch złotych medali Pucharu 
Polski w piłce plażowej kobiet. Czte-
rokrotna królowa strzelców turniejów 
rangi mistrzowskiej. Jest uzdolnio-
ną zawodniczką, która uczestniczy 
w projekcie przygotowującym do gry 
w reprezentacji, a także w najlep-
szych klubach Europy. Trzecie wy-

różnienie trafiło do Szymona Macie-
jewskiego, ucznia Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego, zawodnika należącego 
do Kadry Narodowej Juniorów w ko-
larstwie szosowym. Na co dzień jest 
zawodnikiem Medisept Mayday Team. 
Zajął 6. miejsce w zawodach zalicza-
nych do Pucharu Narodów. W druży-
nie zwyciężył w Pucharze Narodów 
rozgrywanych na Węgrzech. Wygrał 
klasyfikację górską na prestiżowym 
wyścigu Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej 
w kategorii U23. Zwycięstwo na cięż-
kiej górskiej trasie w Mistrzostwach 
Polski rozgrywanych w miejscowości 
Walim dało mu złoty medal oraz ko-
szulkę Mistrza Polski. Jest członkiem 
kadry narodowej w kolarstwie szoso-
wym. Określany talentem na miarę 
Rafała Majki czy też Michała Kwiat-
kowskiego, najlepszych polskich kola-
rzy w ostatnich latach.

– Na terenie gminy Daleszyce mamy 
wiele uzdolnionych, wybitnych osób. 
Mamy też wspaniałe firmy z tradycjami, 
które z roku na rok rozwijają się i pięk-
nie promują gminę Daleszyce, jak cho-
ciażby istniejące od 1958 roku Przed-
siębiorstwo Kamieniarsko-Usługowe 

„Pomar” z Kranowa. Możemy również 
pochwalić się wspaniałymi wydarzenia-
mi. W tym roku kapituła jako wyda-
rzenie roku uznała organizację biegów 
charytatywnych pod nazwą „Suków na 
Start”. Dwaj niesamowici ludzie, Jacek 
Nowalski i Tomasz Biskupski zmobili-
zowali nie tylko mieszkańców, ale też 
wiele osób spoza gminy, do niesienia 
pomocy najbardziej potrzebującym 
wsparcia dzieciom. Niezwykle piękna 
i szlachetna akcja integruje wszystkie 
środowiska i napędza do działania. To 
wspaniały przykład wielkich serc. Obaj 
bardzo mocno zapracowali zatem na 
Złotą Wagę w kategorii Wydarzenie 
Roku. Gratuluję wszystkim laureatom, 
Jackowi Cielibale, Natalii Kaczmarczyk, 
Michałowi Krzywickiemu, a także wy-
różnionym, wśród których znaleźli się 
Federica Dall’ara, Olga Cedro-Godek 
i Szymon Maciejewski. Cieszę się, że 
w gminie Daleszyce mamy tak wspa-
niałych mieszkańców o wielkich talen-
tach i o wielkich sercach, gotowych 
nieść pomoc innym – mówi burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Me-
resiński. 

MF, ao
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Dwa dni dobrej zabawy w daleszycach za nami. 
ostatni weekend września upłynął pod zna-
kiem ciekawych występów artystycznych, 

degustacji regionalnych potraw i fantastycznej 
rozrywki w wesołym miasteczku. tradycyjnie też 
wręczono złote Wagi dla wybitnych mieszkańców 
gminy. Wydarzenie zorganizowano z prawdziwym 
rozmachem, a gwiazdą imprezy był zespół baciary. 
pod sceną tańczyły i śpiewały prawdziwe tłumy.

Jarmark na Świętego Michała to już tradycja w Dale-
szycach. - Cieszymy się, że z roku na rok wydarzenie przy-
ciąga coraz większą liczbę gości nie tylko z terenu gminy 
Daleszyce, ale też z całego regionu. Dokładamy wszelkich 
starań, aby Jarmark z każdą edycją miał większą rangę, 
co jest wyraźnie doceniane przez naszych gości. To daje 
siłę i energię do dalszych działań i podejmowania kolej-
nych wyzwań – mówi burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, 
Dariusz Meresiński.

Trzeba przyznać, że to były dwa dni znakomitej zaba-
wy. Pierwszy dzień Jarmarku minął jak zawsze pod zna-

Tłumy bawiły się na XV Daleszyckim
Jarmarku na Świętego Michała

kiem folkloru, na ludową nutę. Na scenie swoje umie-
jętności muzyczne i wokalne zaprezentowały lokalne 
zespoły ludowe, Chór Miejski Michael i kluby seniora. Na 
zakończenie zorganizowano zabawę taneczną, którą po-
prowadził DJ.

Niedziela rozpoczęła się od niezapomnianych wystę-
pów artystycznych. Na scenie  zaprezentował się Zespół 
Taneczny Mażoretki, Orkiestra Dęta z Daleszyc, Zespół 
Taneczny Kryształki, a nawet duet cyrkowy i niesamowity 
iluzjonista Maciej Kozłowski. Odbyła się także prezentacja 
Akademii Piłkarskiej Spartakusa MGKS Spartakus Dale-
szyce i pokaz karate w wykonaniu Klubu Karate Kyokushin 
Chikara na czele z trenerem i zawodnikiem Ernestem Mi-
szczykiem.  

Jarmark na Świętego Michała to nie tylko zachwycające 
występy artystyczne i pokazy. Wokół sceny działo się tak 
samo dużo, jak i na niej. Na daleszyckim rynku stanęły 
liczne stoiska, na których można było zakupić rękodzie-
ło artystyczne, a także spróbować regionalnych potraw. 
Swoje stoiska zaprezentowały: KGW Sukowianki znad 
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Lubrzanki, KGW Cisów, KGW Szczecno, KGW Brzechów, 
KGW Marzysz oraz Marzyszanki, KGW Słopiec i KGW We-
sołe Gosposie z Widełek. Piękne rękodzieło było także na 
stoisku Stowarzyszenia Dolina Lubrzanki z Sukowa, a To-
warzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej prowadziło akcję 
charytatywną, podczas której odbyła się licytacja oraz 
sprzedaż obrazów. Dochód z akcji zostanie przekazany na 
szczytny cel. Nie zabrakło również stoiska Poczty Polskiej 
z Daleszyc, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które 
uczulało na potrzebę tworzenia rodzin zastępczych, sto-
iska MGOPS z Daleszyc i Świetlicy Integracyjno-Wspiera-
jącej z Kranowa, a także stoiska Miejsko-Gminnej Biblio-
teki Publicznej z Daleszyc, gdzie promowano czytelnictwo. 
Duże zainteresowanie było także na stoisku Spartakusa, 
gdzie można było zakupić specjalne gadżety przygotowa-
ne z okazji jubileuszu 50-lecia klubu. Na daleszyckim ryn-
ku gościła też Fundacja DKMS, dzięki czemu można było 
na miejscu zgłosić się jako honorowy dawca szpiku. Tu-
taj odzew był bardzo duży, szczególnie wśród młodzieży. 
Łącznie zarejestrowano 145 osób. 

Pod wrażeniem organizacji wydarzenia byli zaproszeni 
goście, wśród których nie zabrakło posła Krzysztofa Lipca, 
wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renaty Ja-
nik, europosła Adama Jarubasa, Grzegorza Gałuszki - rad-
nego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Anny 
Kosmali i Michała Godowskiego - radnych Rady Powiatu 
Kieleckiego. Wszyscy życzyli tłumnie przybyłym miesz-
kańcom udanej zabawy.   

Tradycyjnie podczas jarmarku nie mogło zabraknąć 
wręczenia wyjątkowych nagród burmistrza Miasta i Gmi-
ny Daleszyce – Złotych Wag, które powędrowały do za-
służonych mieszkańców gminy. Tuż po wręczeniu nagród 
na scenie stanął zespół Novi, który zagrał niezapomniany 
koncert. Występ stał się także doskonałą okazją do prze-
kazania przez burmistrza Dariusza Meresińskiego najlep-
szych życzeń na ręce członków zespołu z okazji 25-lecia 
ich istnienia. Zakończeniem dwudniowego wydarzenia był 
występ gwiazdy wieczoru – zespołu Baciary, który słynie 
z wielu skocznych hitów. Wydarzenie zamknęła zabawa ta-
neczna poprowadzona przez DJ.

agnieszka olech
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W centrum edukacji ekologicznej w Wideł-
kach ruszyła kolejna edycja projektu „Szko-
ła Żywej Historii”. tym razem uczestnikami 

są uczniowie zespołu Szkolno-przedszkolnego z da-
leszyc, a wyjątkowym gościem na pierwszych zaję-
ciach był potomek partyzanta ziemi daleszyckiej. 

Odkrywanie „żywej  historii” zaczęło się od spotkania 
z wyjątkowym gościem: o grupie „Wybranieckich” Mariana 
Sołtysiaka opowiadał Wojciech Kołodziej, syn „Alusia”, par-
tyzanta z oddziału „Barabasza”.

Młodzież została przywitana w Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej przez kierownika Mariusza Marciniaka, a wielu po-
zytywnych wrażeń życzył uczniom burmistrz Dariusz Mere-
siński i radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala.

„Szkoła Żywej Pamięci” to wyjątkowy projekt realizo-
wany w Widełkach, z którego korzystają uczniowie szkół 
z gminy Daleszyce. Młodzież bierze udział w wycieczkach 
do muzeów i miejsc pamięci oraz w warsztatach organizo-
wanych w Centrum. Uczniowie zyskują cenną wiedzę, po-
znają historię i zyskują cenne umiejętności, jak pierwsza 
pomoc przedmedyczna czy orientacja w terenie.

MW

Kolejna edycja „Szkoły Żywej Historii”
w Widełkach
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„Kiedy mię zmylą drogi tęsknot mych bezkresne, przyjdę, tułacz bezdomny, w borów mych 
tajniki,  zasłucham się w piastuńczy dębów szum – i wskrześnę, a może mocny będę 

– jak tych puszcz strażnik! Przyjdę w bór świętokrzyski, w sosen ciemną zieleń, 
w mej dziecięcej fantazji chram zaczarowany…”    

Jan Gajzler, wuj Krzysztofa Kąkolewskiego, potomka Józefa z Cisowa

To wzruszające, że w dzisiejszym 
świecie, pełnym wyzwań, potrafimy 
pochylić się nad historią naszej Małej 

ojczyzny – ziemi daleszyckiej; losy przod-
ków, nawet tych, których nie znamy z imie-
nia, mają dla nas znaczenie. obdarzamy ich 
modlitwą i celebrujemy rocznice wydarzeń, 
które miały wpływ na losy naszego naro-
du. zapraszamy czytelników na wędrówkę 
przez dzieje rodziny z cisowa, odkrywając 
choć „okruchy” jej historii.

Urodzeni około 1700 roku Józef Antoni Za-
grodzki herbu Syrokomla i Marcjanna Kuklińska 
z Górna byli związani z Cisowem i Daleszyca-
mi. Józef prawdopodobnie pochodził z terenów, 
które Jan Długosz uważał za ziemię krakowską. 
W Herbarzu rodów Małopolski znaleźliśmy infor-
mację o nim i o jego potomkach, którzy, pra-
gnąc studiować, musieli rosyjskiemu zaborcy 
udowodnić pochodzenie. Dzięki temu wiemy też, 
że Józef pełnił funkcję subdelegata grodzkiego 
chęcińskiego. W maju 1727 roku Józef i Mar-
cjanna przeżywali swój ślub w kościele w Dale-
szycach. Udzielił go Sebastian Hińcza, od 1727 r. 
proboszcz daleszycki, a potem kanonik kapituły 
kieleckiej. Mszę koncelebrował ks. Jan Szysz-
czyński, wikariusz i kapelan domu szpitalnego, 
a później proboszcz. 

Mówi się, że synowiec Jana Chryzostoma 
Paska był właścicielem tej urokliwej wioski 
w 1701 roku.  Jan Chryzostom, sarmata, uczest-
nik odsieczy wiedeńskiej pod koniec życia wspo-
mina w Pamiętnikach: „Na drugi dzień Bożego 
Narodzenia 1702r. byłem w Cisowie u JP. Paska, 
człowieka haniebnie poczciwego, który jako mi 
rad był, niepodobna opisać. W domu swoim 
szlachcic to porządny bardzo, wesoły i przystoj-
ny […]. Darował mi szkatułę kieleckiej roboty, 
mosiądzem nabijaną, […] stół marmurowy na-
kładany, puzdro szlifowane i bardzom się tam 
miał dobrze”. A było to w czasie wojny ze Szwe-
dami. Warto dodać, że w 1702r. i kolejnym wiel-
można Krystyna Paskowa z Górna została matką 
chrzestną Janka Morzysza i Agnieszki Stępień 
z Cisowa.

Młodzi Zagrodzcy zamieszkali w Cisowie, 
którego Józef był administratorem przez oko-

ło     12 lat. Można przypuszczać, że miejscem 
zamieszkania był, położony w zachodniej części 
wioski, dwór murowano-drewniany, którego oko-
licę nazywano Zadedworze/Zadworze, a zespól 
folwarczny również się tam znajdował. W doku-
mentach zapisano o małżonkach „ex Aula Cisów” 
– z dworu    w Cisowie. Z wielkim wzruszeniem 
mogliśmy niedawno podziwiać kamienne pod-
piwniczenie dawnego dworu (w obecnej zabu-
dowie) z pięknym łukowym stropem, łukowymi 
otworami okiennymi i czerwoną cegłą na po-
sadzce, a także imponujące narożniki (niczym 
w budowlach obronnych) - charakterystyczne 
elementy architektury z końca XVII i początku 
XVIII wieku. 

Cóż powiedzieć o życiu w tamtych czasach 
w cisowskiej, miodowej krainie – cudzie natury, 
o dolinie z bystrym, choć niewielkim strumie-
niem, położonej wśród sosnowych i bukowych 
lasów, aksamitnie otulających zbocza gór; o pra-
cy na polu, w lesie, na łące, w gospodarstwie,                    
w warsztacie, przy stawach; każdy na swoim 
miejscu według talentów, obowiązków, w po-
czuciu odpowiedzialności za rodzinę w trudnych 
czasach rządów królów Augusta II Mocnego, 
jego syna oraz Stanisława Leszczyńskiego. Życie 
codzienne trudne, ale i pełne radości. W latach 
1727-1740 w daleszyckiej parafii udzielono wie-
lu ślubów, a co najmniej osiem wesel odbyło się 
w Cisowie. W tym samym okresie miały miejsce 
narodziny i chrzty dzieci rodzin o nazwiskach: 
Broda, Brożyna, Durlej, Fąfara, Furmankiewicz, 
Gonciarz, Kłobukowski, Król, Kończak, Krawiec, 
Mochocki, Małyga, Maruszak, Nowicki, Oszczy-
pała, Pastuszka, Smal, Smuga, Stępień, Teliga, 
Wiącek, Wójcik, Wójt. Sto lat później w Cisowie 
było już 35 domów i 196 mieszkańców. 

Marcjanna Zagrodzka miała przyjemność 
być matką chrzestną pięciorga dzieci w Ciso-
wie, łącząc obowiązki żony Józefa i matki ich 
ośmiorga pociech: Joanny, Agnieszki, Francisz-
ka, Józefa, Dominika, Róży, Stanisława, Michała. 
Wspólny chrzest dwojga dzieci z Cisowa: Joanny 
Zagrodzkiej  i Heleny – córki urodzonego Macieja 
(przypuszczalnie pełniącego pewną funkcję we 
dworze) i Teresy Kłobukowskich odbył się w maju 
1728 roku. Ich rodzicami chrzestnymi zostali: 

Józef  z Cisowa – okruchy historii. Część I

Zofia i Maciej Pawłowscy - kapitan i ekonom oraz 
Marianna i Michał Klimowicz h. Kościesza, krew-
ny Józefa Zagrodzkiego – komisarz biskupa kra-
kowskiego. Ponad dwadzieścia lat później Michał 
Klimowicz, wg źródeł kościelnych, już jako wdo-
wiec i cześnik smoleński poślubi dwórkę Ludwiki 
Potockiej, wojewodziny kijowskiej. Wśród licz-
nych świadków tego ślubu wymieniono: Józefa 
z Wielkich Kończyc - kasztelana krakowskiego, 
Józefa Potockiego, wojewodę kijowskiego, het-
mana wielkiego koronnego. Warto wspomnieć, 
że ten sam Michał Klimowicz będzie teściem 
Konstancji – ciotki Floriana Straszewskiego h. 
Radwan (pomnik na Plantach w Krakowie) i wła-
śnie Florian zostanie kiedyś opiekunem prawnu-
ków Józefa Zagrodzkiego z Cisowa. 

Dostępna dokumentacja pozwala poznać 
losy tylko synów małżeństwa Zagrodzkich. Józef 
Kajetan i Michał Zagrodzcy h. Syrokomla rozpo-
czynają pracę i zakładają rodziny. Józef  poślu-
bił Konstancję Kułagowską z dworu w Kopcowej 
Woli – ślub w Leszczynach. Józef pracował jako 
ekonom (Górno, Tumlin), był dzierżawcą wsi 
Brody i pisarzem probendowym biskupa Kajeta-
na Sołtyka, którego sekretarzem był stryj Kon-
stacji - Grzegorz Kułagowski, dr obojga praw.

Michał ożenił się z Anną Dębowską. Od po-
czątku jako ekonom związany był z dworem Le-
ona Kochanowskiego h. Ślepowron w Szczecnie - 
chorążego, cześnika sandomierskiego i posła na 
sejm. W aktach zw. z Michałem i Anną spotykamy 
określenie: ex Aula Szczecno (z dworu Szczec-
no), gdzie często w dworskiej kaplicy odbywały 
się chrzty dzieci Kochanowskich i Zagrodzkich, 
a pierworodna córka Michała – Agnieszka została 
chrześniaczką Leona i jego matki Anny Kocha-
nowskiej, kasztelanki radomskiej. Pracę Michała 
kontynuował  jego zięć Jan Wojciechowski, który 
jako komisarz Dóbr Szczecna  pracował u Kocha-
nowskich, a potem w ich majątkach bliżej War-
szawy i został nawet burmistrzem w Przytyku, 
miejscowości, w której około 200 lat wcześniej 
odbył się ślub Doroty Podlodowskiej (córki wła-
ścicieli Przytyku) i poety Jana Kochanowskiego 
– krewnego przodków rodziny Kochanowskich ze 
Szczecna. 

Realizując projekt „Józef Zagrodzki z Cisowa 
– okruchy historii” mamy nadzieję, że te obra-
zy z życia mieszkańców Cisowa w XVIII wieku, 
a potem obrazy aktywności potomków Józefa 
Zagrodzkiego w trudnych okresach dziejów na-
szego narodu pozwolą poszerzyć wiedzę o prze-
szłości naszej Ziemi Daleszyckiej i regionu. 
Cisów na zawsze pozostanie kolebką tej gałęzi 
Zagrodzkich.

B. Kraj, a. Pacek, a. Wellem z d. Karpińska 
(Niemcy), M. Kowalski (Francja), R. Wilczyński
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Zasłużony klub piłkarski z da-
leszyc świętował 50-lecie 
istnienia. z tej okazji 17 

września na stadionie Spartakusa 
odbył się piknik rodzinny. na mu-
rawie pojawiło się ponad stu za-
wodników i zawodniczek z rodzi-
nami. W historycznym spotkaniu 
wzięli też udział przedstawiciele 
miasta i gminy daleszyce: bur-
mistrza dariusza Meresińskiego 
reprezentował sekretarz piotr Fe-
rens oraz radny paweł toboła, ju-
bileuszu gratulowali także wice-
starosta tomasz pleban, dyrektor 
Miejsko-Gminnego ośrodka Kul-
tury w daleszycach norbert Woj-
ciechowski oraz dyrektor zespołu 
Szkolno-przedszkolnego w dale-
szycach Maciej Mądzik.

50 lat Spartakusa Daleszyce

Piknik został zorgani-
zowany głównie z myślą 
o najmłodszych zawodni-
kach zrzeszonych w Aka-
demii Spartakusa, w któ-
rej  trenuje blisko 180 
osób w wieku od 4 do 17 
lat. W Akademii pracuje 11 
licencjonowanych trene-
rów, którzy sprawują pie-
czę nad 10 grupami. - Jak 
na gminę liczącą niespełna 
16 tysięcy mieszkańców 
jest to duża liczba, która 
daje dobry prognostyk na 
przyszłość – podkreślają 
działacze klubu.

Podczas pikniku rodzinnego przy-
gotowane zostały atrakcje dla naj-
młodszych, były dmuchańce, konkursy 

z nagrodami, zawody sprawnościo-
we i loteria z atrakcyjnymi nagroda-
mi. O poczęstunek zadbali sponsorzy 
klubu, w organizację włączyli się też 
rodzice najmłodszych zawodników.

- Wszyscy byli pod ogromnym 
wrażeniem tego, ilu młodych ludzi 
trenuje w Akademii. Trzeba się tym 
chwalić, bo prawie 200 dzieci to na-
prawdę duża liczba i ogromny sukces. 
Jednak my na tym nie poprzestajemy 
- to dopiero początek zmian. Bardzo 
się cieszę, że udało nam się namówić 
do powrotu nasze trenerki - Marysię 
Tarczyńską oraz Marlenę Kasprzyk, 
bo to one mają duże doświadczenie, 
wiedzę i mnóstwo pomysłów. Dziękuję 
dziewczynom za zorganizowanie całe-
go wydarzenia. Duże podziękowania 
należą się również całemu zarządo-
wi, trenerom, zawodnikom pierwszej 

drużyny oraz rodzicom, bez których to 
wszystko tak naprawdę nie mogłoby 
się udać. Każdy członek zarządu, tre-
ner oraz rodzic był odpowiedzialny za 
swoje zadania i wszyscy spisali się na 
medal. Jeszcze raz bardzo dziękuję! 
Dziękuję również naszym partnerom 
oraz sponsorom, bo dzięki nim było 
pyszne jedzenie, prezenty dla dzieci 
i inne atrakcje. Chciałbym tylko zazna-
czyć, że zmiany w Spartakusie dopiero 
nadchodzą, a piknik to dopiero pierw-
szy punkt z naszej bardzo długiej li-
sty zmian - podsumował prezes MGKS 
Spartakus Daleszyce Andrzej Hernik

Współorganizatorem pikniku było 
Miasto i Gmina Daleszyce oraz Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w Da-
leszycach. Sponsorzy: Przetwórstwo 
Mięsa Zychowicz, Piekarnia & Cukier-
nia Siwonia w Borkowie, Firma Dafi, 
Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, 
Husar Sport.

spartakus Daleszyce
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„Suków na Start” – pod takim ha-
słem w Sukowie odbyła się już 
czwarta edycja charytatywnego 

biegu. tym razem i starsi i młodsi pobiegli 
dla chorego Karola Garbata, ucznia tutej-
szej szkoły, który dzielnie mierzy się z cho-
robą nowotworową. Środki na leczenie 
Karola i jego rehabilitację zbierano także 
podczas całego festynu rodzinnego „Lato 
z muzyką”.

Charytatywny bieg w Sukowie został zorga-
nizowany już po raz czwarty. - W tym roku bie-
gniemy dla Karola Garbata, który jest uczniem 
Szkoły Podstawowej w Sukowie, mieszka w Pod-
marzyszu. Karol walczy z chorobą nowotworową 
i z wrodzoną wadą odporności – poinformował 
Tomasz Biskupski, prezes Biskupski Running 
Team, pomysłodawca i główny organizator 
charytatywnego biegu. Jak przypomniał, akcja 
charytatywna rozpoczęła się od małej grupy 
znajomych. - Chcieliśmy coś zrobić, aby pomóc 
potrzebującym osobom. Postanowiliśmy zatem 
zorganizować bieg charytatywny. Suków to mała 
miejscowość, ale mieszka tu dużo osób o wiel-
kich sercach. Nikogo specjalnie nie trzeba było 
namawiać do udziału w wydarzeniu, które dziś 
urosło do rangi rozpoznawalnego w całym woje-
wództwie, co nas ogromnie cieszy. Dzięki temu 

nasza pomoc będzie mogła być jeszcze bardziej 
skuteczna – mówi Tomasz Biskupski. - W pierw-
szych dwóch edycjach pomagaliśmy Ani Kruk, 
w trzeciej edycji pomoc przeznaczona została 
na rzecz Krystiana Ramiączka. Oboje są tu dziś 
z nami. Krystian niestety nie mógł dziś pobiec, 
bo jest przeziębiony. Warto zaznaczyć, że mię-
dzy innymi dzięki naszej akcji Ania zaczęła cho-
dzić. Jesteśmy wszyscy mocno przekonani, że 
w przyszłym roku i Karol pojawi się wśród nas – 
mówi Tomasz Biskupski, dziękując jednocześnie 
wszystkim tym, którzy pomagają.

Na starcie biegu stanęli i młodsi i starsi. 
Główna trasa liczyła blisko 8,5 kilometra. Bie-
gacze przekonywali, że są tu przede wszystkim 
po to, aby pomagać. Zachęcali też do biegania. - 
Bieg charytatywny to słuszna inicjatywa. Zachę-
cam gorąco, aby brać udział w tego typu akcjach 
– mówi jedna z uczestniczek biegu charytatyw-
nego, Beata Cedro-Łosak, przekonując o tym, że 
biegać może każdy. - Bieganie nie tylko popra-
wia naszą kondycję, ale przede wszystkim sa-
mopoczucie. Biegamy zarówno dla zdrowia, jak 
i dla komfortu psychicznego. Poza tym, trzeba 
pamiętać, że bieganie kształtuje nasz charakter, 
ucząc samodyscypliny i kształtuje naszą osobo-
wość. Warto biegać i warto pomagać – dodaje.

Trasa najdłuższego biegu była dosyć wyma-
gająca. Nie brakowało sportowej rywalizacji, ale 
i niesamowitych emocji. Miejsce pierwsze zajął 
Hubert Zawierucha. Na miejscu drugim uplaso-
wał się Rafał Teliga, a trzecie miejsce na podium 
zajął Adrian Łosak. Organizatorem biegu chary-
tatywnego było Stowarzyszenie Zabiegane Świę-
tokrzyskie, Zabiegani w Kielcach, Miasto i Gmina 
Daleszyce, Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 
Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie oraz 
Biskupski Running Team.

Charytatywnemu biegowi towarzyszył festyn 
rodzinny „Lato z muzyką”. W jego organizację 
włączyła się Rada Sołecka, społeczność szkolna 

i mieszkańcy, a także samorząd Miasta i Gminy 
Daleszyce. - Jak zawsze podczas tego typu ak-
cji w pełnej gotowości do pomagania są wszy-
scy. Ramię w ramię stanęły „Sukowianki znad 
Lubrzanki”, a także sportowcy, druhowie OSP 
Suków, członkowie Klubu Seniora, społeczność 
szkolna i mieszkańcy. Wszyscy w pełnej gotowo-
ści do tego, aby pomagać – mówi Anna Kosmala, 
radna Rady Powiatu Kieleckiego i dodaje, że każ-
dego roku wydarzenie organizowane jest z coraz 
większym rozmachem, a ludzi dobrej woli z chę-
cią pomagania jest coraz więcej. - Cieszymy się 
, że jesteśmy potrzebni i pomagamy. Takie ak-
cje jak dzisiejsza pokazują ogromną mobilizację 
i działanie zespołowe społeczności Sukowa, to 
ogromna motywacja do niesienia pomocy dru-
giemu człowiekowi. Jestem dumna z mieszkań-
ców i przybyłych biegaczy – zawsze można na 
nich liczyć – podkreśla radna Anna Kosmala.

Karol, który walczy dzielnie z chorobą, obec-
nie przebywa w szpitalu. Przed nim operacja, 
a po niej kosztowna rehabilitacja. Podczas fe-
stynu, dzięki zdalnemu połączeniu, osobiście 
podziękował organizatorom wydarzenia, biega-
czom, szkolnym kolegom i nauczycielom, miesz-
kańcom i wszystkim tym, którzy wspierają go 
w powrocie do zdrowia.

agnieszka olech

IV Bieg Charytatywny „Suków na Start”.
Zbierano pieniądze na leczenie i rehabilitację Karola Garbata
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Międzypokoleniowy marsz 
nordic Walking „z kijami 
przez niepodległą” odbył 

się 16 września w Widełkach. 
z centrum edukacji ekologicznej 
znowu wyruszyli seniorzy. był 
spacer „po zdrowie” i integracja.

W wydarzeniu wzięli udział miesz-
kańcy gminy Daleszyce, ale też są-
siednich gmin Górno i Raków. – Nasi 
seniorzy spotykają się na trasie w Wi-
dełkach już regularnie, tym razem 
było to wspólne pożegnanie lata. Poza 
wydarzeniem sportowo-rekreacyjnym 
jest to okazja do integracji, także 
międzypokoleniowej. Cieszę się, że 
nasi seniorzy wybierają aktywność, 
zamiast siedzenia przed kompute-
rem, pora zarazić waszym wigorem 

młodzież! – mówił burmistrz Dariusz 
Meresiński.

Jesienny marsz seniorów

- Regularnie już ruszamy z na-
szymi seniorami na aktywną prze-
chadzkę. Celem tych marszów jest 
doskonalenie techniki maszerowania 
z kijami, co przynosi ogrom korzyści 
dla zdrowia, ale to też okazja do spo-
tkania w pięknej okolicy i wspólnej 
zabawy – podsumowała radna Powia-
tu Kieleckiego Anna Kosmala.

Wydarzenie realizowane było w ra-
mach projektu „Po zdrowie marsz! - 
cykl międzypokoleniowych wydarzeń 
sportowych dla mieszkańców woj. 
świętokrzyskiego”. Realizatorem pro-
jektu jest Stowarzyszenie Bonum Pu-
blicum, Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Daleszycach i Fundacja Restart 
w partnerstwie z Miastem i Gminą Da-
leszyce, Gminą Raków i Gminą Górno.

MW
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Mieszkaniec naszej gmi-
ny zwyciężył na ciężkiej 
górskiej trasie w mistrzo-

stwach rozgrywanych w miejsco-
wości Walim na Górnym Śląsku. 
zwycięstwo w jednym z najcie-
kawszych i najtrudniejszych wy-
ścigów w polsce dało mu złoty 
medal oraz koszulkę Mistrza pol-
ski.

Szymon zaprezentował biało-czer-
woną koszulkę z orłem podczas wizy-
ty u burmistrza Dariusza Meresińskie-
go, który złożył młodemu kolarzowi 
gratulacje. -  Sukces to efekt ciężkiej 
pracy, w tym przypadku od najmłod-
szych lat, więc jest tym bardziej zasłu-
żony. Wiem, że marzeniem Szymona 
jest start na igrzyskach olimpijskich, 
czego z całego serca mu życzę – po-
wiedział burmistrz.

Zawody odbyły się w ostatni week-
end sierpnia. Szymon wygrał wyścig 
juniorów. A to nie jedyny sukces Szy-

Szymon Maciejewski z Daleszyc
Górskim Szosowym Mistrzem Polski

mona, wygrał również klasyfikację 
górską podczas 66. Międzynarodowe-

go Wyścigu Przyjaźni Polsko-Ukraiń-
skiej.                MF

Nasze juniorki stanęły na 
podium Xi powiatowych 
zawodów Sportowo-po-

żarniczych, które odbyły się 11 
września w Strawczynku. Gminę 
daleszyce reprezentowali senio-
rzy z oSp daleszyce oraz juniorzy 
z Młodzieżowych drużyn pożarni-
czych chłopców i dziewcząt przy 
oSp w Smykowie. naszych za-
wodników dopingowali burmistrz 
dariusz Meresiński oraz dominik 
zarębski, prezes Miejsko-Gmin-
nego związku oSp Rp w daleszy-
cach.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
dziewcząt ze Smykowa druga w powiecie!

W zmaganiach wzięło udział 16 
drużyn seniorów, 6 drużyn kobie-
cych i 16 młodzieżowych z gmin po-
wiatu kieleckiego. Zawodnicy stanęli 
w szranki w dwóch konkurencjach: 
sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bo-
jowym.

Po zaciętej rywalizacji juniorki 
działające przy OSP w Smykowie zdo-
były drugie miejsce, ustępując jedy-
nie drużynie dziewcząt z Mąchocic. 
MDP chłopców ze Smykowa znalazła 
się na siódmym miejscu, natomiast 
seniorzy z Daleszyc zakończyli rywali-
zację na miejscu dziewiątym.

- Nasze juniorki nie po raz pierw-
szy stają na podium zawodów powia-
towych, juniorzy i seniorzy też dali 
z siebie wszystko, ich poziom prze-
szkolenia jest bardzo wysoki, a to 
oznacza, że są świetnie przygotowani 
do działania w sytuacji realnego za-
grożenia – gratulował zawodnikom 
burmistrz Dariusz Meresiński. 

Wszystkie drużyny biorące udział 
w zawodach to zwycięzcy etapów 
gminnych. Najlepsi spotkają się na 
zawodach wojewódzkich. 

Organizatorem zawodów była Ko-
menda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach, gmina Straw-
czyn i Powiat Kielecki.

MW  



20

/ Głos Daleszyc /

Wrzesień / 2022

Fot. Jolanta Kuleszyńska, sesja „S
łow

iańskie klim
aty”

Gmina Daleszyce w obiektywie
Słowianki nad Lubrzanką


