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Szanowni Państwo,
Nowy rok zaczął się w naszej gminie rekor-

dowo. Zebraliśmy ponad 66 tysięcy złotych na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
i jest to jeden z najlepszych wyników w na-
szym regionie, którym warto się chwalić i za 
który chcę podziękować wszystkim Mieszkań-
com. Każda złotówka, którą wrzuciliśmy do 
puszek wolontariuszy pomoże małym i dużym 
pacjentom naszych szpitali. Nie byłoby sukce-
su zbiórki, gdyby nie zaangażowanie naszych 
szkół i uczniów, którzy zostali wolontariuszami 
Orkiestry, dyrektora i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury, którzy przygotowali licytację, artystów oraz wszystkich miesz-
kańców i sponsorów, którzy w jakikolwiek sposób wsparli wydarze-
nie i szczytny cel.

Dziękuję również wszystkim Mieszkańcom gminy Daleszyce 
za udział w pozostałych ważnych wydarzeniach, jakie gromadziły 
nas w pierwszym miesiącu nowego roku. Począwszy od wyzwania 
sportowego 1 stycznia, kiedy to dochowaliśmy tradycji rozgrywając 
mecz piłki nożnej, przez uczestnictwo w pięknych uroczystościach 6 
stycznia z orszakiem Trzech Króli w Daleszycach oraz wspólne ko-
lędowanie na Koncercie Noworocznym przygotowanym przez gmin-
ną bibliotekę, aż po obchody 160-tej rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego (dziękuję organizatorom za przygotowanie pięknego 
wydarzenia w szkole w Szczecnie). 

Na początku nowego roku poświęcamy kilka chwil, by podsu-
mować minione miesiące (rok 2022 w naszej gminie „w pigułce” na 
stronach 10-13), a tymczasem ruszyły już kolejne zadania. Mamy 
drogowców w Słopcu, Szczecnie i Widełkach, trwają  prace przy roz-
budowie szkół w Borkowie, Marzyszu i Słopcu, budujemy świetlicę 
w Mójczy i rozbudowujemy w Szczecnie, przygotowujemy budowę 
nowych boisk w Widełkach, Cisowie i Niestachowie. A to tylko najle-
piej widoczne z naszych działań – trwają też prace przy opracowaniu 
dokumentacji projektowych dla nowych dróg i obiektów, budowa 
sieci wodno-kanalizacyjnych, uzupełnianie oświetlenia drogowego, 
realizacja programów społecznych. Możemy mieć satysfakcję, że 
udaje nam się nie zwalniać tempa w realizowaniu inwestycji, mimo 
trudnej sytuacji ekonomicznej w kraju – a to w dużej mierze dzięki 
temu, że znajdujemy możliwości różnych dofinansowań i skutecznie 
się o nie ubiegamy, zasilając budżet naszej gminy zewnętrznymi 
środkami. Jestem pewien, że czeka nas dobry rok, który przyniesie 
kolejne oczekiwane zmiany w naszych miejscowościach i wiele do-
brego wszystkim mieszkańcom.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Znów
jest nas
więcej!

Zajrzeliśmy do danych do-
tyczących ewidencji lud-
ności w naszej gminie. 

Sprawdzamy m.in., jakie imio-
na dla dzieci wybierano w mi-
nionym roku najchętniej.

Stan ludności gminy Daleszyce 
wyniósł na koniec grudnia 2022 
r., dokładnie 15 836 osób, czyli 
o 6 osób więcej niż w roku 2021. 
W porównaniu do roku ubiegłego, 
znów jesteśmy na plus, ponieważ 
koniec 2021 był pierwszym przy-
padkiem od 12 lat, kiedy to ubyło 
nam mieszkańców. W 2022 roku 
zmarły 163 osoby. Urodziło się na-
tomiast 135 dzieci: 70 dziewczynek 
i 65 chłopców. Jak widać, w naszej 
gminie ciągle dominują kobiety. 
Trzeci rok z rzędu liczba urodzeń 
w naszej gminie jest niższa od licz-
by zgonów. Związki małżeńskie za-
warło 131 par.

Sprawdziliśmy również, jakie 
imiona najchętniej nadają swo-
im dzieciom mieszkańcy gminy 
Daleszyce. Wśród dziewczynek 
najpopularniejszymi imionami 
w minionym roku były Julia, Lena 
i Antonina. Rodzice decydowali 
się również nadać swoim córecz-
kom  imiona takie jak: Aurelia, 
Dobrawa, Gaja czy Rita. Jeśli cho-
dzi o chłopców, to zdecydowanie 
najpopularniejszym imieniem był 
Franciszek. W tym gronie znalazły 
się również imiona: Marcel i Sta-
nisław. Rzadziej spotykane imiona 
wśród chłopców to m.in. Leo, Milan 
i Ignac. 

Samorządy poprzez swoje 
działania chcą zachęcać ludzi do 
osiedlania się na ich terytorium. 
- Dążymy do tego, aby powstawa-
ły lepsze warunki do życia, a co 
za tym idzie liczba mieszkańców 
w naszej gminie każdego roku sta-
le wzrastała. Ma to duży wpływ na 
rozwój naszej małej ojczyzny, któ-
ra z roku na rok staje się coraz lep-
szym miejscem do zamieszkania.  
– mówi burmistrz Dariusz Meresiń-
ski.  

MF
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Będzie bezpieczniej na drogach w Słopcu

Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał 23 stycz-
nia umowę z wiceminister Sportu i Turystyki 
Anną Krupką na dofinansowanie budowy bo-

isk przy szkole podstawowej w Niestachowie i przy 
świetlicy w Cisowie. Wielofunkcyjne boiska będą 
służyć uczniom i mieszkańcom, będzie na nich moż-
na rozgrywać mecze piłki nożnej, siatkówki i koszy-
kówki. 

Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska. 
Budowa ma być zrealizowana w tym roku.

- To kolejne obiekty sportowe, które budujemy w gmi-
nie Daleszyce, aby umożliwić młodszym i starszym miesz-
kańcom korzystanie z nowoczesnej infrastruktury, a także, 
by wyrównywać uczniom szanse edukacyjne i zapewnić jak 
największe możliwości rozwoju – mówi burmistrz Dariusz 
Meresiński. Jak dodał, w planach jest budowa kolejnego 
boiska w Marzyszu oraz sal gimnastycznych przy szkołach 
w Brzechowie i Szczecnie. Obecnie w gminie Daleszyce bu-
dowane są również sale gimnastyczne przy trzech szkołach 
podstawowych – w Borkowie, Marzyszu i Słopcu. Gmina 
zdobyła również dofinansowanie do budowy boiska przy 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach.

- Powstawanie nowych obiektów sportowych jest bar-
dzo istotne, bo dzięki temu mieszkańcy mają warunki do 
aktywnego spędzania czasu. Musimy pamiętać, że nie ma 
sukcesów w sporcie wyczynowym bez dostępu do nowo-
czesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej – podsumo-
wała wiceminister Anna Krupka.

Dofinansowanie budowy boisk w Cisowie i Niestachowie 
wyniosło niespełna 300 tys. zł, a koszt inwestycji to 1 mln zł.

MW

Nowe boiska w gminie Daleszyce

Gmina Daleszyce zaczęła re-
alizację kolejnych inwe-
stycji drogowych. W Słop-

cu przebudowane zostaną dwie 
ważne dla mieszkańców drogi. 
– Poprawi się komfort, a przede 
wszystkim bezpieczeństwo 
w drodze do domu czy do szko-
ły – podkreśla burmistrz Dariusz 
Meresiński.

Główne zadanie polega na przebu-
dowie drogi gminnej w Słopcu Szla-
checkim – droga będzie miała nową 
nakładkę asfaltową i chodnik. – To 
kontynuacja prac drogowych w tej 
miejscowości, do tej pory gmina prze-
budowała 840 m drogi, zostało nam 
jeszcze drugie tyle i prace już się za-
częły – mówi burmistrz Dariusz Me-
resiński. 

W planach jest przebudowa 
820-metrowego odcinka drogi wraz 
z budową ciągu pieszego. W pierw-
szym etapie prac przygotowany zo-
stał teren i wybrana ziemia pod chod-
nik, wybudowane zostały też studnie 
chłonne jako element odwodnienia 
drogi. Jezdnia będzie poszerzona do 
5,5 metra, powstaną też nowe zjazdy 
do posesji i utwardzone pobocze.

Drugim zadaniem jest przebudo-
wa dwóch niewielkich odcinków drogi 
wewnętrznej w  Słopcu Rządowym.

- To ważna inwestycja dla miesz-
kańców, bo po prostu nie będą cho-
dzić po błocie – podkreśla radny Ma-

riusz Dziadowicz. – Od lat droga przy 
każdym pogorszeniu pogody zamie-
niała się w błoto, dlatego jakiś czas 
temu została wysypana tłuczniem, ale 

wiedzieliśmy, że to tymczasowe roz-
wiązanie. Cieszę się, że wreszcie ten 
odcinek zostanie wyasfaltowany.

MW

- Ta droga oznacza przede wszystkim większe 
bezpieczeństwo dla dzieci w drodze do szkoły. 

Poruszanie się będzie tutaj bardziej komfortowe i bezpieczne 
dla wszystkich użytkowników – dodaje radny 

Rady Miejskiej w Daleszycach Mariusz Dziadowicz.
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Ruszają nowe bezpłatne programy zdrowotne 
w naszej gminie. Burmistrz Dariusz Meresiń-
ski podpisał umowy na realizację programów 

szczepień profilaktycznych przeciwko meningoko-
kom dla dzieci i pneumokokom dla seniorów.

Programy pn. „Szczepienia przeciwko pneumokokom 
w populacji osób starszych w gminie Daleszyce” w 2023 
roku oraz „Program szczepień profilaktycznych przeciwko 
meningokokom w gminie Daleszyce na lata 2023-2027”  
będą realizowane w ośrodkach zdrowia w Daleszycach 

Szczepienia dla dzieci i seniorów

22 stycznia daleszycka 
jednostka OSP podsu-
mowała swoją dzia-

łalność w 2022 roku oraz przed-
stawiła plan działań na 2023 
rok. Obecny na walnym zebra-
niu burmistrz Dariusz Meresiński 
wraz z posłanką Agatą Wojtyszek 
przekazali druhom zakupiony 
przez gminę sprzęt przeciwpoża-
rowy.

 – To elektryczne pompy zata-
pialne, czyli sprzęt niezbędny pod-
czas osuszania piwnic czy zalanych 
domów w przypadku klęsk żywioło-
wych, a więc „prezent” dla strażaków 
z pewnością będzie dobrze służył 
mieszkańcom naszej gminy – mówi 
burmistrz.

Gośćmi zebrania byli również m.in. 
Damian Domański, dowódca Komen-
dy Miejskiej PSP w Kielcach, Ireneusz 
Żak, prezes Zarządu Powiatowego 
Związku OSP RP, Dominik Zarębski, 
prezes Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Daleszycach, a także wice-
przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Henryk Milcarz, 

niowego i zostało poprzedzone mi-
nutą ciszy za zmarłych druhów oraz 
poległych powstańców.

MW

Walne zebranie OSP w Daleszycach

wicestarosta Tomasz Pleban i radna 
Rady Powiatu Kieleckiego Anna Ko-
smala.

Walne zebranie przypadło w 160-
tą rocznicę wybuchu Powstania Stycz-

i Sukowie, umowy zostały podpisane przez dyrektora 
przychodni Centrum Macieja Ślefarskiego i dyrektorów 
przychodni Galus Ewę i Roberta Brumirskich.

Profilaktyka przeciw meningokokom obejmuje dzie-
ci w wieku od roku do dwóch lat. Programem szczepień 
przeciwko pneumokokom ma być objęta populacja osób 
podwyższonego ryzyka po 65-tym roku życia. Zaszczepio-
nych może być kilkaset osób.

Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone 
w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce.

MW
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W Szczecnie przebudujemy dwa fragmenty 
drogi wewnętrznej (dz. nr 354) o długości 
w sumie ok. 680 m. Nawierzchnia będzie 

asfaltowa, pobocza i zjazdy z kruszywa. 
Na to zadanie pozyskaliśmy dofinansowane z progra-

mu Polski Ład, w ramach którego wyremontujemy lub 
zbudujemy aż 10 odcinków dróg gminnych i wewnętrz-
nych w dziewięciu miejscowościach naszej gminy. Pra-
ce rozpoczęły się już w Widełkach Łukawie i Słopcu, są 
w przygotowaniu w Borkowie, kolejne odcinki dróg będą 

Drogowcy „wchodzą” do Szczecna
- Droga jest coraz bardziej uczęszczana, 

to ważne, żeby poprawiać tutaj 
warunki jazdy i bezpieczeństwo pieszych 

– komentuje radny Rady Miejskiej 
w Daleszycach Czesław Skrybuś.

modernizowane w Mójczy, Marzyszu, Niwach, Daleszycach 
(ul. Zagórze) i Brzechowie (wzdłuż rowu).

MW

Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umo-
wy na wsparcie klubów sportowych z terenu 
gminy Daleszyce. Dofinansowanie dotyczy re-

alizacji zadania publicznego w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2023 
roku.

Dotacje otrzymały: Świętokrzyska Fundacja Sportu – 
na realizację zadania „Popularyzacja i rozwój kolarstwa 
jako czynnego wypoczynku”, Klub Karate Kyokushin „Chi-
kara” na zadanie „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyj-
nych podczas obozu letniego w Beskidach”, Uczniowski 
Klub Sportowy „Sparta” na „Szkolenie oraz współzawod-
nictwo w piłce nożnej kobiet” oraz Miejsko-Gminny Klub 
Sportowy „Spartakus” Daleszyce na „Upowszechnianie 
i wspieranie sportu i rekreacji poprzez prowadzenie zajęć 
treningowych i szkoleń”.

Dofinansowanie dla sportowców

Uczniowie już czekają. Sala pięknieje w oczach
- Przy nowej sali gimnastycznej będziemy mieli również 

pomieszczenie do spotkań i integracji mieszkańców. 
Może to pociągnie za sobą stworzenie w Borkowie 

klubu seniora czy koła gospodyń wiejskich - więc otworzą się 
dla wszystkich mieszkańców nowe możliwości – mówi 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach Rafał Siwonia. 

Postępuje budowa nowej sali 
gimnastycznej w gminie Da-
leszyce – obiekt powstaje 

przy szkole podstawowej w Bor-
kowie. Nowy budynek jest już za-
daszony i otynkowany. 

- Sala gimnastyczna to z pewno-
ścią spełnienie marzeń wielu osób, 
m.in uczniów i nauczycieli, którzy 
będą mogli pielęgnować tu sportowe 
pasje – podkreśla burmistrz Dariusz 
Meresiński.

Mimo sezonu zimowego uda-
je nam się kontynuować wiele prac 
w naszej gminie, między innymi zwią-
zanych z budową nowych obiektów – 
dodaje burmistrz Dariusz Meresiński. 
– W sali gimnastycznej w Borkowie 
wstawione zostały już okna, budynek 
jest ocieplony i otynkowany, zaczęły 
się prace wewnątrz. Poza halą sporto-
wą będzie tu pełne zaplecze sanitar-
no-szatniowe. Obiekt będzie się też 
wpisywać w strategię ograniczania 
niskiej emisji dwutlenku węgla dzięki 
zainstalowaniu pieca na pellet, pompy 
ciepła i instalacji fotowoltaicznej. Tym 
samym zyskamy nowoczesną szkołę, 

będzie to też kolejna wizytówka miej-
scowości Borków.

- Sala gimnastyczna przy szkole 
w Borkowie to było moje marzenie – 
mówi sołtys miejscowości i Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Daleszycach 
Rafał Siwonia. – Podobnie zresztą jak 
wielu mieszkańców, którzy widzą, 
że przy naszej szkole tego obiektu 
bardzo brakowało. I nie chodzi tylko 

o poprawę warunków do ćwiczeń dla 
uczniów, ale też o organizację więk-
szych uroczystości – dodaje sołtys.

Sala gimnastyczna w Borkowie to 
jeden z trzech obiektów powstających 
w gminie Daleszyce z dofinansowa-
niem pozyskanym w ramach pierwszej 
edycji programu Polski Ład. Drugi to 
sala gimnastyczna w Marzyszu, gdzie 
także stanęły już ściany i wykonany 
został dach. W kolejnym etapie wyko-
nywane będą prace wewnątrz obiek-
tów oraz zagospodarowany zostanie 
też teren wokół budynków. Trzeci 
obiekt to świetlica wiejska w Mójczy, 
powstająca w sąsiedztwie szkoły i bo-
iska sportowego. Będą się tu mieścić 
garaże OSP i sale przeznaczone do in-
tegracji mieszkańców.

MW

Do konkursu ofert mogą stanąć wszystkie zaintereso-
wane kluby, a warunkiem jest, by działały na terenie na-
szej gminy i oferowały zajęcia sportowe dla mieszkańców.

MW
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Przebudowa drogi na kieleckiej Bukówce weszła 
w kolejny etap. Wiąże się to niestety z nowymi 
utrudnieniami dla kierowców.

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, od 6 
lutego ulica Wojska Polskiego (DW 764) zostaje całkowi-
cie zamknięta dla ruchu kołowego na odcinku od wyjazdu 
z pętli na Bukówce do wjazdu w ul. Klecką (bez samego 
skrzyżowania). Objazd zamkniętego odcinka w obu kie-
runkach został wyznaczony przez ul. Wojska Polskiego - 
Mójczę – (m.Kielce) ul. Prostą – Wikaryjską – Sandomier-
ską – Źródłową – Tarnowską - Pileckiego.   

Zamknięcie ruchu wiąże się ze zmianą konstrukcji od-
cinka jezdni „na górce” i ryzykiem osunięcia skarp z po-
wodu planowanych tu głębokich wykopów. Ograniczenia 
mają potrwać 5 miesięcy.

Zmiany w kursowaniu autobusów
Również od 6 lutego 2023 roku w związku z zamknię-

ciem przejazdu ulicą Wojska Polskiego w Kielcach zostały 
wprowadzone czasowe zmiany w funkcjonowaniu komu-
nikacji miejskiej:

- zawieszone zostaje kursowanie autobusów linii 11. 
Natomiast trasa linii 25 i 33 zostaje skrócona do pętli na 
Bukówce i dla autobusów w/w linii będą obowiązywały 
nowe rozkłady jazdy.

- uruchomiona zostaje zastępcza linia Z11, która za-
stąpi linię 11 w relacji do Borkowa i Sukowa Babie oraz 
33 w relacji do Sukowa Babie. Autobusy będą kursowały 
następującą trasą:

Dworzec Autobusowy – al. IX Wieków Kielc – Źródłowa 
– Bohaterów Warszawy – Szczecińska – Zagórska – Mój-
cza – Suków – Daleszyce - Borków.

Powrót: Borków – Daleszyce – Suków – Mójcza – Za-
górska – Szczecińska – Bohaterów Warszawy – Źródłowa 
– al. IX Wieków Kielc – Dworzec Autobusowy.

Bukówka zamknięta 

Uwaga! Wybranymi kursami (oznaczonymi w rozkła-
dzie jazdy) autobusy linii Z11 wjeżdżają do Sukowa Babie. 
Dodatkowo wybrane kursy będą realizowane wariantowo 
tylko na odcinku Dworzec Autobusowy – Suków Babie – 
Dworzec Autobusowy.

Nowe połączenie autobusowe
Informujemy Mieszkańców, że od 1 lutego urucho-

mione zostało nowe połączenie autobusowe w gminie 
Daleszyce. Bus linii Kielce - Suków do Borkowa przez 
Niestachów, Kranów, Daleszyce, Słopiec kursuje zgod-
nie z rozkładem, który znajduje się na stronie www.
daleszyce.pl w zakładce Dla mieszkańców/Komunikacja 
– rozkłady jazdy.

Zadanie realizuje firma „Oparka”. Linia jest dofinan-
sowana z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 
województwa świętokrzyskiego.
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Wielkie serca w Daleszycach

29 stycznia Daleszyce za-
grały z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. 

Na terenie gminy kwestowało stu 
wolontariuszy, a w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury odbyła się 
licytacja gadżetów przekazanych 
przez organizatorów i lokalnych 
darczyńców. W sumie w tym roku 
do szczytnego celu fundacji Jurka 
Owsiaka dołożyliśmy imponującą 
sumę 66.070,00 zł.

- 31 Finał WOŚP na terenie Mia-
sta i Gminy Daleszyce zakończył się 
wspaniałym sukcesem. Udało się ze-
brać kwotę ponad 66 tysięcy złotych. 
To ogromny sukces – podsumował 
burmistrz Dariusz Meresiński. -  Go-
rące podziękowania dla pracowników 
MGOK Daleszyce, wolontariuszy, osób 
które brały udział w licytacji, artystów 
występujących na scenie oraz wszyst-
kich tych, którzy przekazali gadżety 
na licytację. Razem możemy więcej! 
Dziękuję za ten dar dobroci – podkre-
śla burmistrz. 

Wolontariusze zebrali do swoich 
puszek 48,7 złotych, a rekordzistką 
w tym roku była Julia Baran ze szkoły 

w Sukowie. Podczas licytacji w MGOK 
udało się uzbierać 17,4 tys. zł. Wśród 
ofiarowanych na aukcję przedmiotów 
były tradycyjnie koszulki z logo 31-
ego finału Orkiestry, piłki z podpisa-
mi zawodników Reprezentacji Polski, 
Korony Kielce i Spartakusa Daleszyce, 
obraz podarowany przez burmistrza 
Dariusza Meresińskiego, pióro od se-
kretarza Urzędu Miasta i Gminy w Da-
leszycach, artykuły gospodarstwa do-
mowego i lokalne przysmaki, rzeczy 
ofiarowane były i licytowane przez 
mieszkańców naszej gminy, przed-
siębiorców, koła gospodyń wiejskich, 
strażaków, kluby sportowe, radnych 
i sołtysów. 

Z Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy, jak co roku zagrała także Or-
kiestra Dęta w Daleszycach pod batu-
tą Jacka Cielibały, która swój występ 
rozpoczęła od hymnu WOŚP, po czym 
zachwyciła publiczność składanką 
utworów świąteczno-rozrywkowych. 
Na scenie zaprezentował się miejski 
chór Michael pod kierownictwem Woj-
ciecha Mazurczaka, młodzi artyści - 
Daniel Krzysiek przygotowany przez 
Krzysztofa Kucharczaka i Jakub Baran 
ćwiczący pod opieką pani Haliny Gór-
skiej – uczniowie daleszyckiej szkoły, 
a także zespół taneczny Kryształki 
pod opieką Łukasza Górskiego.

Licytację poprowadził dyrektor 
MGOK Norbert Wojciechowski, który 
podsumował wszystkie lata wspólne-
go grania z Orkiestrą w naszej gminie, 
podczas których zebraliśmy w sumie 
ponad 600 tys. zł na rzecz naszych 
szpitali i doposażenia służby zdrowia. 

W tym roku Orkiestra grała na 
rzecz małych i dorosłych pacjentów 
i lepszej diagnostyki sepsy. 

MW
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22 stycznia minęła 160-ta rocznica 
wybuchu Powstania Styczniowe-
go. Był to największy zryw naro-

du polskiego przeciw rosyjskiemu zaborcy. 
Powstanie objęło swoim zasięgiem cały kraj, 
w jego czasie doszło do ponad tysiąca poty-
czek, których ślady znajdziemy też na ziemi 
daleszyckiej. Bilans był jednak tragiczny. 
W Powstaniu zginęło do 30 tysięcy osób, ok. 
40 tysięcy zesłano na Syberię, w tym kilka 
tysięcy na katorgę, efektem była też inten-
sywna rusyfikacja ziem polskich. 

O ślady tego największego w historii zrywu 
narodowowyzwoleńczego na ziemi daleszyckiej 
zapytaliśmy historyka i regionalistę, pana Romu-
alda Sadowskiego.

GD: Źródła historyczne, przekazy ust-
ne i publikacje książkowe mówią o dużych 
związkach ziemi daleszyckiej z Powstaniem 
Styczniowym. Jak tutaj odczuliśmy Powsta-
nie i jego skutki?

Romuald Sadowski: Patrząc ogólnie na 
historię Polski nie sposób nie zauważyć, że Da-
leszyce i ich mieszkańcy co i rusz pojawiają się 
w relacjach z minionych czasów. W Powstaniu 
Styczniowym, które wybuchło 22 stycznia 1863 
r., nie było inaczej. Jeśli spojrzeć na historyczne 
mapy należy zwrócić uwagę na kluczowe zna-
czenie kompleksu leśnego będącego dziś Cisow-
sko-Orłowińskim Parkiem Krajobrazowym wraz 
z przyległościami. Ten kompleks leśny podczas 
XIX-to wiecznej insurekcji nazywano „lasami ci-
sowskimi” lub zamiennie „lasami szczeceńskimi”, 
a czasami „szczecińskimi”. To z tego kierunku 
przybył pod Święty Krzyż liczny oddział ochotni-
ków, aby dołączyć do oddziału Mariana Langiewi-
cza. Punktem zbornym, gdzie zebrali się owi od-
ważni ludzie, były należące wówczas do majątku 
Szczecno, Ujny leżące na skraju lasów szczeceń-
skich. W tych lasach obozował III Pułk Stopnicki 
pod dowództwem majora Karola Kality ps. „Rębaj-
ło”. Nazwa „stopnicki” była związana z miejscowo-
ścią, gdzie rozpoczęto formowanie oddziału. 

Kalita, jako wytrawny żołnierz, bardzo szyb-
ko zauważył, że okolice Stopnicy nie są korzystne 
dla prowadzenia walk partyzanckich i przeniósł 
oddział w okolice Daleszyc. Tu w Hucie Szcze-
ceńskiej, osadzie należącej do majątku ziemskie-
go Szczecno powstał obóz powstańczy, gdzie od 
września 1863 r. prowadzony był nabór rekrutów 
oraz ich wszechstronne szkolenie. Drugim miej-
scem obozowania pułku był Cisów. Tak konse-
kwentnie prowadzona przez Kalitę polityka miała 
przynieść niebawem konkretne efekty. Oddział, 
który stoczył kilka bitew i potyczek, będąc dowo-
dzony przez „Rębajłę” nie przegrał żadnej z nich. 
Klęska oddziału przyszła, kiedy zabrakło urlopo-
wanego przez przełożonych dowódcy. 

I choć w samych Daleszycach nie doszło do 
bezpośrednich walk, to miasto również ma swój 
znaczący wkład w historię powstania. Funkcjono-
wał tu szpital, w którym otoczono opieką rannych 
powstańców. Trafiali tu ciężko ranni żołnierze mię-
dzy innym z bitew pod Ociesękami (28.11.1863) 
czy Hutą Szczeceńską (9.12.1863). To w Daleszy-
cach, ówczesny biskup Maciej Majerczak, odprawił 
mszę dla powstańców z oddziału Bogusza (Mazur-
kiewicza) i na jego prośbę poświęcił powstańczą 
broń. Nie obyło się to bez echa. Władze carskie 
zażądały od biskupa wyjaśnień, a ten odparł, iż 
go przymuszono. Patrząc jednak na wcześniejszą 

160 rOczNica WyBuchu POWStaNia StyczNiOWegO

i późniejszą aktywność biskupa w sprawach pol-
skich widać, że o żadnym przymusie nie mogło 
być mowy. 

Daleszyce po upadku Powstania Styczniowe-
go straciły prawa miejskie, które zostały nadane 
im już w XVI wieku. Zaborca w ten sposób ukarał 
wiele miejscowości w Polsce, deprecjonując ich 
znaczenie. Mieszkańcy mieli osobiście odczuć, że 
nie wolno przeciwstawić się władzy namaszczonej 
przez cara.

GD: Co roku organizowane są uroczysto-
ści upamiętniające Powstanie Styczniowe 
w gminie Daleszyce. Główne obchody orga-
nizowane są w okolicach Szczecna.

RS: Jak wcześniej wspomniałem w samych 
Daleszycach nie prowadzono walk. Szczecno, 
będące wówczas własnością rodziny Nowosiel-
skich, stało się istotnym punktem w działaniach 
Powstania Styczniowego 1863/64 r. I choć samej 
właścicielki majątku nie było wówczas w Szczec-
nie, to zarządca majątku Wagner czynnie wspierał 
powstańców dostarczając im regularnie żywność. 
Trudno uwierzyć, by robił to bez wiedzy swoich pra-
codawców na taką skalę. W szczeceńskim dworze 
przez chwilę stacjonował pułkownik Chmieleński. 
Kiedy indziej doszło tam do ciekawego epizodu, 
gdy zatrzymani i doprowadzeni przez żołnierzy 
carskich, Andrzej Deskur i pułkownik Aleksander 
Krukowiecki poddani zostali przesłuchaniu przez 
będącego w służbie rosyjskiej pułkownika Bent-
kowskiego. Deskur pełniący wówczas funkcję 
naczelnika w cywilnych władzach powstańczych 
zbeształ Bentkowskiego, jako zdrajcę sprawy 
narodowej i niegodnego by mu ręki podawać. 
Po czym carskiemu oficerowi ... „dał w pysk”. To 
jedna z wielu dykteryjek, które można godzinami 
opowiadać o powstaniu i o Szczecnie. 

Oprócz bitwy pod Hutą Szczeceńską należy 
też pamiętać o zmaganiach z marca 1864 roku, 
kiedy to rozgromiono powstańców. Powstanie już 
wówczas upadało. Dlaczego więc Szczecno jest 
szczególnie dobrym miejscem na organizację ob-
chodów? Poza bitwą pod Hutą Szczeceńską warto 
wyliczyć kilka innych okoliczności, które sprzyjają 
temu miejscu: to tu powstańcy zaczynali nierów-
ną walkę gromadząc się w należących do szcze-
ceńskiego majątku Ujnach, w lutym 1863 r. I to 
pod Szczecnem miał miejsce ostatni akord walki 
partyzanckiej na ziemi daleszyckiej, kiedy 7 mar-
ca 1864 r. carscy żołdacy rozbili resztki powstań-
czego oddziału Zaremby. W końcu należy wspo-
mnieć o funkcjonującej pod Szczecnem fryszerce 
(hucie żelaza), która na pewno stanowiła źródło 
zaopatrzenia w prostą broń sieczną dla powstań-

ców. Wiele wskazuje na to, że bliskie sąsiedztwo 
fryszerki było jednym z czynników decydujących 
o lokalizacji obozu powstańczego właśnie w la-
sach szczeceńskich. 

Od pięciu lat w Murawinie (przysiółek Szczec-
na) jest organizowane widowisko historyczne pt. 
„Capstrzyk Powstańczy”. Za każdym razem wido-
wisko ma nieco inny scenariusz, choć są w nim 
również stałe elementy. Odbywa się zawsze 
w grudniu, w kolejne rocznice bitwy pod Hutą 
Szczeceńską z 9 grudnia 1863 r. Zawsze ma tu 
miejsce przemarsz z pochodniami spod obelisku 
upamiętniającego bitwę, pod rosnący nieopodal 
Dąb Powstańców. I corocznie trębacz odgrywa 
utwór „Cisza”, a rekonstruktorzy biorący licznie 
udział w tej imprezie strzelają tzw. „salwę hono-
rową” na cześć bohaterów Powstania Styczniowe-
go. Po widowisku wszyscy spotykają się pod wiatą 
myśliwych, gdzie korzystając z kulinarnych talen-
tów Koła Gospodyń Wiejskich ze Szczecna kosz-
tują smakołyki i prowadzą pogawędki o historii 
i nie tylko. W organizację tej imprezy są mocno 
zaangażowani zarówno mieszkańcy Szczecna, jak 
i władze Miasta i Gminy Daleszyce. Taka konfigu-
racja jest receptą na sprawną i owocną współ-
pracę. Istotne jest też umiejscowienie tej impre-
zy w czasie. Odbywając się w grudniu stała się 
pewnego rodzaju preludium do obchodów nad-
chodzących, kolejnych styczniowych rocznic wy-
buchu Powstania Styczniowego. To w Murawinie, 
10 grudnia 2022 r. burmistrz Dariusz Meresiński, 
zapowiedział uroczyste obchody 160-tej rocznicy 
wybuchu Powstania Styczniowego, zachęcając 
wszystkich zebranych do czynnego uczestnictwa 
w tych uroczystościach. W 2023 roku Capstrzyk 
Powstańczy został zaplanowany na dzień 9 grud-
nia. Będzie to dokładnie 160-ta rocznica bitwy z 9 
grudnia 1863 roku.

GD: Gdzie jeszcze znajdziemy ślady Po-
wstania na terenie naszej gminy? O jakich 
miejscach i bohaterach powinniśmy pamię-
tać.

RS: Śladów związanych z Powstaniem Stycz-
niowym na terenie gminy Daleszyce znajdziemy 
całkiem sporo. Zdarza się, że ocieramy się o nie 
niemal codziennie, jak w przypadku placu nazwa-
nego na cześć powstańca z oddziału Rębajły i ze-
słańca syberyjskiego, Wawrzyńca Cedry. Niektóre 
z tych śladów mamy sposobność zobaczyć nieco 
rzadziej, jak mogiła na daleszyckim cmentarzu 
czy w końcu te, do których należy specjalnie się 
wybrać, jak obozowisko „Kwarta” w lasach cisow-
skich, czy Dąb Powstańców i obelisk poświęcony 
Rębajle w okolicach Szczecna. Warto też zobaczyć 

zryw narodowy na ziemi daleszyckiej
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Obchody z okazji 160-tej roczni-
cy wybuchu Powstania Stycz-
niowego odbyły się przy szkole 

podstawowej w Szczecnie. Wiązankę 
kwiatów przy obelisku upamiętniają-
cym powstańców złożył burmistrz Da-
riusz Meresiński. - Uczniowie, nauczy-
ciele i dyrekcja szkoły podstawowej 
w Szczecnie przygotowali wzruszający 
występ – podziękował burmistrz. 

Wyjątkowym akcentem obchodów była 
warta honorowa uczniów w mundurach i ro-
gatywkach powstańców przy pomniku walk 
powstańczych w Szczecnie. W tradycyjnej 
akademii dzieci i młodzież przypomniała losy 
bohaterów tego największego zrywu narodo-

gmina Daleszyce
uczciła pamięć powstańców

wego w naszym kraju, a szczególnym ele-
mentem występu była inscenizacja fragmen-
tu „Wiernej rzeki” Stefana Żeromskiego.

W uroczystości, obok społeczności szkol-
nej, wzięła udział także radna Powiatu Kie-
leckiego Anna Kosmala, radny Rady Miejskiej 
w Daleszycach Czesław Skrybuś, dyrektor 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Da-
leszycach Alicja Prendota, przewodnicząca 
KGW Szczecno Iwona Dziedzic oraz miesz-
kańcy Szczecna. W organizację obchodów 
włączył się także historyk Romuald Sadow-
ski, który przedstawił krótki wykład na temat 
związków ziemi daleszyckiej z Powstaniem 
Styczniowym.

MW

Na zaproszenie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Powstańców Styczniowych 
w Kielcach delegacja z gminy Daleszyce uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu Pomnika, 
który z okazji 160-tej rocznicy wybuchu Powstania stanął na kieleckim Białogonie. Wyda-
rzenie zgromadziło rzeszę mieszkańców naszego regionu, weteranów i koła rekonstrukcji 
historycznych oraz bardzo liczną grupę dzieci i młodzieży, przedstawicieli władz wojewódz-
kich i samorządowych.

Wiązankę kwiatów pod pomnikiem bo-
haterów złożyli sekretarz Miasta i Gminy 
Daleszyce Piotr Ferens oraz dyrektor Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszy-
cach Maciej Mądzik i dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Niestachowie Grzegorz Wiącek.

Obelisk powstał z inicjatywy Stowarzy-
szenia „Kieleccy Patrioci”, przy wsparciu 
przewodniczącego Staropolskiego Stowa-
rzyszenia Osób Represjonowanych w Kiel-
cach Jerzego Jarmołowicza i Stowarzysze-
nie Rekonstrukcji Historycznej „Jodła”

160 rOczNica WyBuchu POWStaNia StyczNiOWegO

odsłonięty staraniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Daleszyce oraz mieszkańców Szczecna w 2017 
roku obelisk upamiętniający walki powstańcze na 
terenie byłego majątku Szczecno. Znajduje się na 
dziedzińcu szczeceńskiej szkoły. Tu co roku odby-
wają się obchody kolejnych rocznic wybuchu Po-
wstania Styczniowego. 

Co do bohaterów i nazwisk, które warto wspo-
minać w kontekście Daleszyc w okresie Powsta-
nia Styczniowego, to można by było wymieniać 
je niezmiernie długo. Począwszy od generałów 
Langiewicza i Hauke Bosaka, przez pułkowników: 
Czachowskiego, Chmieleńskiego, Kality czy Kru-
kowieckiego aż po, jak się szacuje ponad setkę 
mieszkańców Daleszyc, którzy wzięli czynny udział 
w tym zrywie narodowowyzwoleńczym.  Można 
sobie tylko wyobrazić, ile jeszcze osób spośród 
mieszkańców wspierało oddziały zapewniając za-
opatrzenie czy lecząc rannych. Ilu było tzw. łącz-
ników czy informatorów, ilu działaczy organizacji 
cywilnej, jak chociażby ówczesny burmistrz Da-
leszyc - Stanisław Piechowski. Wspaniała historia 
życia tych bohaterów niekoniecznie kończyła się 
wraz z upadkiem Powstania. Np. urodzony w Da-
leszycach Aleksander Marjański w 1916 r. został 
wybrany prezesem Zarządu Stowarzyszenia Wza-
jemnej Pomocy Weteranów 1863 r. w Warszawie. 
W Szczecnie i Słopcu powstańcy pracowali wśród 
mieszkańców pełniąc m.in. funkcje administracyj-
ne czy też będąc nauczycielami. Warto też zauwa-
żyć, że badacze dziejów regionu i w szczególności 
historii Powstania Styczniowego 1863/64 stale 
odkrywają coraz to nowe szczegóły i wątki z tam-
tych czasów. Dlatego można uznać, że historia 
Powstania Styczniowego nie powiedziała jeszcze 
ostatniego słowa i z całą pewnością można takie 
twierdzenie odnieść do ziemi daleszyckiej... 

GD: Dziękuję za rozmowę.
MW

zryw narodowy na ziemi daleszyckiej
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Nowy rok to nowe plany i zadania w gminie Daleszyce, ale to też 
okazja do podsumowań. W styczniowym numerze Głosu Dale-
szyc „rozliczamy” burmistrza Dariusza Meresińskiego z działań 

zrealizowanych w naszej gminie w minionym roku. Na co przeznaczo-
ne zostały pieniądze z budżetu gminy, jakie inwestycje zostały zreali-
zowane, co zmieniło się w naszych miejscowościach? 

rok 2022 w gminie Daleszyce. Sukcesy i równowaga w działaniu
Nowe obiekty i wizytówka gminy

Przebudowa ulicy Kilińskiego w Daleszycach

W budżecie na 2022 rok (uchwalonym w styczniu 2022) gmina Daleszyce 
zapisała dochody w wysokości 84,7 mln zł, wydatki w kwocie 87,9 mln zł, 
w tym – wydatki inwestycyjne na ponad 19 mln zł. Prawie 8 mln zł z tej sumy 
zostało przeznaczonych na zadania drogowe.  Wśród najważniejszych było 
oczekiwane przez mieszkańców dokończenie kompleksowej przebudowy uli-
cy Kilińskiego w Daleszycach i chodnika w Dankowie, rozbudowa drogi gmin-
nej w Marzyszu i „powiatówki” w Komórkach, przebudowa drogi powiatowej 
Suków-Mójcza z oświetleniem newralgicznego skrzyżowania z obwodnicą. 
Trwa projektowanie nie mniej oczekiwanych inwestycji drogowych, powstały 
tzw. aktywne przejścia dla pieszych w Daleszycach, Mójczy, Sukowie i Bor-
kowie. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców stale uzupełniane 
jest oświetlenie drogowe - w minionym roku był to koszt ok. 400 tys. zł.

Nowe drogi i chodniki

Przebudowana droga i nowy chodnik w Komórkach

Termomodernizacja ratusza w Daleszycach

Rozbudowa szkoły w Marzyszu

Kwota ok. 7,6 mln zł została 
przeznaczona w ub. roku na budo-
wę nowych i modernizacje istnieją-
cych obiektów w gminie Daleszy-
ce, przy czym wiele zadań udało 
się wykonać dzięki pozyskanym 
dofinansowaniom. Dzięki temu 
powstają nowe sale gimnastycz-
ne przy szkołach podstawowych 
w Borkowie, Słopcu i Marzyszu, 
świetlice wiejskie w Szczec-
nie i Mójczy, termomodernizacji 
poddany został budynek szkoły 
w Szczecnie, a w przygotowaniu 
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rok 2022 w gminie Daleszyce. Sukcesy i równowaga w działaniu
- Rok 2022  przyniósł kolejny wielki krok w rozwoju naszej małej ojczyzny. 

Choć był to kolejny trudny rok, udało nam się sprostać wyzwaniom. 
Zrealizowaliśmy zaplanowane inwestycje, pozyskując na 

nie milionowe dofinansowania. Wykonaliśmy szereg różnorodnych zadań, 
poprawiając infrastrukturę i wizerunek gminy, a przede wszystkim – jakość 

życia mieszkańców – mówi burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Nowe obiekty i wizytówka gminy

Budowa świetlicy w Mójczy

Termomodernizacja drugiego budynku szkoły w Szczecnie

są projekty rozbudowy przedszkola 
w Daleszycach i Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz budowa boisk 
sportowych w Niestachowie, Cisowie 
i Widełkach. Wszystkie te inwestycje 
zaspokoją wiele potrzeb w różno-
rodnych środowiskach, od najmłod-
szych mieszkańców gminy i ich ro-
dziców przez uczniów po seniorów, 
artystów czy sportowców. 

Przykładem konsekwencji w dzia-
łaniu samorządu i odwagi w podej-
mowaniu decyzji jest przebudowa 
i rozbudowa siedziby Urzędu Miasta 

i Gminy w Daleszycach. Na realiza-
cję tego zadania udało się pozyskać 
milionowe dofinansowanie, a dzięki 
przeprowadzonym pracom miesz-
kańcy zyskali prawdziwą wizytówkę 
gminy i komfortowe warunki do za-
łatwiania urzędowych spraw. Ratusz 
to obecnie budynek, który spełnia 
wymagania dotyczące bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, a przy tym no-
woczesny i przyjazny dla środowiska 
dzięki zastosowanym tu rozwiąza-
niom dotyczącym pozyskiwania „zie-
lonej” energii. 

Bezpiecznie i komfortowo

Dzięki dobrze przemyślanym 
wydatkom zabezpieczone zostało 
w ubiegłorocznym budżecie gminy 
Daleszyce kolejne 2,6 mln zł na za-
dania wodno-kanalizacyjne. Wśród 
nich są projekty kolejnych kilome-
trów sieci, m.in. w aglomeracji Ma-
rzysz, w Niestachowie i Brzechowie, 
a także modernizacja ujęcia wody 
w Niestachowie i wykonanie otworu 
studziennego w Szczecnie Komór-
kach. Zakończył się także pierw-
szy etap modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Szczecnie, a to oznacza, 
że tylko w ciągu ostatnich lat udało 
się gminie rozbudować lub odnowić 
wszystkie trzy oczyszczalnie, dzięki 
czemu zabezpieczone zostały rosną-
ce w tym zakresie potrzeby obecnych 
i przyszłych mieszkańców oraz dia-
metralnie poprawiono oddziaływanie 
obiektów na środowisko naturalne.

Gmina Daleszyce dużo uwagi po-
święca dbaniu o zachowanie rów-
nowagi między prężnym rozwojem 
a ekologią. W tym kierunku projek-
towane są inwestycje i modernizacje 
obiektów, w których instalowane są 
odnawialne źródła energii. W trosce 
o potrzeby osób niepełnosprawnych 
likwidowane są bariery komunika-
cyjne w obiektach publicznych (pod-
jazdy w szkołach, winda w magi-
stracie), samorząd zakupił też nowy 
wóz przystosowany do przewozu 
osób na wózkach inwalidzkich dla 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Kładziony jest nacisk 
na poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców poprzez doposażanie jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
w tym – zakup nowych wozów ratow-
niczych.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczecnie
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Wsparcie dla rodzin i seniorów

Otwarcie klubu seniora w Brzechowie
Tak zwane twarde inwestycje są 

najlepiej widoczne, kiedy porównu-
je się obraz gminy na przestrzeni 
ostatnich lat. Ale równie ważne są 
tutaj działania skierowane bezpo-
średnio do mieszkańców, takie jak 
projekty społeczne dla bezrobot-
nych czy seniorów. Gmina Daleszy-
ce może się w tym roku pochwalić 
dwiema „perełkami” w tym zakresie: 
jedną z nich jest milionowej wartości 
projekt „Wspierać bardziej - kom-
pleksowe usługi wspierania rodziny” 
realizowany przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej – tutaj 
w zakresie jest m.in. pomoc prawna, 
opiekuńcza czy edukacyjna, przy-
stosowano też świetlicę w Kranowie 
dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Drugim imponującym projek-
tem jest otwarcie kolejnych pięciu 
klubów seniora, dzięki czemu jest 
ich już w sumie na terenie gminy 
dziesięć. 

- Aktualnie widoczne i realizowa-
ne przez samorząd inwestycje i pro-
gramy to tylko część działań, które 
faktycznie prowadzimy. Wiele jest 
w fazie przygotowania i projektowa-

nia, a ponieważ są to często wielolet-
nie starania, potrzeba jest skrupulat-
nej pracy nad „dopinaniem” kolejnych 
budżetów gminy. Udaje nam się zre-
alizować większość planów dzięki 
sukcesywnej pracy, w tym też dzięki 
aktywnemu pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na finansowanie zadań. 

Musimy pracować bardziej wydaj-
nie i przewidywać wiele kroków na-
przód, ale efekt jest taki, że już dziś 
jesteśmy pewni, że naszą gminę 
czeka jeszcze dużo dobrego i wiele 
pozytywnych zmian w najbliższych 
latach – podkreśla burmistrz Dariusz 
Meresiński. 
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Mieszkańcy decydują

Ale miniony rok został również dla daleszyckiego 
samorządu naznaczony wojną toczącą się za wschod-
nią granicą. Trzeba przypomnieć, że od pierwszych dni 
tego kryzysu organizowano tu pomoc dla mieszkańców 
Ukrainy – od zabezpieczenia pobytu po koordynację 
zbiórki produktów dla uchodźców. Sprzętem ratunko-
wym, a nawet samochodem podzielili się z walczącymi 
tutejsi strażacy, a mieszkańcy ofiarowali najpotrzeb-
niejsze produkty i schronienie dla uchodźców.

- Nasza gmina zmierzyła się z tym wyzwaniem soli-
darnie i ofiarnie. Tak jak w innych trudnych sytuacjach, 
kiedy organizujemy akcje pomocowe dla osób w po-
trzebie, mieszkańcy okazali wielkie serce i chęć wspar-
cia. To właśnie oni stanowią największy zasób naszej 
małej ojczyzny, w której wszystko, co robimy, robimy 
właśnie z myślą o coraz lepszej przyszłości mieszkań-
ców – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.

Gotowi do pomocy

Rozbudowa remizy w Szczecnie

Przekazanie wozu strażackiego dla służb Ukrainy

O kierunkach rozwoju gminy Daleszyce decydują 
sami mieszkańcy. Co roku coraz więcej środków z bu-
dżetu przeznaczanych jest na Fundusz Sołecki, który jest 
wykorzystywany przez sołectwa niemal w stu procen-
tach. W minionym roku wyniósł on niemal 690 tys. zł 
i został przeznaczony m.in. na lokalne festyny integra-
cyjne, potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich czy jednostek 
OSP, dofinansowanie inwestycji drogowych czy place za-
baw. Warto zauważyć, że budżet Funduszu zwiększa się 
sukcesywnie i w kolejnym roku wynosi już prawie 730 
tys. zł.

- W naszej gminie tkwi ogromny potencjał. Mamy do-
bre warunki do życia i piękne tereny rekreacyjne, a jed-
nocześnie zwiększamy do nich dostęp realizując kolej-
ne inwestycje. Sukcesywnie rozbudowujemy połączenia 
drogowe, przybywa chodników, znikają białe plamy na 
mapie sieci wodno-kanalizacyjnych, inwestujemy w in-
frastrukturę oświatową, sportową i kulturalną, dbamy 
o bezpieczeństwo, usprawniamy pomoc społeczną. To 
wszystko sprawia, że mieszkańcy mogą być zadowoleni 
z warunków życia i chętnie osiedlają się w naszej pięknej 
gminie Daleszyce – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. 
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Pierwsza wiejska szkoła w Nie-
stachowie została założona w la-
tach 1928/29, lekcje odbywały 

się w prywatnych domach. Wtedy też 
rozpoczęto budowę szkoły z fundu-
szów gminy i przy dużym zaangażo-
waniu tutejszej społeczności. W czasie 
okupacji niemieckiej budynek przejęli 
Niemcy i większość sprzętów szkolnych 
i akta zostały zniszczone, a nauczyciele 
z uczniami często ukrywali się w lesie 
i tam prowadzone były zajęcia. Tuż po 
okupacji nauka odbywała się w czterech 
klasach w zimnym zniszczonym budyn-
ku. W 1953 roku zakończono remont 1 
sali, piwnicy i 6 pomieszczeń 
na poddaszu przeznaczonych 
dla nauczycieli. W kolejnych 
latach zwiększa się liczba klas, 
powstają organizacje takie jak 
ZHP i PCK, zagospodarowa-
ne zostaje otoczenie, lampy 
naftowe ustępują oświetleniu 
elektrycznemu, szkoła staje się 
ośrodkiem życia kulturalnego 
wsi. 

Obecnie w Szkole Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Niestachowie uczy 
się 170 uczniów klas I – VIII. 
Integralną częścią szkoły są: 
oddział przedszkolny 0B dla 
pięciolatków, oddział przed-
szkolny 0A dla sześciolatków 
oraz Punkt Przedszkolny dla 
dzieci 3 – 4-letnich. W szkole 
pracuje 23 nauczycieli i 5 pra-
cowników obsługi. Szkoła za-
pewnia pomoc pielęgniarki, psychologa, 
pedagoga szkolnego i pedagoga specjal-
nego.

Głos Daleszyc: Jakie zmiany zaszły 
w szkole (inwestycje, nowe rozwiązania 
edukacyjne) w ciągu ostatnich lat?

Grzegorz Wiącek: W roku 2017 roz-
poczęła się długo wyczekiwana rozbudowa 
i termomodernizacja budynku szkoły – za-
kończona w 2020r. Szkoła przeszła ogromną 
metamorfozę, stała się niemal dwukrotnie 
większa, dostosowana została do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, które mogą ko-
rzystać z zainstalowanej w budynku windy. 
Szkoła posiada kilka sal lekcyjnych nowo-
cześnie wyposażonych. Powstała od lat wy-
czekiwana sala gimnastyczna z zapleczem 
sportowym. Powstał plac zabaw, parking 
przed głównym wejściem do budynku (który 
w tym roku został przebudowany). Ostatnio  
powstał  kolejny parking za budynkiem szkol-
nym. Modernizacja już istniejącego parkingu 
i budowa nowego umożliwiła rodzicom bez-
pieczne dowożenie dzieci do szkoły. 

Sukcesywnie wymieniamy oświetlenie. 
Zamontowane zostały nowoczesne energo-

oszczędne lampy w technologii Led, w szatni, 
na korytarzu oraz na klatce schodowej. Zo-
stał pomalowany korytarz i klatka schodowa 
w starej części budynku szkolnego. Dziś po-
mimo tak dużej inwestycji, jaką była rozbu-
dowa budynku szkolnego,  tzw. „stara” część 
szkoły wymaga remontu, który planowany 
jest na najbliższe wakacje. Udało się rów-
nież pozyskać z funduszu sołeckiego, dzięki 
wsparciu władz gminy i decyzji mieszkańców 
Niestachowa część środków na remont tak 
potrzebnej brakującej sali lekcyjnej, łazienki 
i pokoju psychologa i pedagoga szkolnego. 

W najbliższym czasie planowana jest budo-
wa boiska wielofunkcyjnego i budynku gospo-

darczego. Bardzo ważne jest również wzmoc-
nienie bezpieczeństwa dzieci podczas drogi 
do i ze szkoły. Wskazane jest zamontowanie  
bardziej widocznego oznakowania poziomego  
i pionowego oraz w perspektywie montaż sy-
gnalizacji świetlnej przed budynkiem szkoły. 
(GD: gmina przygotowała wniosek o budowę 
przed szkołą przejścia dla pieszych z pomia-
rem prędkości przejeżdżających tędy samo-
chodów). 

Korzystamy także z możliwości wpro-
wadzania nowych rozwiązań edukacyjnych 
poprzez udział w różnych programach (np. 
Laboratoria Przyszłości – dzięki któremu za-
kupiliśmy pomoce za ponad 60 tyś. zł.; Na-
rodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, 
program SKS oraz program WF z AWF), pro-
jektach unijnych (np. Profilaktyczne badania 
słuchu i mowy dzieci z klas pierwszych”, prze-
glądy stomatologiczne i inne), realizujemy 
innowacje pedagogiczne.

GD: Jakimi osiągnięciami szkoła/
uczniowie mogą się pochwalić dzisiaj 
szczególnie?

GW: Jesteśmy bardzo dumni z wysokich 
osiągnięć naszych uczniów i przedszkolaków 

w licznych wydarzeniach, konkur-
sach czy zawodach sportowych. 
Przedstawiając osiągnięcia szkoły, 
warto podkreślić, że w naszej pra-
cy postawiliśmy na osiąganie przez 
naszych uczniów jak najwyższego 
poziomu wiedzy i umiejętności, co 
ważne – uwzględniając ich możli-
wości. Chcemy też wejść na wyż-
szy poziom sportowy i  organizować  
gminne zawody sportowe.  Do suk-
cesów możemy zaliczyć: wyniki eg-
zaminów zewnętrznych, w których 
uczniowie naszej szkoły plasują 
się w czołówce gminnej, powiato-
wej i wojewódzkiej. Średni wynik 
w Szkole Podstawowej w Niesta-
chowie wyniósł 68%. Dla porówna-
nia – średnia dla całego wojewódz-
twa świętokrzyskiego wyniosła 
60%. Nasi uczniowie najlepiej po-
radzili sobie z matematyką (73%) 

i językiem polskim ( 69%). Język angielski 
napisali na  63%. Ponadto  uczniowie biorą 
udział w wojewódzkich konkursach przed-
miotowych oraz różnego rodzaju konkursach 
i zawodach sportowych na różnym szczeblu 
rozgrywek. 

Ostatnio dużym wydarzeniem był występ 
naszych uczniów  w projekcie Stowarzyszenia 
WESOŁA54 w Kielcach. Tym razem był to mu-
sical zatytułowany „Amos. Historia niemożli-
wego miasta” według scenariusza Zuzanny 
Ferenc-Warchałowskiej. Wśród profesjonal-
nych aktorów znaleźli się nasi uczniowie kla-
sy ósmej: Magdalena Szczerek, Maja i Oliwia 
Rutkiewicz, Agata Góźdź, Michał Arendarski 
i Mikołaj Kula. Niczym profesjonaliści zna-
komicie odnaleźli się na scenie. Oczarowali 
widownię swoją naturalnością, dojrzałością 
i wdziękiem. Spektakl otrzymał bardzo do-
bre recenzje, bardzo się podobał, dlatego 
też podjęto decyzję, aby pokazać go szerszej 
widowni. Dlatego też nasi uczniowie powtór-
nie wystąpią w pierwszych dniach stycznia 
br. na deskach Wojewódzkiego Domu Kul-
tury w Kielcach. W szkole w Niestachowie 
organizowanych jest bardzo dużo wydarzeń 

Miejsce na rozwój z  pasją
Kończymy cykl artykułów poświęconych szkołom z terenu gminy 

Daleszyce. W ostatnich miesiącach sprawdzaliśmy, jakie zapewniają 
warunki do nauki i rozwoju uczniom, jak się zmieniają, czym mogą 
się pochwalić. Na zakończenie odwiedzamy Szkołę Podstawową 
w Niestachowie. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z dyrekto-
rem szkoły, panem Grzegorzem Wiąckiem.

Grzegorz Wiącek 

Funkcję dyrektora szko-
ły w Niestachowie pełni od 
2022 roku. Jest też nauczy-
cielem wychowania fizycz-
nego. Zdaniem Grzegorza 

Wiącka, dobry nauczyciel potrafi nie tylko 
zrealizować ,,materiał”, ale przede wszyst-
kim odkryć ciekawe strony przedmiotu, 
którego uczy i zachęcić ucznia, aby chciał  
się dalej rozwijać w tym kierunku. Pry-
watnie wsparcie pana dyrektora stanowi 
żona Ewelina i syn Bartosz. Zainteresowa-
nia to przede wszystkim muzyka, sport, 
film i szeroko pojęta motoryzacja, a także 
kolekcjonerskie odmiany drzewek ozdob-
nych, które Grzegorz Wiącek uprawia 
w zaprojektowanym przez siebie ogrodzie. 
Wolny czas poświęca na jazdę na rowerze 
i długie spacery – chętnie po górach lub 
okolicznych lasach. 
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Nasze śpiewaczki wśród najlepszych na XXIX 
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek we Włoszczo-
wie.

Koncert laureatów odbył się 22 stycznia. Na scenie 
wystąpiły trzy zespoły z gminy Daleszyce: Zespół Pieśni 
Ludowej z Marzysza oraz Zespół Śpiewaczy Marzyszanki 
z Marzysza zdobyły ex equo pierwsze miejsce w katego-
rii zespoły ludowe, natomiast Sukowianki znad Lubrzanki 

Najwyższe podium dla zespołów z Marzysza,
wyróżnienie dla Sukowianek 

z różnych dziedzin życia. Informacje z tych 
wydarzeń na bieżąco zamieszczane są na 
stronie szkoły i szkolnym Facebooku. Warto 
zajrzeć i zobaczyć. Dzieci i młodzież pręż-
nie działają jako wolontariusze na rzecz lu-
dzi potrzebujących, angażują się w działania 
prozdrowotne, proekologiczne, artystyczne 
i sportowe. Dumnie reprezentują naszą szko-
łę także podczas uroczystości państwowych 
i patriotycznych.

GD: Czy uczniowie i nauczyciele mają 
dobre warunki pracy i możliwości roz-
woju?

GW: Myślę, iż uczniowie oraz nauczycie-
le mają stworzone bardzo dobre warunki do 
nauki, pracy i własnego rozwoju. Oczywiście 
mamy jeszcze potrzeby lokalowe, tym bar-
dziej, że szkoła jest rozwojowa i uczy się 
w niej coraz więcej dzieci. Kadra pedagogicz-
na jest otwarta na wyzwania, stale się do-
kształca, podejmuje wiele twórczych działań 
z dziećmi. W pracy dydaktycznej niezmiernie  
ważne jest wyjście z odpowiednią ofertą edu-
kacyjną zarówno dla uczniów zdolnych, jak 
i mających trudności w nauce. Celem zajęć 
jest wspomaganie ich rozwoju, rozwijanie 
szerokich zainteresowań. W ofercie znajdu-
ją się zajęcia przygotowujące do egzaminu 
ósmoklasisty, zajęcia rozwijające  zaintereso-
wania, zajęcia wyrównawcze, informatyczno 
– techniczne, artystyczne  i sportowe. Szko-
ła stwarza uczniom możliwość odniesienia 

zostały wyróżnione w kategorii zespoły wokalne i wokal-
no-instrumentalne. 

W eliminacjach rejonowych do Przeglądu, które odbyły 
się 15 stycznia w Jędrzejowie, pięknie zaprezentowały się 
też inne zespoły z gminy Daleszyce: Dalmarjanki, Wesołe 
Gosposie i Kumotry. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
wykonawcom.

MW

sukcesów poprzez udział 
w różnorodnych wydarze-
niach, konkursach i zawo-
dach sportowych. Posia-
damy wielu  specjalistów: 
pedagogów, psychologa, lo-
gopedę,  nauczyciela wspo-
magającego, doradcę zawo-
dowego. Jesteśmy dumni 
z oferty pomocy psycho-
logiczno – pedagogicznej. 
Uczniowie z dysfunkcjami 
mogą liczyć w naszej szkole 
na każdą pomoc. Realizo-

wane są zajęcia rewalidacyjne TUS, zajęcia 
logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne 
oraz zajęcia rozwijające kompetencje emo-
cjonalno-społeczne.

GD: Jak układa się współpraca z sa-
morządem gminy? 

GW: Współpraca układa się bardzo dobrze. 
Samorząd gminny zawsze służy pomocą, rozu-
mie potrzeby szkoły, jest otwarty na nowe roz-
wiązania. Organ prowadzący udziela wsparcia  
w postaci finansowania dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz zajęć z pomocy psycho-
logiczno – pedagogicznej. Dzięki wsparciu 
organu prowadzącego oraz we współpracy 
z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Spor-
towym w Kielcach realizowany jest program 
MSiT „Szkolny Klub Sportowy”, w ramach któ-
rego uczniowie mogą uczestniczyć w poza-

lekcyjnych zajęciach sportowych. Znakomicie 
współpracuje się ze szkołami z terenu gminy 
oraz z jednostkami organizacyjnymi, takimi 
jak: OSP w Niestachowie,  MGBP,  MGOPS, 
MGOK w Daleszycach, Nadleśnictwem w Da-
leszycach, współpracujemy z Wydziałem 
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach, Komisariatem Policji w Daleszy-
cach, Wojskiem Obrony Terytorialnej, Te-
atrem „Kubuś”, WDK Kielce. Wykonanie tak 
wielu zadań w naszej placówce nie byłoby 
możliwe bez właściwej współpracy z Bur-
mistrzem Miasta i Gminy Daleszyce Panem 
Dariuszem Meresińskim, Radą Miejską, Rad-
nym, Sołtysem z Niestachowa, Radą Rodzi-
ców szkoły, za co pragnę serdecznie podzię-
kować w imieniu całej społeczności szkolnej.

GD: Uczniowie i rodzice twierdzą, 
że program nauczania jest „przełado-
wany”. Jak to wygląda z punktu wi-
dzenia nauczycieli. Czy jest czas i moż-
liwości na pobudzanie kreatywności  
u dzieci, wspieranie ich w ich pasjach?

GW: Widzę, że uczniowie szczególnie 
klas starszych są obciążeni, a nauczyciele 
dość zgodnie mówią, że w podstawie progra-
mowej z poszczególnych przedmiotów jest 
dużo treści do zrealizowania. Kolejne refor-
my systemu edukacji spowodowały  prze-
ładowanie programów nauczania i stawiały 
coraz większe wymagania przed uczniami 
i nauczycielami. Ale to nie znaczy, że nie 
ma czasu na pasję, kreatywność i robienie 
po prostu tego, co się kocha. Oczywiście 
nauczanie programowe jest w naszej szko-
le wspierane przez różnego rodzaju poza-
lekcyjne zajęcia dodatkowe organizowane 
przez szkołę jak i przy współpracy ze szkołą 
(rytmika, taniec, karate). Nauki jest dużo, 
ale  myślę, że nasza szkoła udowadnia, że 
da się połączyć zarówno ciężką pracę w szko-
le, jak inne zajęcia pozalekcyjne szkolne  
i pozaszkolne, które rozwijają kreatywność 
i pasje dzieci. Cieszę się, że uczniowie lubią 
spędzać czas w szkole.

GD: Dziękuję za rozmowę.
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20 stycznia w Miejsko
-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Daleszy-

cach odbyła się szósta edycja 
Koncertu Noworocznego. Było 
wspólne kolędowanie, znakomici 
młodzi artyści i rozanielona pu-
bliczność…

W tym roku w świat najpiękniej-
szych kolęd i pastorałek wprowadziły 

Koncert Noworoczny w daleszyckiej bibliotece

Bal ósmoklasistów

/ GłOS DaleSZyc /

mieszkańców naszej gminy zespoły 
i soliści: Małe Skrzypeczki z Kielc, Ka-
pela Typowy Janus, Sara Bernat oraz 
Robert i Rafał Kosturowie. – Koncerty 
Noworoczne już na stałe wpisały się 
w kalendarz Biblioteki, to doskonały 
przykład jednoczenia się społeczności 
lokalnej, spotkania mają wyjątkowy 
klimat, gromadzą znakomitych arty-
stów i wspaniałą publiczność – dzię-

kowała za wspólne kolędowanie dy-
rektor MGBP Alicja Prendota

Obok mieszkańców naszej gminy 
na czele z burmistrzem Dariuszem 
Meresińskim na widowni zasiedli rów-
nież: poseł RP Krzysztof Lipiec, radna 
Rady Powiatu Kieleckiego Anna Ko-
smala, wicestarosta Tomasz Pleban 
oraz radni i sołtysi z gminy Daleszyce.

MW

Uczniowie ósmych klas szko-
ły podstawowej w Sukowie 
nieoficjalnie pożegnali się 

z pierwszym etapem edukacji – 
za nimi bal na zakończenie nauki 
w podstawówce. 

Był obowiązkowy polonez, wie-
czorowe kreacje i dyskoteka. Zabawa 
i okazałe dekoracje zostały przygo-
towane przez rodziców, nie zabrakło 
wsparcia nauczycieli i dyrektor szkoły 
pani Małgorzaty Bieleckiej. Zaproszo-
ny na uroczystość burmistrz Dariusz 
Meresiński życzył uczniom niezapo-
mnianej imprezy i tego, by już po 
zakończeniu nauki w podstawówce 
zawsze dobrze wspominali szkołę 
w Sukowie. Tymczasem zabawa jak 
na razie się kończy, przed młodzieżą 
jeszcze kilka miesięcy nauki i egzami-
ny końcowe, na których także życzy-
my powodzenia!

MW
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Nazwisko Kochanowskich h. Korwin 
kojarzy się niewątpliwie z najwybit-
niejszym twórcą polskiego renesansu 

Janem Kochanowskim (c.1530-1584) - po-
etą, tłumaczem, prepozytem, wojskim san-
domierskim. Jak podają, jego pradziadek 
Jan był bratem Andrzeja Kochanowskiego 
- przodka Leona Kochanowskiego, którego 
zarządcą dóbr w Szczecnie był, ochrzczony 
w Daleszycach w 1740 r., Michał Zagrodzki  
h. Syrokomla – syn Józefa z Cisowa. Przy-
tyk, Podgajek czy Zwoleń na Mazowszu to 
miejsca wspólne dla poety z Czarnolasu, 
Kochanowskich ze Szczecna, ale i potom-
ków Józefa z Cisowa, którzy tam się uro-
dzili, pracowali, a niektórzy pozostali na 
wiecznej warcie - niemal przy grobie poety 
Jana z Czarnolasu w Zwoleniu.

W połowie XVIII wieku Szczecno było opi-
sywane jako osada kuźnicza, w której oprócz 
młyna, kuźnicy, karczmy, folwarku, a później 
browaru, znajdował się dwór drewniano-muro-
wany. Przypuszczalnie od ok.1767 r., Michał Za-
grodzki pracował w majątku Szczecno, a później 
jako ekonom i mąż Anny Dębowskiej, razem 
z rodziną, mieszkał we dworze, na co wskazują 
dokumenty kościelne, a w nich zapis: ex Aula 
Szczecno – z dworu Szczecno.  Małżonkowie 
Zagrodzcy doczekali się narodzin 3 synów i 6 
córek. W 1774 r., w dworskiej kaplicy odbył się 
chrzest ich pierworodnej córki Agnieszki, której 
chrzestnymi zostali: Anna Kochanowska –  kasz-
telanka radomska oraz jej syn Leon - wtedy stol-
nik sandomierski.

Aktywność polityczna rodziny Kochanow-
skich ze Szczecna była powszechnie znana.  
Najmłodszy syn kasztelana radomskiego Stani-
sława i Anny Marii Ankwicz - Leon Kochanowski 
(c.1738-1812) to elektor i uczestnik koronacji 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, czło-
wiek wielu funkcji: poseł na sejm (1776 i 1786), 
komisarz sądów Referendarii Koronnej, chorąży 
sandomierski, sędzia Sądu Najwyższego Krymi-
nalnego w czasie insurekcji, a przed bitwą pod 
Maciejowicami, przebywający u boku Kościuszki 
w jego kwaterze. Leon miał dwóch braci: Fran-
ciszek Ksawery był podkomorzym królewskim, 
kapitanem wojsk saskich, posłem, 
kasztelanem i mężem Józefy (dama 
na portrecie), a Józef Walenty zo-
stał duchownym: kanonikiem, pro-
boszczem w Przytyku, prepozy-
tem kolegiaty św. Jana Chrzciciela 
w Warszawie.  

Na przestrzeni wieków rodzinę 
Kochanowskich ze Szczecna łączy-
ły więzi rodzinne i towarzyskie np. 
z rodziną Łętowskich, z których wy-
wodziła się Lucyna - żona Romana 
Rupniewskiego - wnuka Józefa Za-
grodzkiego ur. w Cisowie. Pradzia-
dek Lucyny –  sędzia grodzki, poseł 
i chorąży Stanisław Łętowski (dzier-
żył chorągiew krakowską pod Wied-
niem) był bliskim krewnym chorą-
żego Michała Ankwicza - dziadka 
Leona Kochanowskiego. Prababcią Lucyny była 
Maria Romer, której dziadek Jan A. Czarniecki 
był bratem Stefana Czarnieckiego - hetmana ko-
ronnego. Leon znał bratanków Marii Romer, co 
odnotował w swojej Księdze Domowej: „1764, 
kwiecień. Wyjechaliśmy ze Szczecna na Sejm 
Konwokacyjny do Warszawy. Zjechaliśmy się 
tamże z kasztelanem zawichoskim (Aleksander 
Romer) i bratem jego starostą tyrawskim (An-
toni Romer), znowuśmy się zjechali w Podgaiku, 

Józef z cisowa. rodzina, a Kochanowscy
herbu Korwin - Okruchy historii cz. 5

skąd razem przyjechaliśmy do Warsza-
wy, jadąc przez środek obozu moskiew-
skiego, stojącego natenczas pod samą 
Warszawą”.  

W swoim dzienniku, Leon, oprócz 
wydarzeń politycznych, audiencji u kró-
la, skrupulatnie odnotowywał sprawy 
rodzinne. W 1774, „8 Lutego, o go-
dzinie 7 wieczór, urodziła szczęśliwie 
żona moja córkę, która ochrzczona jest 
z wody przez JM. ks. Bielickiego. Dane 
jest jej imię Konstancja, Eleonora. Mat-
ką Chrzestną jest jej Brygitta Czarnecka 
z Antonim synem naszym najstarszym”. 
Cztery lata później – w 1778 r., chrzest-
nymi Agnieszki Barbary – córki Michała 
Zagrodzkiego została ta sama Brygitta 
i Józef Dembiński h. Nieczuja - oboje 
krewni związani z rodziną Straszew-
skich, w tym potomków Józefa z Ciso-
wa. Stan zdrowia dzieci Leona i jego 
małżonki  Marianny był czasem niepo-
kojący. W 1767 Leon zapisał: „podczas 
połogu (żony), Ksawerek […] zachoro-
wał na suchoty, lecz Cudem Matki Najświętszej 
Częstochowskiej, do której ofiarowany był, przy-
szedł nagle do siebie. Jejmość w słabość zapadła 
była, więc dla poratowania (jej) zdrowia jeździ-
łem do Warszawy do Czempińskiego, sławnego 
doktora warszawskiego”. Jan Baptysta Czempiń-
ski, lekarz Szkoły Rycerskiej, konsyliarz króla 
Poniatowskiego, był pradziadkiem Marii Stefanii 
z Tarczewskich - żony Józefa K. Grodzickiego, 
prawnuka Józefa urodzonego w Cisowie. 

Po latach pracę Michała Zagrodzkiego u Ko-
chanowskich kontynuował jego zięć Jan Kanty 
Wojciechowski jako komisarz 
Dóbr Szczecna, a również 
w ich majątkach bliżej War-
szawy. Został nawet burmi-
strzem w Przytyku - miejsco-
wości, w której ok. dwieście 
lat wcześniej odbył się ślub 
Doroty Podlodowskiej, córki 
posła na sejm i właściciela tej 
miejscowości i Jana Kocha-
nowskiego, poety. Dziedzic-

twem Kochanow-
skich był również Podgajek, w którym 
znajdował się dwór w „miłym położe-
niu”. Właśnie tam, po 1806 r., urodziły 
się dzieci Wojciechowskich - prawnuki 
Józefa z Cisowa: Hieronim (imię syna 
Leona Kochanowskiego) oraz Anna. 
W pobliskim Potworowie znajdował się 
dwór znanego rodu Potkańskich  herbu 
Brochwicz.  

W oparciu o liczne źródła historycz-
ne możliwe jest prześledzenie związ-
ków rodzinnych poety Jana Kochanow-
skiego z Potkańskimi. Potomkami tej 
rodziny w XIX wieku byli m.in. dwaj 
bracia: Zygmunt i Władysław Potkań-
scy. Poślubili oni panny Łuniewskie 
z dworu Gnojno, wnuczki kpt. Romana 
Rupniewskiego – wnuka Józefa Kaje-

tana urodzonego w Cisowie. Zygmunt założył 
rodzinę z Jadwigą, a Władysław z jej siostrą 
Heleną. Warto dodać, że w XVII wieku przod-
kami tych braci i ich dzieci byli Jakub Potkański 
i Zofia Korwin-Kochanowska, prawnuczka Kaspra 
(1526–1576), na którego pogrzebie brat zmar-
łego – poeta, Jan Kochanowski, odczytał mowę 
pogrzebową, a powstało też czterowierszowe 
epitafium: „Kaspra Kochanowskiego tu schowa-
no kości, człowieka cnoty wielkiej i wielkiej god-

ności, płaczcie ubogie wdowy i smętne sieroty, 
umarł ten, co na pieczy wasze miał kłopoty”. 

Starsza od zmarłych sióstr Urszulki i Hanny – 
Poliksena (c.1550–1629), córka poety Jana i Do-
roty Kochanowskich, stała się kolejną praprapra…
babcią dla braci Potkańskich i ich dzieci - również 
potomków Józefa z Cisowa. Mężem Polikseny, 
a zięciem poety, był Łukasz Lędzki z Lędu h. Ja-
nina, o którym wiadomo, że wspomagał kościół 
i ubogich, „całe życie starał się być zawsze uży-
tecznym Ojczyźnie, a wszystkich, jakiego bądź 
stanu, dobrotliwością zjednywał”. Prawnuczką 

Polikseny z Kochanowskich i Łu-
kasza (po ich synu Janie i wnuku 
Janie) była Teofila Lędzka, poślu-
biona przez przodka braci – Jó-
zefa Potkańskiego, syna w/w Ja-
kuba i Teresy z Kochanowskich. 
Inny Józef i przodek po mieczu 
z Potkańskich – kasztelan radom-
ski, na portrecie.

Jan Kochanowski spoczy-
wa w parafii p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Zwoleniu. 

Około 1826 r. dotarła do Kaplicy Kochanow-
skich Klementyna Hoffmanowa, pisarka, siostra 
teściowej Józefa K. Grodzickiego – prawnuka 
Józefa urodzonego w Cisowie. Napisała: „Jana 
Kochanowskiego nagrobek najwspanialszy; 
z marmuru czerwonego (chęcińskiego), zdobi 
go popiersie. Wpatrywałam się uważnie w tę 
twarz znaczącą, która tak piękną pokrywała du-
szę. Mając zamiar pisać o Janie Kochanowskim, 
zbierając gorliwie wszystko, co o nim uchwycić 
mogę, rozmyślając nad nim, uwielbiam go naj-
wyżej”. Warto dodać, że w najstarszej części 
zwoleńskiego cmentarza, obok mogił probosz-
czów, księży powstańców, znajduje się grób po-
tomka Józefa z Cisowa - Hipolita Zagrodzkiego 
(1849-1938),,oficera, prezesa Banku, apteka-
rza, opisanego przez zwoleńską Parafię i Gminę 
na ich portalach jako wybitnego społecznika. 

Mijają pokolenia, odchodzą też poeci, a jak-
że pięknie i ponadczasowo brzmią słowa Jana 
z Czarnolasu: „Przeto chciejmy wziąć przed się 
myśli godne siebie, myśli ważne na ziemi, my-
śli ważne w niebie; służmy poczciwej sławie, jak 
kto może, niech ku pożytku dobra wspólnego 
pomoże”. Niczym uniwersalny, duchowy testa-
ment. Bezcenny…

B. Kraj, a. Pacek, a. Wellem z d. Karpińska
(Niemcy), M. Kowalski (Francja), R. Wilczyński
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Burmistrz Dariusz Meresiński 
był gościem koncertu inte-
gracyjnego „Świętokrzyskie 

dla Ukrainy”. Wydarzenie wspie-
rało przebywających na terenie 
naszego województwa uchodź-
ców wojennych, pozwoliło też na 
podsumowanie dotychczasowej 
pomocy skierowanej dla naszych 
wschodnich sąsiadów od czasu 
wybuchu agresji rosyjskiej. 

Gala odbyła się 16  stycznia w sie-
dzibie Filharmonii Świętokrzyskiej 
w Kielcach. Organizatorem wydarze-
nia był Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Świętokrzyskie-
go. W koncercie wzięli udział m.in. 
ukraińscy artyści, na widowni zasiedli 
obywatele Ukrainy, a także partnerzy 
projektu „Świętokrzyskie dla Ukra-
iny”, w tym – świętokrzyscy samorzą-
dowcy.

- Była to okazja do integracji oby-
wateli Ukrainy ze swoimi rodakami 
przebywającymi na terenie święto-
krzyskich powiatów, ale też do pre-

Świętokrzyskie dla ukrainy.
Podziękowali za pomoc

zentacji ich kultury oraz tradycji na-
szego regionu, dzięki wspólnemu 
występowi na scenie. Były też po-
dziękowania dla wszystkich, którzy 
wspierali i wspierają naszych wschod-
nich sąsiadów na ziemi świętokrzy-
skiej, a więc i dla mieszkańców gminy 
Daleszyce, którzy od pierwszych dni 

agresji rosyjskiej na Ukrainę zbierali 
dary i dawali schronienie uchodźcom 
– podsumował burmistrz Dariusz Me-
resiński.

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukra-
iny” jest finansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

MW  

W Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Dale-
szycach można uzyskać zwrot 

23 proc. VAT-u za gaz w 2023 roku. Ja-
kie warunki trzeba spełnić, żeby uzy-
skać dofinansowanie?

W ramach ustawy o szczególnej ochro-
nie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku 
w związku z sytuacją na rynku gazu o zwrot 
23 proc. VAT-u za gaz mogą wnioskować 
gospodarstwa domowe, w których:

- Podstawowe źródło ogrzewania w domu jest zasilane 
gazem. Refundacja nie przysługuje osobom, które mają 
w domu wyłącznie kuchenki gazowe czy wykorzystują to 
paliwo jedynie do podniesienia temperatury wody.

- Piec gazowy został zgłoszony lub wpisany do CEEB 
(Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

- Gospodarstwo domowe spełnia wymóg kryterium do-
chodowego – analogicznie jak w przypadku m.in. dodatku 
osłonowego.

Refundacja kosztów przysługuje przy średnim comie-
sięcznym dochodzie na osobę nieprzekraczającym:
 Z 2100 zł – w gospodarstwie jednoosobowym;
 Z 1500 zł – w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od 
terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

 Z od 1 stycznia do 31 lipca danego roku - uwzględnia się 
dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przed-
ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, 
w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,

 Z od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku - uwzględ-
nia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty 
w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, 
w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.

Kiedy i jak złożyć formularz dotyczący
zwrotu VAT-u za gaz?
Zwrot 23 proc. VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez 

cały rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023. O refun-
dację można wnioskować po uzyskaniu i opłaceniu pierw-
szej faktury za gaz w tym roku.

Wniosek o dodatek gazowy w 2023 roku trzeba złożyć 
w urzędzie właściwym ze względu na nasze miejsce za-
mieszkania. Mamy na to 30 dni licząc od dnia otrzymania 
faktury od dostawcy gazu. Możemy to zrobić online korzy-
stając m.in. z aplikacji mObywatel.

Do 29 lutego 2024 roku wnioski można składać w do-
wolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT. Od 1 marca 
2024 roku wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT 
otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie 
wniosku. 

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku
o zwrot VAT-u za gaz?
Do wniosku o dodatek gazowy będziemy musieli załą-

czyć następujące dokumenty:
 Z kopię umowy podpisanej z dostawcą na zakup gazu,
 Z kopię faktury potwierdzającej jego zakup,
 Z dowód opłacenia faktury.

Komunikat MGOPS
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W dorocznym meczu pił-
karskim Kawalerowie 
kontra Żonaci, rozgry-

wanym tradycyjnie 1 stycznia na 
boisku klubu Spartakus w Dale-
szycach, w tym roku wygrała dru-
żyna kawalerów. Panowie poko-
nali żonatych 12:10. 

Inicjatorami noworocznego spo-
tkania na murawie byli burmistrz Da-
riusz Meresiński oraz radny i trener 

– Mecz odbył się u nas już po raz szósty, to świetny pomysł 
na świętowanie Nowego Roku, cieszę się, że możemy tą 

tradycję kontynuować i jeśli będzie to nadal możliwe, 
będę wspierał tą inicjatywę – mówił po spotkaniu 

radny Paweł Toboła. 

Nowy rok powitali na sportowo.
Zwycięstwo kawalerów

Paweł Toboła. Organizatorzy podzię-
kowali za udział w meczu wszystkim 
zawodnikom, a także firmom Zycho-

wicz i Siwonia za ufundowanie poczę-
stunku.

MW

Tradycyjny orszak Trzech Króli przeszedł 
przez Daleszyce 6 stycznia. Mieszkańcy wy-
ruszyli z rynku do kościoła św. Michała w 

asyście daleszyckiej orkiestry dętej, która dała 
również w świątyni piękny koncert kolęd i pasto-
rałek.

Orszak Trzech Króli
/ GłOS DaleSZyc /
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Gmina Daleszyce w obiektywie
Dzień Babci i Dziadka oraz karnawałowe

szaleństwo w naszych szkołach


