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Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Rok 2021 zakończyliśmy uchwaleniem nowego 
budżetu gminy Daleszyce. W ciągu najbliższych 
miesięcy nasz projekt będzie na pewno podlegał 
pewnym zmianom, jesteśmy przygotowani do pozys-
kiwania środków zewnętrznych, które zwiększą 
skalę planowanych inwestycji, ale już dziś główny 
zarys przedstawia się optymistycznie. Choć istniały 
obawy związane z trudną sytuacją gospodarczą 

w całym kraju, udało nam się przygotować dokument, który odpowiada na wszystkie 
najważniejsze potrzeby i który pozwala nam nadal realizować bogate plany inwestycyjne. 
 Znaczna kwota w nowym budżecie została zapisana na zadania drogowe, które 
ułatwią mieszkańcom codzienną komunikację między domem, a pracą; na gospodarkę 
wodno-kanalizacyjną, która ma kluczowe znaczenie dla poprawy jakości życia; na nowe 
boiska i sale gimnastyczne, które dają nam i naszym dzieciom szansę rekreacji i dbania 
o zdrowie. Warto zaznaczyć, że do funkcjonowania szkół w naszej gminie dołożyliśmy 
w budżecie aż 6 mln zł, ponieważ subwencja oświatowa nie pokrywa tego celu w całości, 
a dzięki czemu nasze dzieci nadal mogą się uczyć i rozwijać. Przy tym dodatkowe pieniądze, 
jakie zabezpieczamy na remonty i doposażenie tych placówek pozwalają nam stwierdzić, 
że najmłodsze pokolenia w naszej gminie mają zapewniony dobry start. 
 Zadbaliśmy też o najstarszych mieszkańców, dla których bardzo ważne jest aktywne 
uczestniczenie w życiu społecznym, dlatego otwieramy w gminie kolejne kluby seniora, 
na co również znaleźliśmy w budżecie konieczne środki. Uruchomiliśmy także dotychcza-
sowe i nowe programy profilaktyki zdrowotnej, czyli bezpłatne szczepienia na grypę, 
meningokoki i pneumokoki. Kolejny „zastrzyk” finansowy mamy na program skierowany dla 
potrzebujących fachowej pomocy rodzin. W budżecie zabezpieczone są też środki 
na Fundusz Sołecki, w ramach którego co roku mieszkańcy naszych sołectw sami decydują, 
na co chcą przeznaczyć konkretne pieniądze. Mamy zapewnione sprawne funkcjonowanie 
wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, czyli Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-
Gminnej Biblioteki i Miejsko-Gminnego Żłobka. O nasze bezpieczeństwo nadal dbać będą 
wspierani przez gminę strażacy ochotnicy; mimo rosnących kosztów, utrzymujemy transport 
publiczny; mamy w planach działania, które pozostawią trwały ślad w każdym sołectwie 
i przyczynią się do rozwoju każdej miejscowości w naszej gminie.  
 Jestem pewien, że dzięki dobrej współpracy i sprawnemu zarządzaniu udało nam się 
w nowym budżecie tak rozdzielić środki, aby zabezpieczyć wszystkim mieszkańcom kolejny 
spokojny rok i widoki na bezpieczną przyszłość. 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach został urucho-
miony Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. To bezpłatna 
metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach 
elektronicznej administracji, odpowiednik bezpiecznego 
podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem 
kwalifikowanym. Punkt zlokalizowany jest na parterze 
siedziby Urzędu przy ul. Sienkiewicza 11, w pokoju nr 9, czynny jest w godzinach pracy 
urzędu. Punkt Potwierdzający stwierdza Tożsamość osoby wnioskującej na podstawie 
dowodu osobistego albo paszportu.

Wykorzystując Profil Zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą 
elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu, 24 godziny na dobę, 
z dowolnego miejsca. 
 Profil Zaufany wykorzystywany jest również do uwierzytelniania obywateli 
w systemach e-administracji, m.in. EPUAP, CEIDG, ZUS, SEKAP, oraz w portalu 
OBYWATEL.GOV.PL
 Aby uzyskać Profil Zaufany można też wejść na stronę https://www.gov.pl/web
/gov/zaloz-profil-zaufany i skorzystać z kreatora utworzenia PZ.

w skrócie:w skrócie:

Podziękowanie za dar życia! Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przekazało 
burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu podziękowanie 
„za aktywne i liczne oddawanie krwi przez mieszkańców 
miasta i gminy Daleszyce podczas akcji letniej Krew 
Darem Życia 2021”.

Z końcem grudnia dzieci ze świetlicy wiejskiej 
w Widełkach przeniosły nas prosto do stajenki 
betlejemskiej. Piękne jasełka, ognisko i wspólne 
kolędowanie odbyło s ię w Centrum Edukacji 
Ekologicznej. 

Harcerze i zuchy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Daleszycach przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju 
na ręce burmistrza Dariusza Meresińskiego dla wszy-
stkich mieszkańców naszej gminy. Wraz ze światełkiem 
otrzymaliśmy gorące bożonarodzeniowe i noworoczne 
życzenia.  

Rok 2022 powitaliśmy na Sylwestrze pod Gwiazdami 
na daleszyckim rynku. Była dyskoteka pod chmurką, 
noworoczne życzenia od burmistrza Dariusza Mere-
sińskiego i piękny pokaz fajerwerków. Mieszkańcy naszej 
gminy chętnie robili też pamiątkowe zdjęcia przy 
bombce – naszej nowej świątecznej atrakcji.
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Zakończyliśmy termomodernizację budynku Szkoły 
Podstawowej w Brzechowie. Remont trwał pół roku, 
na jesieni uczniowie już mogli cieszyć się kolorową 
elewacją swojej „podstawówki”, a w ostatnich tygodniach 
trwały prace wykoń-czeniowe wewnątrz budynku. 
W efekcie szkoła stała się nowoczesna, komfortowa 
i przyjazna dla środowiska naturalnego.

Szkoła jak nowa. Koniec prac w Brzechowie

W ramach inwestycji wymienione zostały okna i drzwi 
zewnętrzne budynku, ocieplone ściany zewnętrzne i strop. 
Modernizacji poddano instalację centralnego ogrzewania, 
stary piec został wymieniony na opalany ekologicznym 
paliwem pellet, do ogrzewania służy także pompa ciepła, cały 
system jest również wspomagany przez instalację 
fotowoltaiczną, która zasila szkołę w „zieloną” energię 
elektryczną. 
– W budynku jest dużo nowoczesnych i korzystnych dla 
środowiska rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne, 
nowy piec, docieplenie ścian i wymiana okien, co ogranicza 
ubytki ciepła i wpływa na niższą emisyjność dwutlenku węgla 
do atmosfery – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. 
– Ten efekt ekologiczny jest podstawowym zadaniem 
projektu, ale zmniejszając zapotrzebowanie na energię 
i paliwa znajdujemy też oszczędności. Nie bez znaczenia jest 
też, że całkowicie zmienił się wygląd budynku, który wreszcie 
cieszy oko i może być powodem do dumy mieszkańców 
Brzechowa.

Mamy kolejne dobre wiadomości dla kierowców i pieszych 
w gminie Daleszyce. Wybrany został wykonawca rozbu-
dowy drogi gminnej w Marzyszu Pierwszym. 3 grudnia 
burmistrz Daleszyc podpisał umowę na realizację zadania 
z firmą Usługowo-Handlową „Lech” z Górna. Mieszkańcy 
dostaną nową nawierzchnię i chodnik. 

Będzie nowy asfalt 
i chodnik w Marzyszu

– Chociaż zima za progiem, nie zwalniamy tempa i staramy 
się wykorzystać każdy dzień, by realizować każdą możliwą 
inwestycję. To ważne dla mieszkańców naszej gminy, 
bo przecież kolejne metry drogi i chodnika oznaczają większy 
komfort i bezpieczeństwo – podkreśla burmistrz Dariusz 
Meresiński.
 Inwestycja drogowa w Marzyszu będzie realizowana 
w dwóch etapach. Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie 
położona w sumie na odcinku drogi o długości ok. 800 m. 

Utwardzone zostaną też pobocza, a na ponad pół-kilomet-
rowym odcinku drogi powstanie wyłożony kostką betonową 
chodnik. Termin realizacji to 11 miesięcy. Wartość zadania 
to ok. 1,3 mln zł, zostanie w połowie dofinansowane 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Magdalena Włodarska

 Zadanie kosztowało niemal 1,9 mln zł, na jego reali-
zację gmina pozyskała dofinansowanie ze Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonal-
nego.
 W gminie Daleszyce termomodernizacji poddanych 
zostało już w sumie jedenaście obiektów użyteczności 
publicznej, kolejnym będzie drugi budynek Szkoły Podsta-
wowej w Szczecnie, gdzie trwają prace projektowe. Warto 
wspomnieć, że podobny projekt jest realizowany w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach przy Placu Staszica, 
gdzie przebudowa i modernizacja jest już na etapie 
końcowym.

Magdalena Włodarska

Szkoła przed...Szkoła przed...Szkoła przed... ...i po modernizacji...i po modernizacji...i po modernizacji
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Radni Rady Miejskiej w Daleszycach uchwalili budżet 
gminy Daleszyce na rok 2022. W nowym budżecie 
zapisane zostały dochody w wysokości 84,7 mln zł, wydatki 
w kwocie 87,9 mln zł, w tym – wydatki inwestycyjne na rok 
2022 to kwota ponad 19 mln zł.
– W planach są m.in. oczekiwane przez mieszkańców 
zadania drogowe, wodno-kanalizacyjne, budowa nowych 
potrzebnych w gminie obiektów, programy szczepień, 
dalsze wsparcie rodzin i seniorów – zapowiada burmistrz 
Dariusz Meresiński.

Budżet gminy Daleszyce na rok 2022 uchwalony jednogłośnie

Pewny budżet na trudne czasy
 Trzeba zauważyć, że w porównaniu z ubiegłym 
rokiem planowane dochody gminy spadły o 6 mln zł. Jak 
podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński, samorządy boleśnie 
odczuły skutki obostrzeń pandemicznych.
– Zarówno rok poprzedni, jak i obecny, to czas bardzo dla 
wszystkich trudny; to czas walki z pandemią, która 
spowodowała, że dochody samorządów – w tym naszego 
– są dużo mniejsze od dochodów planowanych, a z drugiej 
strony duża liczba zadań dodatkowych, które zostały 
przekazane samorządom do wykonania, a także duży wzrost 
cen takich jak energia, wzrost minimalnego wynagrodzenia, 
koszty utrzymania oświaty, duża inflacja – spowodowały, 
że część środków, zamiast przeznaczyć na inwestycje dla 
mieszkańców, musimy przeznaczyć na wydatki bieżące 
– zaznacza burmistrz.
Utrzymanie zabezpieczone
 W budżecie zabezpieczone zostały środki na funk-
cjonowanie wszystkich jednostek podlegających ratuszowi, 
w tym na funkcjonowanie szkół prowadzonych przez gminę, 
jak i przez stowarzyszenia. Wydatki planowane na oświatę 
wyniosą ponad 22 mln zł, subwencja, jaką na ten cel otrzy-
mamy to niewiele ponad 16 mln zł. 
– Nie napawają optymizmem rosnące wydatki na oświatę, 
których nie bilansuje otrzymywana subwencja, a moim 
zdaniem powinna, tymczasem musimy dołożyć aż 6 mln zł 
do funkcjonowania szkół, a te pieniądze mogły być przez-
naczone na inwestycje, choćby na wybudowanie kolejnej sali 
gimnastycznej – ocenił przewodniczący Rady Miejskiej 
w Daleszycach, Rafał Siwonia.
Inwestycje drogowe
 Na zadania drogowe (gminne i powiatowe) na rok 
2022 gmina Daleszyce przewidziała prawie 8 mln zł. 
Co zaplanowano? W budżecie gminy zapisanych zostało 
w sumie 36 zadań, m.in. przebudowa drogi gminnej 
w Kranowie, dokończenie przebudowy ulicy Kilińskiego 
w Daleszycach, budowa centrum przesiadkowego w Su-
kowie, rozbudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika 
w Marzyszu, remont drogi gminnej w Mójczy, przebudowa 
drogi powiatowej Mójcza-Suków, rozbudowa skrzyżowania 
w Daleszycach obok Domu Ludowego, a także budowa 
przejść dla pieszych z oświetleniem w Mójczy, Daleszycach, 
Borkowie i Sukowie.
 Wiele zadań zostanie rozpoczętych, dzięki zabez-
pieczeniu pieniędzy na opracowanie dokumentacji 
projektowych (nowe inwestycje drogowe zaplanowano m.in. 
w Smykowie, Mójczy, Sukowie-Borkach, na ulicy Kościuszki 
w Daleszycach, w Słopcu, Brzechowie i Widełkach Łukawie). 
Zakończony zostanie projekt budowy kładki dla pieszych 
przez rzekę Belnianka przy zalewie w Borkowie.

 Bezpieczeństwo na drogach to także budowa 
i rozbudowa oświetlenia ulicznego, na które w przyszłym 
roku gmina zabezpieczyła prawie 400 tys. zł, zapisując 
w budżecie zadania, które będą realizowane w Mójczy, 
Niwach, Szczecnie, Smykowie, Borkowie, Podmarzyszu, 
Brzechowie i Daleszycach przy ulicy Świętokrzyskiej. 
Nowe obiekty i modernizacje
 Ponad 7,6 mln zł to wydatki na zadania kubaturowe. 
„Największe” z nich to opracowanie projektów przebudowy 
i nadbudowy budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Daleszycach oraz budynku Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w połączeniu z wykonaniem 
zadaszenia trybun przy boisku Spartakusa Daleszyce, 
budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Niestacho-
wie, przygotowania do budowy boisk w Cisowie i Widełkach. 
W nowym roku dokończone zostanie zadanie termomoder-
nizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz 
drugiego budynku Szkoły Podstawowej w Szczecnie. 
W styczniu ogłoszone zostaną też przetargi na trzy zadania: 
budowę sal gimnastycznych w Borkowie i w Marzyszu oraz 
świetlicy wiejskiej przy OSP w Mójczy.  
Zadania wodno-kanalizacyjne
 2,6 mln zł zapisano w nowym budżecie gminy 
na realizację 32 zadań wodno-kanalizacyjnych. 
– Wśród nich jest m.in. kontynuacja budowy zasuw wodo-
ciągowych w mieście Daleszyce; wprowadzamy do budżetu 
opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację 
ujęcia wody w Niestachowie i wykonanie otworu studzien-
nego w miejscowości Szczecno Komórki, zabezpieczamy 
środki na opracowanie projektów budowy sieci kanali-
zacyjnej w dwóch dużych miejscowościach, tj. Niestachów 
i Brzechów, mamy też zabezpieczoną kwotę na rozbudowę 
sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Marzysz – wylicza 
burmistrz Dariusz Meresiński. – Przygotowujemy wiele 
projektów także po to, aby móc ubiegać się o środki zew-
nętrzne, kiedy tylko pojawią się nabory – dodaje burmistrz.
Dla zdrowia, seniorów i rodzin
– Równie ważne jak inwestycje „twarde”, są dla nas działania 
kierowane bezpośrednio do mieszkańców – zaznacza bur-
mistrz. – Dlatego mamy w budżecie zabezpieczone środki 
na realizację projektów społecznych skierowanych do senio-
rów, rodzin czy bezrobotnych: Gmina Daleszyce Przyjazna 
Seniorom, Elastyczni na rynku pracy, Razem z Seniorami, 
Wspieraj bardziej – kompleksowe usługi wspierania rodziny 
w gminie Daleszyce. 
 W budżecie znalazły się również środki na realizację 
programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy Daleszyce 
– chodzi o programy darmowych szczepień przeciwko grypie 
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Miasto i Gmina Daleszyce zajęła świetne czwarte miejsce 
w Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego, który przy-
gotowany został przez Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Urząd Statystyczny 
w Kielcach. 

Czwarta siła województwa!

Podczas gali w Kieleckim Centrum Kultury, burmistrz Dariusz 
Meresiński odebrał pamiątkową statuetkę za zajęcie przez 
naszą gminę wysokiego miejsca w kategorii gmin miejsko-
wiejskich.
– Wyniki tego rankingu to powód do dumy. Gmina Daleszyce 
zajęła  bardzo wysokie miejsce, które obrazuje, że nasze 
działania są słuszne i prowadzą w dobrym kierunku. Bardzo 
się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się 
do rozwoju naszej „małej ojczyzny” – powiedział  burmistrz, 
Dariusz Meresiński.
 Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin 
wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie 
stosowanych. Oznacza to, że gmina Daleszyce jest 
atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, a podejmowane 
działania powodują do jej ciągłego rozwoju. Za zebranie 

i zestawienie danych odpowiadał kielecki Urząd 
Statystyczny.
 Miejsce w rankingu to wynik 16 wskaźników 
obrazujących różne sfery życia samorządów. Ranking Gmin 
Regionu Świętokrzyskiego jest oparty o twarde dane 
wynikające z działalności poszczególnych gmin.  W rankingu 
podliczono m.in. wskaźniki określające potencjał społeczny 
gminy.
 Gmina Daleszyce zajęła świetne 4 miejsce 
w kategorii  gmin miejsko-wiejskich. Wyprzedziły nas tylko 
Morawica, Połaniec i Busko-Zdrój.

Mateusz Fąfara

Gmina Daleszyce pozyskała dofinansowanie do rozbu-
dowy świetlicy wiejskiej przy OSP w Szczecnie. 
– Nasz projekt zakłada przebudowę i rozbudowę obiektu, 
dzięki czemu mieszkańcy Szczecna zyskają miejsce 
do rekreacji, integracji i pielęgnowania lokalnych tradycji 
– zapowiada burmistrz Dariusz Meresiński. Wsparcie 
pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Odnowimy świetlicę w Szczecnie

W odnowionej świetlicy planowane są zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze, m.in. działania artystyczne czy nauka 
języków obcych. -  Naszym celem jest stworzenie warunków 
dla pobudzenia aktywności mieszkańców, aby mieli 
możliwość spotykania się i twórczego wykorzystania czasu – 
mówi burmistrz. - Świetlice wiejskie spełniają w małych 
miejscowościach ważne funkcje, dlatego inwestując 
w infrastrukturę, zyskujemy nie tylko nowy, piękny obiekt, ale 
tym samym odpowiadamy na społeczne i kulturalne potrzeby 
mieszkańców. 
 Całkowity koszt przebudowy i wyposażenia świetlicy 
ma wynieść prawie 1 mln zł. Pomoc unijna wynosi połowę tej 
kwoty. Projekt jest dofinansowany z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji 
„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach  
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”. Umowa została 
podpisana przez burmistrza Dariusza Meresińskiego 
i skarbnika gminy Daleszyce Roberta Szechnickiego oraz 
marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja 
Bętkowskiego i członka Zarządu Województwa Marka Jońcę.

Magdalena Włodarska

i meningokokom, które będą kontynuowane oraz nowy prog-
ram szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 
65 roku życia. Warto zaznaczyć, że w budżecie zapisano też 
zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Budżet przyjęty jednomyślnie
 Projekt budżetu gminy Daleszyce na rok 2022 został 
oceniony pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Radni Rady Miejskiej w Daleszycach przyjęli uchwałę 
budżetową jednogłośnie.
 Za zgodne poparcie podziękował radnym burmistrz 
Dariusz Meresiński: – W imieniu własnym, sekretarza gminy, 
skarbnika i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce 
chciałbym bardzo podziękować za przyjęty projekt budżetu, 

będziemy tak jak do tej pory starać się, aby budżet był 
wykonany w stu procentach, ale przede wszystkim z myślą 
o tym, żeby mieszkańcom miasta i gminy Daleszyce żyło się 
coraz lepiej na terenie naszej gminy – podkreślał burmistrz. 
– Jestem przekonany, że dzięki bardzo dobrej współpracy 
z szanowną Radą, Urzędem Wojewódzkim, Urzędem 
Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym, Powiatowym 
i Świętokrzyskim Zarządem Dróg, Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska, Państwową Strażą Pożarną, 
a przede wszystkim przy zrozumieniu i bardzo dobrej 
współpracy z mieszkańcami naszej gminy wspólnie zrealizu-
jemy ten budżet – podsumował burmistrz Dariusz Meresiński.

Magdalena Włodarska
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Przebudowujemy dwa odcinki dróg wewnętrznych 
w gminie Daleszyce: w Sukowie ul. Nad Lubrzanką 
i w Marzyszu. Mieszkańcy zyskają bardziej komfortowy 
i bezpieczny przejazd, piesi – utwardzone pobocza. 

Lepszy dojazd 
w Sukowie i Marzyszu

Prace w Sukowie oznaczają dla mieszkańców koniec 
z kłopotliwym dojazdem do obwodnicy: poszerzony został 
ok. 150-metrowy odcinek ulicy Nad Lubrzanką od cmentarza 
do drogi wojewódzkiej (obwodnicy Sukowa). Droga jest 
poszerzona o 1 metr.
– Ten krótki fragment drogi wymagał przebudowy ze względu 
na zbyt wąską jezdnię, na której z trudem mijały się 
samochody, zwłaszcza kursujące tą trasą autobusy – przyz-
naje burmistrz Dariusz Meresiński. – Udało nam się dojść 
do porozumienia z właścicielem działki, który odstąpił jej 
fragment na realizację tego zadania.
 Podobne zadanie jest realizowane w Marzyszu. 
Przebudowywana jest tu droga wewnętrzna zlokalizowana 
na dz. nr ewid. 195/1, o długości 190 metrów. Ekipa 
remontowa ma do wykonania zakres prac od robót pomia-
rowych, przez warstwy konstrukcyjne i podbudowy 
po nakładki asfaltowe i utwardzanie poboczy. 
– Zamieniamy drogę tłuczniową na asfaltową, mieszkańcy 
zyskają więc wygodny i bezpieczny dojazd do posesji 
– podkreśla burmistrz.
 Wykonawcą zadań jest firma Lech z Górna. Wartość 
inwestycji to w sumie nieco ponad 237 tys. zł.

Magdalena Włodarska

Komisariat policji w Daleszycach wzbogacił się o dwa 
nowe oznakowane radiowozy. Zakup samochodów został 
wsparty m.in. z budżetu naszej gminy. 27 grudnia burmistrz 
Dariusz Meresiński symbolicznie przekazał kluczyki do aut 
na ręce komendanta komisariatu, nadkom. Jarosława 
Płowca. 

Nowe radiowozy dla policjantów z Daleszyc

– Nowe radiowozy ułatwią pracę funkcjonariuszy, pomogą 
szybciej reagować na sygnały o zagrożeniu i sprawniej 
docierać do potrzebujących pomocy. Każde wzmocnienie 
naszego komisariatu bezpośrednio przekłada się na poprawę 
stanu bezpieczeństwa mieszkańców, dlatego cieszę się, że 
mogliśmy się do tego przyczynić i wesprzeć tak ważny zakup 
– podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.
 Samochody marki toyota corolla hybrid będą służyć 
w codziennej pracy funkcjonariuszy komisariatu, który swoim 
zasięgiem obejmuje teren gmin Daleszyce, Bieliny i Górno. 
Radiowozy zostały zakupione na mocy porozumienia 
pomiędzy trzema gminami – każda z nich przekazała po 36,6 
tys. zł na Fundusz Wsparcia Policji, co stanowiło 50% 
kosztów zakupu. Pozostałe pieniądze w kwocie 111 tys. zł 
dołożyła Komenda Główna Policji.
– Radiowozy są wykorzystywane do pełnienia służby 
patrolowej na terenie trzech gmin, ale również służą do 
codziennej pracy dla dzielnicowych – mówi asp. szt. Woj-
ciech Zgrzebnicki, kierownik komisariatu w Daleszycach. 

– Nadmienić należy, iż komisariat Policji w Daleszycach 
swym zasięgiem obejmuje ponad 394 km2, a w rejonie 
zamieszkuje ponad 40 tys. osób, co stanowi, iż jest większy 
od dwóch Komend Powiatowych Policji w województwie 
świętokrzyskim i stawiany na równi z trzecią.
Nowe radiowozy zastąpiły dwa wysłużone i wyeksplo-
atowane pojazdy. Jak podkreślają funkcjonariusze, pozwalają 
na sprawne i szybkie oraz bezpieczne dodarcie do miejsc, 
gdzie występuje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego, 
a ponadto są znaczniej bardziej przyjazne środowisku 
naturalnemu. 

Magdalena Włodarska
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Zaczynają się prace nad przygotowaniem projektów 
rozbudowy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i przebudowy przedszkola w Daleszycach. Burmistrz 
Dariusz Meresiński podpisał umowy z wyłonionymi 
w przetargach wykonawcami zadań.

Rozbudowa MGOK i przedszkola coraz bliżej. Są wykonawcy projektów

Dokumentację projektową dla zadania polegającego 
na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przygotuje firma K&K 
Projekt, Architektura i Konstrukcja Grzegorz Kasprowicz 
z Kielc. Zadanie będzie kosztować 123.000,00 zł. 
Opracowaniem projektu nadbudowy i przebudowy budynku 
przedszkola przy ulicy Sienkiewicza w Daleszycach zajmie 
się spółka Projekt-Technika Łukasz Czerwik z Kielc. 
Dokumentacja ma kosztować 114.900,00 zł. Projekty wraz 
z pozwoleniem na budowę mają być gotowe w ciągu 
9 miesięcy. 
 Zadanie dotyczące siedziby MGOK obejmuje 

przebudowę istniejącej kondygnacji, remont kotłowni 
i nadbudowę piętra. Na parterze powstanie klatka schodowa 
przystosowana do transportu osób niepełnosprawnych 
(krzesełko przyschodowe), przebudowane zostaną toalety, 
powstaną cztery pomieszczenia biurowe. Na nadbudo-
wanym piętrze powstaną dwie sale prób wraz z kompletną 
instalacją nagłośnieniową i zapleczem oraz sala kompu-
terowa. Wykonany zostanie nowy dach. W części, gdzie 
siedzibę ma klub sportowy, znajdą się przebudowane szatnie, 
zaplecze sanitarne, pokoje dla trenera, zarządu i masażysty. 
Projekt obejmuje również zadaszenie trybun sportowych 
i oświetlenie boiska. Budynek ma być dostępny dla osób 
ze szczególnymi potrzebami. Będzie też bardziej przyjazny 
środowisku ze względu na wprowadzenie nowoczesnych 
instalacji (pompa ciepła, piec na pellet, panele foto-
woltaiczne).
 W ramach zadania dotyczącego przebudowy 
przedszkola planowana jest likwidacja zielonego dachu 
z placem zabaw, który nie spełnia swojej funkcji, 
za to spowodował przecieki na elewacji i klatce schodowej, 
które muszą także zostać ujęte w planach naprawczych. 
Na nadbudowanej kondygnacji znajdą się dodatkowe sale dla 
minimum trzech grup dzieci przedszkolnych wraz 
z koniecznym zapleczem. W obiekcie planowane 
są różnorodne udogodnienia dla użytkowników obiektu, 
m.in. ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja, fotowoltaika 
i monitoring. Wykonawca ma też zagospodarować teren dla 
zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Magdalena Włodarska

Sześć nowych lamp ulicznych doświetli drogę powiatową 
w Smykowie. W grudniu burmistrz Dariusz Meresiński 
podpisał umowę na wykonanie zadania z Zakładem 
Instalacji Elektrycznych i Pomiarowych ze Szczecna.

Doświetlimy drogę w Smykowie

Inwestycja obejmuje montaż sześciu słupów i opraw 
oświetleniowych typu LED wzdłuż drogi powiatowej 
w kierunku Napękowa. Nowoczesne lamy będą współdziałać 
z zainstalowanym na terenie gminy Daleszyce nowoczesnym 
systemem sterowania oświetleniem. Oświetlenie ma być 
gotowe w ciągu pół roku.

W ratuszu podpisana została także umowa na Opracowanie 
dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego 
na projektowanych słupach w msc. Borków gm. Daleszyce. 
Chodzi o odcinek wzdłuż drogi gminnej Borków – Osiedle.

16 nowych lamp w Borkowie

Umowa została podpisana z Przedsiębiorstwem Projektów 
i Wykonawstwa Juwiko ze Starachowic. W ramach zadania 
przewidziana jest budowa 16 słupów i montaż 17 opraw 
oświetleniowych. Prace mają być gotowe do końca lipca 
2022 r.

Widniej na zakręcie w Cisowie
Kolejne zadanie dotyczące projektu i budowy oświetlenia 
ulicznego będzie realizowane w Cisowie. Chodzi 
o budowę trzech słupów i montaż trzech opraw ledowych 
na odcinku drogi powiatowej od sklepu do skrętu do koś-
cioła.

Wykonawcą zadania została firma Nice-Proj z Tumlina. 
Termin realizacji przedsięwzięcia przewidziano do połowy 
czerwca przyszłego roku.
 Wszystkie projekty przewidują montaż opraw oś-
wietleniowych wyposażonych w sterowniki współdziałające 
z zainstalowanym w gminie systemem sterowania 
oświetleniem.

Magdalena Włodarska

GRAMY DLA OKULISTYKI 
DZIECIĘCEJ

DLA ZAPEWNIENIA NAJWYŻSZYCH 
STANDARDÓW DIAGNOSTYKI I LECZENIA 

WZROKU U DZIECI

30 stycznia 2022r.
Hala MGOK 

w Daleszycach
ul. Chopina 25

W programie:
Godz. 15.30 – 17.00 występy:

Zespołów ludowych, 
dziecięcych i młodzieżowych

Godz. 17.00 – 18.00
LICYTACJA GADŻETÓW 

Prosimy chętnych darczyńców 
o przekazywanie gadżetów na licytację 

do dnia 25 stycznia 2022r. 
Do Sztabu WOŚP - MGOK w Daleszycach.
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Pracownicy daleszyckiego magistratu i jednostek pomo-
cniczych Urzędu Miasta i Gminy po raz kolejny okazali 
wsparcie najbardziej potrzebującym – jak co roku przed 
świętami Bożego Narodzenia przygotowali świąteczne 
paczki żywnościowe dla kilku rodzin i osób samotnych 
z terenu gminy Daleszyce. W tym roku samorządowcy 
przyłączyli się również do akcji „Paczuszka dla maluszka” 
i pomogli zebrać produkty dla najmłodszych.

Samorządowcy
pomogli potrzebującym

Wśród pracowników Urzędu zebrane zostały artykuły 
żywnościowe i chemiczne, znalazły się też kosmetyki 
i słodycze, które na pewno przydadzą się podczas świąt 
Bożego Narodzenia i nie tylko. 
– Mam nadzieję, że takich gestów pomocy w naszej gminie 

będzie coraz więcej. Niech nikt w te święta nie zostanie 
zapomniany – apelował burmistrz Dariusz Meresiński. 
– Ma to szczególne znaczenie w czasie trwającej pandemii, 
kiedy wiele osób pozostaje w domach ze względów 
zdrowotnych, albo pogorszyła się ich sytuacja materialna. 
 W akcję zaangażowali się pracownicy magistratu, 
radni oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminny Żłobek 
i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach. 
Zebrane produkty zostały przekazane do rodzin i osób samo-
tnych wskazanych przez MGOPS. – Wszystkim za wsparcie 
gorąco dziękuję – podkreśla burmistrz. – Szczególnie podzię-
kowania kieruję do darczyńców z terenu naszej gminy, którzy 
dostarczyli do nas produkty spożywcze oraz mnóstwo 
artykułów dziecięcych, którymi wspieramy akcję „Paczuszka 
dla maluszka”.

Magdalena Włodarska

Mieszkańcy naszej gminy mogą ubiegać się o nowe 
świadczenie rodzinne, tzw. dodatek osłonowy. Został 
on wprowadzony przez resort klimatu i środowiska 
w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej. Wypłata 
dodatku zależy od kryterium dochodowego. 

Dodatek osłonowy

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  
przekracza kwotę, o której mowa powyżej, dodatek osłonowy 
będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą 
dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony 
przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość 
dodatku osłonowego ustalona zgodnie z tymi zasadami jest 
niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania 
gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, 
wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, 
świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
 - 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych
  jednoosobowych,
 - 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 
  2-3 osobowych,
 - 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 
  4-5 osobowych,
 - 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 
  6 osobowych.
 Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć 
wniosek do 31 stycznia (wypłata w dwóch ratach, do 31 
marca i do 2 grudnia) lub do 31 października 2022 roku 
(wypłata do 2 grudnia). Wnioski złożone po 31 października 
2022 r. nie zostaną rozpatrzone.
 Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może 
być złożony elektronicznie (opatrzony kwalifikowanym pod-
pisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem 
profilu zaufanego) lub tradycyjnie (w wersji papierowej)  pod 
adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Daleszycach, Zespół ds. świadczeń przyznawanych 
decyzją, Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11 tel. 41 307 24 95 
wew. 27, 41 317 16 94 wew. 140



Razem z biblioteką uzupełniamy serce 
dla potrzebujących
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Przekazanie nowego wozu 
dla OSP Smyków

29. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w Daleszycach

Upamiętnienie bohaterów 
Powstania Styczniowego w Szczecnie

Przekazanie wozu dla OSP 
w Komórkach

Gminny Konkurs Ortograficzny Podziękowania dla sołtysów

Tydzień Kultury Języka w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Daleszycach

Dotacje dla klubów sportowych 
z gminy Daleszyce

Obchody tragedii smoleńskiej 
w SP w Mójczy

Umowa na dofinansowanie 
nowych klubów seniora w gminie Daleszyce

Dzień św. Floriana - święto strażaków
Koncert z okazji Dnia Matki 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury

Odnawialne Źródła Energii 
w Miejsko-Gminnym Żłobku

OZE w szkole w Sierakowie



Uroczystości patriotyczne i otwarcie 
panteonu bohaterów w Niestachowie

Zielona energia dla ujęcia wody 
w Niwach
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Tydzień Sprzątania w gminie Daleszyce Złote Gody za rok 2020

Koniec roku szkolnego, ZSP Daleszyce Marsz Nordic Walking w Widełkach Otwarcie świetlicy dla dzieci 
w Komórkach

Otwarcie zmodernizowanej 
oczyszczalni ścieków w Daleszycach

Podpisanie umowy na termomodernizację 
szkoły w Brezchowie

Radni udzielili absolutorium 
dla burmistrza Dariusza Meresińskiego

Turniej szkół o Puchar Burmistrza Uroczystości patriotyczne w Cisowie Marzyskie wesele

Nowa forma promocji 
miasta i gminy Daleszyce

Otwarcie boiska w Mójczy
Otwarcie świetlicy w Kranowie w ramach 

projektu MGOPS Wspierać bardziej

Uroczystość koronacji obrazu 
Matki Bożej Daleszyckiej

Bieg Charytatywny Suków Na Start
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Dożynki gminy Daleszyce Dożynki w Mójczy Gminne Zawody OSP

Nagrody burmistrza 
dla najlepszych uczniów

Nasze zespoły śpiewacze na podium 
XLV Buskich Spotkań z Folklorem

Onko-Tour w Daleszycach

Piknik Ekoanimacje historyczne TPZD
Rocznica Wymarszu AK 
w ramach akcji Burza

UKS Sparta Daleszyce Wicemistrzem 
Polski w Piłce Nożnej Plażowej Kobiet

Zakończenie Objazdowych Wakacji 
w Borkowie

Daleszycka Orkiestra Dęta w Busku Festiwal Marzyskie Dziedzictwo

Indiański Festyn w Trzemośnie
Jarmark Daleszycki 

i wręczenie Złotych Wag
Jarmark Daleszycki z zespołem Defis

Narodowe Czytanie 
„Moralności pani Dulskiej” w MGBP Otwarcie boiska w Borkowie

Szkoła Żywej Pamięci w Centrum
Edukacji Ekologicznej w Widełkach



Głos Daleszyc12

Wóz Roman w OSP Smyków Seniorada w Daleszycach Złote Gody 2021

1. listopada 25-lecie małżeństw z gminy Daleszyce 103. rocznica Odzyskania Niepodległości

Dzień Pracownika Socjalnego
Odsłonięcie popiersia 

generała Buka przy SP w Mójczy Seniorada w Sukowie

Capstrzyk powstańczy w Murawinie
IV miejsce gminy Daleszyce w Rankingu 

Gmin Regionu Świętokrzyskiego
Mikołajki i morsowanie w Borkowie

Nowe świąteczne dekoracje 
w Daleszycach

Ósme ożywianie daleszyckiego rynku 
na święta

Promocja książki 
Bogactwa i kultura ziemi daleszyckiej

Świąteczna zbiórka dla potrzebujących Ślubowanie w Miejsko-Gminnym Żłobku
Zakończenie termomodernizacji 

Szkoły Podstawowej w Brzechowie
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Mieszkańcy Szczecna, Ujen i wielu innych miejscowości 
uczcili pamięć powstańców, którzy w okolicznych lasach 
na terenie nie istniejącej już wsi Huta Szczeceńska (obecnie 
Huta Szklana) pokonali wojska carskie walcząc pod 
dowództwem Karola Kality ps. Rębajło.

Uczciliśmy 158. rocznicę bitwy pod Hutą Szczeceńską

9 grudnia 1863 roku powstańczy odział liczący około 150 
piechurów, ponad 20 kawalerzystów i 10 kosynierów pod 
dowództwem majora Karola Kality ps. Rębajło rozprawił się 
z blisko 600-osobowym oddziałem wojsk carskich, który 
pojawił się w okolicach Ujen, podążając za polskimi 
kawalerzystami którymi dowodził generał Józef Hauke Bosak.
Dzięki sprytowi Rębajły, mającego o wiele mniejsze siły, 
udało się odnieść efektowne zwycięstwo. Chociaż bitwa nie 
miała już strategicznego znaczenia dla upadającego 
Powstania Styczniowego, przyniosła sporą sławę Karolowi 
Kalicie, który krótko po tym wydarzeniu został awansowany 
do stopnia podpułkownika.
 Już po raz czwarty okoliczni mieszkańcy postanowili 
oddać hołd Karolowi Kalicie oraz wszystkim walczącym 
powstańcom podczas „Capstrzyku Powstańczego”. 
W wydarzeniu wzięli udział rekonstruktorzy ze Stowarzy-
szenia „Gloria Victis” z Wieruszowa, Oddziału Powstańczego 
„Grot” ze Starachowic, Towarzystwa Kościuszkowskiego 
z Połańca, Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju oraz „Partyi 
Kieleckiej” przy SRH 4pp Legionów i Małogoskiego Oddziału 
Powstańczego z Małogoszcza, którym towarzyszyła 
Jednostka Strzelecka JS 1863 z Uniecka. Obecni byli też 
pasjonaci i propagatorzy historii Powstania z 1863 r. nie tylko 
z naszego regionu, ale z całego kraju, m.in. z Krakowa, 
a nawet ze Szczecina. Wspaniale ubrani i uzbrojeni 
rekonstruktorzy oraz okazale wystrojone kobiety w XIX-
wiecznych sukniach zabrali przybyłych na uroczystość gości 
w podróż do przeszłości, dzięki której dziś możemy żyć 
w wolnej Polsce.
 Pod obeliskiem upamiętniającym wspomniane 
wydarzenia ustawiona została warta honorowa, a pasjonat 
historii, Romuald Sadowski opowiedział o szczegółach bitwy 
pod Hutą Szczeceńską. Następnie pod obeliskiem złożony 
został wieniec przez samorządowców z gminy Daleszyce, 

burmistrza Dariusza Meresińskiego, burmistrza Stanisława 
Strąka oraz  Radnej Rady Powiatu Anny Kosmali.
 W mroku i świetle pochodni uczestnicy wydarzenia 
wysłuchali utworu „Cisza” odegranego przez trębacza Jacka 
Cielibałę, po wysłuchaniu którego wszyscy udali się pod Dąb 
Powstańców. W hołdzie dla powstańców rekonstruktorzy 
oddali salwę honorową, dzięki której można było poczuć 
dreszcz emocji, który zapewne towarzyszył dzielnym 
Polakom walczącym o Ojczyznę ponad 150 lat temu.
 Po części oficjalnej odbyło się integracyjne ognisko, 
które zostało zorganizowane przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Szczecna we współpracy z radnym Rady 
Miejskiej w Daleszycach, Czesławem Skrybusiem oraz sołtys 
wsi Szczecno Anną Kromą. Inicjatorzy widowiska pragną 
podziękować za pomoc w organizacji przedsięwzięcia: 
Nadleśnictwu Daleszyce, Kołu Myśliwskiemu „Sokół” oraz 
druhom z OSP Szczecno, którzy czuwali nad bezpieczeń-
stwem uczestników.
 Już teraz zapraszamy wszystkich na przyszłoroczne 
obchody Capstrzyku Powstańczego.

 Mateusz Fąfara
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach upla-
sowała się na trzecim miejscu w powiecie kieleckim 
w „Rankingu bibliotek 2021”, przygotowanym przez 
Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita. W zestawieniu 
uwzględnione zostały biblioteki z całego kraju, a oceniana 
była m.in. dostępność placówek i wielkość księgozbioru. 
Wśród placówek z województwa świętokrzyskiego MGBP 
jest na miejscu jedenastym.

Daleszycka biblioteka wśród najlepszych 

Biblioteki są porównywane pod względem powierzchni, 
zatrudnienia i godzin otwarcia, wielkości księgozbioru 
w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, ilości nowozaku-
pionych książek. Punkty są też przyznawane za dostępność 
do nowoczesnych mediów, udogodnienia dla niepełnospra-
wnych, czy też istnienie kółek czytelniczych. 
– W pandemicznych latach utrzymanie kontaktu z czytel-
nikiem jest coraz trudniejsze, ale my się nie boimy wyzwań 
XXI wieku, potrafimy współpracować na rzecz dobra 
publicznego, a nasz samorząd potrafi inwestować w lokalną 
społeczność – podkreśla Alicja  Prendota, dyrektor MGBP 
w Daleszycach. – W imieniu własnym dziękuję panu burmi-
strzowi Miasta i Gminy Daleszyce, samorządowi gminnemu 

za zaangażowanie, za wsparcie i zapewnienie odpowiednich 
środków na działalność, za ten fundamentalny wysiłek, który 
przyczynił się do naszego sukcesu. Dziękuję wszystkim 
użytkownikom biblioteki, za to, że odwiedzają bibliotekę 
i korzystają z naszej oferty.

Magdalena Włodarska
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Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia daleszycki 
rynek udekorowały żywe choinki, ubrane przez mieszkań-
ców gminy we własnoręcznie wykonane ozdoby. Jak 
co roku akcja nie tylko wprowadza w Daleszycach 
świąteczną atmosferę, ale też ma ekologiczny przekaz, 
ponieważ wszystkie ozdoby wykonane są z „recyklingu”. 
Na drzewkach nie znajdziemy więc tradycyjnych bombek 
i lampek, ale dekoracje z plastiku czy szyszek, które zyskały 
tu „drugie życie”.

28 choinek na rynku w Daleszycach! Świątecznej tradycji stało się zadość

– Kiedy zaczynaliśmy „ożywianie” rynku w Daleszycach, 
mieliśmy kilkanaście choinek. Dziś, po ośmiu latach ta liczba 
się podwoiła, a w przyszłym roku będzie nas zapewne jeszcze 
więcej. To cieszy, bo wspólne dekorowanie drzewek przy 
dźwiękach kolęd wspaniale wprowadza nas w czas święto-
wania Bożego Narodzenia, kiedy najważniejsza jest radość 
z bycia razem – mówił burmistrz Dariusz Meresiński. 
– Dziękuję wszystkim grupom ubierającym choinki, Nadle-
śnictwu Daleszyce za przekazanie drzewek i mieszkańcom, 
którzy przyszli podziwiać pomysłowe dekoracje. 
 Choinki pięknie i pomysłowo przyozdobili 
uczniowie szkół z terenu gminy Daleszyce, pracownicy 
Miejsko-Gminnego Żłobka, Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
i świetlicy integracyjnej Promyczek, panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich, zarząd, trenerzy i mali zawodnicy klubu Spartakus 
Daleszyce, radni Rady Miejskiej w Daleszycach oraz 
organizatorzy akcji: pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury, Nadleśnictwa Daleszyce i Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach. Drzewka ozdobiły m.in. sowy z szyszek, 
dzwonki z butelek, gwiazdki ze słomek, papierowe łańcuchy 
i szmaciane lalki; na choince małych piłkarzy nie mogło 
braknąć papierowych futbolówek, żłobek zaproponował 
barwne drzewko kuszące zabawkami, wielkim kunsztem 
w wykonaniu dekoracji wykazały się gospodynie, na drzewku 
leśników zawisły tylko „dary lasu”, choinki szkół to festiwal 

kolorów i dowód ogromnej kreatywności młodych 
mieszkańców. 
 W tym roku daleszycki rynek ozdobiła też ogromna, 
dekoracyjna bombka, która po zmroku cieszy mieszkańców 
pięknymi kolorami i stała się już ulubionym miejscem 
do wykonania pamiątkowej, świątecznej fotografii.

Magdalena Włodarska
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 13 grudnia 1981 roku to data w historii naszej Ojczyzny, 
obok której nie da się przejść obojętnie. 40 lat temu 
wprowadzono stan wojenny, radykalnie zmieniający życie 
codzienne wszystkich Polaków. Obchody rocznicy 
wydarzeń tamtych lat na stałe wpisały się w kalendarz 
uroczystości Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii 
Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie. 

Uczniowie na straży pamięci

Na szkolnych korytarzach pojawiły się okolicznościowe 
gazetki przygotowane przez przedstawicieli Samorządu 
Uczniowskiego oraz plakaty tematyczne przygotowane przez 
uczniów klas V-VIII. 13 grudnia wszyscy uczniowie oraz 
pracownicy szkoły o ustalonej wcześniej godzinie wyszli 
przed swoje sale, by wspólnym odśpiewaniem hymnu 
państwowego oraz pieśni patriotycznej „Mury” upamiętnić 
ofiary stanu wojennego. Przy okazji spotkania, przewodni-
cząca szkoły – Zuzanna Kozieł oraz jej zastępca – Wiktoria 
Linek przybliżyły wszystkim zebranym historię grudnia 1981 
roku.

 W ramach obchodów zorganizowany został również 
konkurs „Symbole PRL-u”, do którego przystąpili reprezen-
tanci klas siódmych i ósmych. Najlepszą drużyną okazały się 
dziewczęta z kl. VII b - Daria Zapała, Oliwia Ludwinek i Julia 
Kosmala, drugie miejsce zajęli reprezentanci kl.VII a, trzecie  
- drużyna z klasy VIIIb. Klasie VIIIa przyznano wyróżnienie. 
Wygrani otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

Szkoła Podstawowa w Sukowie

Seniorzy z gminy Daleszyce podzielili się wigilijnym 
opłatkiem z burmistrzem Dariuszem Meresińskim 
i radną Powiatu Kieleckiego Anną Kosmalą. Przedświąte-
czne spotkania odbyły się w klubach seniora. Nie brakło 
na nich gorących życzeń, wspólnego śpiewania kolęd 
i upominków. 

Opłatek w klubach seniora

– Dziękuję naszym klubowiczom za przygotowanie wspa-
niałych, choć symbolicznych wigilijnych kolacji, za ciepłą 
i rodzinną atmosferę i wszystkie miłe słowa. Mam nadzieję, 
że życzenia się spełnią i będziemy mogli znów w równie 
miłych okolicznościach spotkać się znów za rok – podsu-
mował burmistrz Dariusz Meresiński.

Magdalena Włodarska
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Mikołajki, choinki, prezenty… jak co roku, radosne 
wyczekiwanie na święta szczególnie dało się odczuć 
w naszych szkołach, przedszkolach i żłobku. 

Świąteczny klimat w szkołach

Ważnym elementem naszej tradycji jest odtworzenie Bożego 
Narodzenia na  jasełkach oraz przekazanie Betlejemskiego 
Światła Pokoju, które co roku przemierza świat, jednocząc 
młodych ludzi wokół idei pokoju i miłości. A czym byłyby 
święta bez pomagania?! Nasi uczniowie, jak co roku, 
angażują się w akcje pomocy dla najbardziej potrzebujących, 
takie jak „Szlachetna paczka”, przygotowali praktyczne 
podarunki dla seniorów ze swojej miejscowości, prowadzą 
też zbiórki karmy i produktów dla bezdomnych zwierząt. 
Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z grudniowych 
wydarzeń w szkołach z gminy Daleszyce.

Magdalena Włodarska
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Bieg dla Mikołajów, marsz dla skrzatów i morsowanie. Tak 
sportowo rozpoczął się sezon świąteczny nad zalewem 
w Borkowie. 5 grudnia odbyły się tutaj Aktywne Mikołajki. 
W spotkaniu wzięło udział niemal sto osób, dopingował ich 
burmistrz Dariusz Meresiński, a gościem specjalnym był 
znany pięściarz, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk. 

Mikołaje i Mikołajki morsowali w Borkowie

Choć temperatury wody i powietrza oscylowały wokół zera 
stopni, spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze 
i świątecznym klimacie. W biegu na 5 km wzięli udział 
Mikołaje i Mikołajki, w półkilometrowy marsz ruszyły 
najmłodsze skrzaty, a najodważniejsi zakończyli sportowe 
wyzwanie morsowaniem w wodach zalewu. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, było wspólne 
ognisko i nagrody za świąteczne przebrania. Spotkanie było 
podsumowaniem akcji Biegam Bo Lubię Lasy, zostało 
zorganizowane przez trenerkę Wioletę Jończyk przy wsparciu 
Nadleśnictwa Daleszyce, Urzędu Miasta i Gminy w Dale-
szycach i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 

Magdalena Włodarska
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Zajrzeliśmy do danych dotyczących ewidencji ludności 
w naszej gminie. Sprawdzamy m.in. jakie imiona dla dzieci 
wybierano w minionym roku najchętniej.

Pierwszy raz od 12 lat ubyło nam mieszkańców

Stan ludności gminy Daleszyce wyniósł na koniec grudnia 
2021 r., dokładnie 15 842 osoby, czyli o 35 osób mniej niż 
w roku 2020. Jest to pierwszy taki przypadek od 2010 roku, 
kiedy to w danym roku nie przybyło w naszej gminie 
mieszkańców. Co ciekawe w tym gronie więcej jest kobiet 
(8 001), niż mężczyzn (7 841). W 2021 roku zmarły 182 
osoby. Urodziło się natomiast 135 dzieci: 67 dziewczynek 
i 68 chłopców. Jak widać w naszej gminie ciągle dominują 
kobiety. Drugi rok z rzędu, liczba urodzeń w naszej gminie 
jest niższa od liczby zgonów. Jest to niestety efekt panującej 
na świecie pandemii koronawirusa. 
 Sprawdziliśmy również jakie imiona najchętniej 
nadają swoim dzieciom mieszkańcy gminy Daleszyce. Wśród 
dziewczynek najpopularniejszymi imionami w minionym 
roku były Maria, Lena, Hanna i Pola. Rodzice decydowali się 
również nadać swoim córeczkom imiona takie jak: Blanka, 
Liliana, Marika czy Ayumi. Jeśli chodzi o chłopców, 
to zdecydowanie najpopularniejszym imieniem był 
Franciszek. W tym gronie znalazły się również imiona: Jakub 
i Antoni. Rzadziej spotykane imiona wśród chłopców to m.in. 
Wincent, Kristian i Bruno. 
 Samorządy poprzez swoje działania chcą zachęcać 
ludzi do osiedlania na ich terytorium.
– Dążymy do tego, aby powstawały lepsze warunki do życia, a 
co za tym idzie liczba mieszkańców w naszej gminie każdego 
roku stale wzrastała. Ma to duży wpływ na rozwój naszej 
małej ojczyzny, która z roku na rok staje się coraz lepszym 
miejscem do zamieszkania. – mówi burmistrz Dariusz 
Meresiński. 

Mateusz Fąfara
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