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Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Czerwiec należał do najmłodszych, którzy święto-
wali dwa najważniejsze wydarzenia minionego 
miesiąca: Dzień Dziecka i początek wakacji. 
Pierwszy dzień czerwca w gminie Daleszyce obfi-
tował w wiele atrakcji dla milusińskich. W Dniu 
Dziecka zamiast lekcji była zabawa na szkolnych 
boiskach, przedstawienia i słodkości…

W skrócie:

…W daleszyckiej bibliotece przedszkolaki 
zasiadły na widowni, by oglądać rodziców oraz 
burmistrza Dariusza Meresińskiego w inscenizacji 
„Rzepki” Juliana Tuwima, a najpilniejsi czytelnicy 
zostali nagrodzeni. 

Trudno o lepszy prezent na Dzień Dziecka: 1 czer-
wca uczniowie Szkoły Podstawowej w Mójczy wy-
jechali na pełną atrakcji trzydniową wycieczkę 
do Wrocławia, Pragi i Kłodzka. Były malownicze 
widoki, zabytki, atrakcje turystyczne i wyjątkowa 
atmosfera. 

Czerwiec zaczął się wesoło i tak samo zakończył – 
przyszło lato i wyczekiwane wakacje. Koniec roku 
szkolnego szczególnie będą pamiętać ósmokla-
siści, którzy mają już za sobą pierwszy etap eduka-
cji w szkołach naszej gminy. Mamy nadzieję, 
że będą dobrze wspominać ten czas! Tym bardziej, 
że w dalszą drogę ruszyli tanecznym krokiem 
– dzięki temu, że w tym roku szkoły mogły już 
po pandemicznej przerwie wrócić do tradycji orga-
nizowania balu ósmoklasisty.

Przedszkolaki do końca roku szkolnego sumiennie 
pracowały, a w programie zajęć znalazło się szko-
lenie na temat prawidłowej segregacji śmieci i ich 
wtórnego wykorzystania. Eko-lekcję w przedszkolu 
w Daleszycach fachowo poprowadzili pracownicy 
z firmy Eko-Kwiat, odbierającej z naszej gminy od-
pady komunalne.
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Zespół szkolno-Przedszkolny w Daleszycach, Szkoła 
Podstawowa w Niestachowie i Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Marzyszu to laureaci konkursu zorganizowa-
nego przez naszą gminę i Lokalną Grupę Działania Białe 
Ługi „I ja mogę być Eko”. Nagrody na ręce dyrektorek 
szkół przekazał burmistrz Dariusz Meresiński. Zwy-
cięzcom i wszystkim uczniom, którzy wzięli udział 
w konkursie gratulujemy wspaniałych prac, praktycznej 
wiedzy i troski o naturę!

Redakcja

Eko-konkurs rozstrzygnięty

Podczas wizyt gospodarczych w miejscach, gdzie realizujemy 
w naszej gminie kolejne inwestycje,  mam okazję przekonać 
się, jak szybko postępuje większość zadań (budowa nowych 
sal gimnastycznych przy szkołach w Borkowie i Marzyszu, 
rozbudowa świetlicy w Szczecnie, przebudowa drogi Suków-
Mójcza, oczyszczalni w Szczecnie), tymczasem kilkadziesiąt 
kolejnych mamy w planach. W tej chwili w biurach projekto-

wych trwają prace nad wieloma zadaniami szykowanymi przez nasz samorząd 
– to m.in. dokumentacje projektowe dla nowych odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych, 
dróg, oświetlenia ulicznego i obiektów takich jak przebudowa siedziby Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury, przedszkola w Daleszycach i  punktu przedszkolnego w Niestachowie. 
 Wiele inwestycji jest też na etapie przygotowywania postępowań przetargowych, 
a więc niebawem spodziewamy się ich rozpoczęcia: to m.in. budowa sali gimnastycznej 
przy szkole w Słopcu, czy przebudowa dziesięciu odcinków dróg gminnych z dofinan-
sowaniem pozyskanym przez nas z programu Polski Ład, które „przybliżamy” w czerwco-
wym numerze Głosu Daleszyc. Na te wszystkie inwestycje czekają nasi mieszkańcy, ich 
realizacja wynika wprost ze zgłaszanych i oczywistych potrzeb. Ale o rosnącym komforcie 
życia w naszej gminie świadczą nie tylko kilometry dróg i kanalizacji. To również 
wzajemne zrozumienie, współpraca i integracja. Widząc tak wielu mieszkańców 
na naszych wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych, mam satysfakcję, że mamy 
wspólne cele, cenimy i razem dbamy o nasze miejsce życia.
 Za nami wiele takich wydarzeń, w tym pierwszy w gminie Daleszyce zlot food-
trucków i pierwsze Zielone Świątki z seniorami w Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Widełkach. Oba pomysły spotkały się z wielkim zainteresowaniem i poparciem, dlatego 
jestem pewny, że „żarciowozy” będą do nas powracać, a Senioralia już na stałe wpiszą się 
w kalendarz gminy.
 Historyczną chwilę odnotowała społeczność szkolna i mieszkańcy Marzysza 
podczas nadania imienia szkole Marii Michalczyk pseudonim „Wyrwicz”. To bardzo 
cenna inicjatywa, mieliśmy przy tym możliwość spotkania z krewnymi Marii Michalczyk, 
którzy pięknie wspominali bohaterkę ziemi daleszyckiej. 
 Szczególnym dla mnie osobiście wydarzeniem w minionym miesiącu była sesja 
Rady Miejskiej, na której radni udzielili mi wotum zaufania i absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu gminy za 2021 rok. Chwili głosowania zawsze towarzyszy 
niepewność, tym bardziej cieszę się, że Rada nie miała zastrzeżeń do prowadzonej 
w gminie gospodarki finansowej, a decyzja była jednomyślna.
 Pozytywna ocena co roku przynosi mi ogromną satysfakcję i mobilizuje 
do dalszej pracy, a najważniejszym celem, jaki tej pracy przyświeca, jest sprawianie, 
by mieszkańcom naszej gminy żyło się coraz lepiej. Dziękuję wszystkim, którzy ciężko 
pracowali, by wykonać nasz budżet, wszystkim, którzy wspierali nas w staraniach 
o potrzebne dofinansowania i mieszkańcom, którzy doceniają nasze zaangażowanie. 
 Ponieważ zaczęły się wakacje, życzę Czytelnikom, by korzystali z pięknej 
pogody i wszelkich okazji do zwiedzania naszej małej ojczyzny, odkrywania, jak się 
zmienia i wciąż pięknieje.
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Gotowy ciąg pieszy w Dankowie – Nowy ciąg pieszy to niemal półtora kilometra komfortu 
i bezpieczeństwa dla użytkowników – podsumowuje zadanie 
burmistrz Dariusz Meresiński.
 Inwestycja była prowadzona przy współpracy gminy 
Daleszyce z powiatem kieleckim. Pobocze zostało 
utwardzone na długości 1440 m. Wartość zadania to nieco 
ponad 330 tys. zł.

Magdalena Włodarska

Oddaliśmy mieszkańcom kolejną inwestycję drogową 
w naszej gminie: w czerwcu zakończyły się prace przy 
utwardzeniu kostką betonową pobocza przy drodze 
powiatowej w Dankowie. 

Są już ściany i więźba dachowa nowych pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej w Szczecnie. Budynek jest w trakcie 
rozbudowy, obok garażu jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej powstaje kilka nowych pomieszczeń, z których 
będą mogli korzystać mieszkańcy miejscowości.

Rośnie świetlica w Szczecnie 

– Wyłoniona w przetargu firma postawiła już ściany nowych 
pomieszczeń, trwa budowa stropów i wyburzenia w „starej” 
części . W tej chwili już dobrze widać, jak zmieni się cały 
budynek, który na pewno będzie bardziej funkcjonalny. 
Zadbaliśmy, by mieszkańcy zyskali tu wygodne miejsce 
do spotkań, integracji i prowadzenia zajęć kulturalnych 
– mówi burmistrz Dariusz Meresiński.
 Inwestycja ma być gotowa w połowie przyszłego 
roku. 

Magdalena Włodarska

Daleszyccy strażacy czekają już na nowy wóz

Dokument – w obecności burmistrza Dariusza Meresińskiego, 
przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach Rafała 
Siwoni i Komendanta gminnego związku OSP Szczepana 
Furmanka – parafowali prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Daleszycach Norbert Wojciechowski oraz skarbnik 
jednostki Adrian Kozub. Dostawcą wozu będzie wyłoniona 
w przetargu spółka Szczęśniak z Bielsko-Białej.
 Koszt zakupu to 1.249.557,00 zł. Zakup samochodu 
został sfinansowany ze środków gminy Daleszyce (500 tys. 
zł), Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (300 tys. zł) 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (200 tys. zł), a także sponsorów. Wóz ma być 

Pod koniec czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Dale-
szycach oficjalnie podpisana została umowa na zakup 
ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który 
zostanie sfinansowany w części z budżetu gminy. 

dostarczony do końca tego roku.
Magdalena Włodarska
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Przebudowa Kleckiej. Lepszy dojazd do Kielc

Gruntowa droga zyska asfaltową nawierzchnię na odcinku 
od posesji nr 28 przy Kleckiej do posesji nr 159a w Sukowie-
Borkach. Powstanie tu chodnik i ścieżka rowerowa, która 
będzie łączyć się z przebiegającą przez teren naszej gminy 
trasą Green Velo. Drogowcy zapowiadają budowę oświe-
tlenia drogowego i przystanków autobusowych. Inwestycja 
ma być zakończona rok po podpisaniu umowy. W tej chwili 
kończy się postępowanie przetargowe, najniższą ofertę 
zaproponowała firma Trakt, która jest gotowa wykonać 
zadanie za nieco ponad 3,6 mln zł. 
 W tej kwocie mieści się m.in. przygotowanie terenu, 
rozbiórka starej nawierzchni i budowa nowej konstrukcji 
drogi, budowa zatoki autobusowej i peronów przystan-
kowych, budowa ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia 
ulicznego, a także budowa odwodnienia drogi i kanału 
technologicznego, zjazdów i przepustów, wykonanie 
oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach rozpoczyna przebudowę 
ulicy Kleckiej na leśnym odcinku do Sukowa-Borki. Dla 
mieszkańców gminy Daleszyce oznacza to znaczącą 
poprawę alternatywnego połączenia ze stolicą regionu. 

 Kieleccy drogowcy rozpoczęli także przebudowę 
drogi na Bukówce od ronda Czwartaków do granicy miasta, 
która po remoncie także usprawni mieszkańcom naszej gminy 
komunikację z miastem wojewódzkim.

Magdalena Włodarska

Sprawniejsza eko-gospodarka

Projekt zakłada budowę zjazdu z drogi powiatowej na teren 
PSZOK, utwardzenie nawierzchni na terenie Punktu oraz 
zakup wagi najazdowej, wózka paletowego, kontenera 
systemowego do przechowywania odpadów oraz zakup 
materiałów promocyjnych w zakresie właściwego postępo-
wania społeczeństwa z odpadami.
 Mieszkańcy gminy będą mogli w Punkcie bezpłatnie 
zostawić selektywnie zebrane odpady, m.in. papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wieloma-
teriałowe, bioodpady, ale też odpady niebezpieczne, 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, aku-

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dale-
szycach przejdzie konieczną modernizację, zostanie też 
doposażony. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę 
na dofinansowanie zadania z marszałkiem województwa 
świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim oraz wicemar-
szałek Renatą Janik.

mulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady 
wielogabarytowe i budowlane. 
 Unijne dofinansowanie do zadania wyniesie 376 tys. 
zł, całkowita wartość inwestycji to 540 tys. zł. 

Magdalena Włodarska
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10 dróg do przebudowy!
Gmina Daleszyce zaczęła przygotowania do przebudowy dziesięciu nowych 
odcinków dróg gminnych na terenie dziewięciu miejscowości. Zadania będą 
realizowane z dofinansowaniem pozyskanym z programu Polski Ład.

W ramach drugiego naboru do rzą-
dowego funduszu, gmina Daleszyce 
przygotowała wniosek, w którym za-
planowała budowę, rozbudowę 
i przebudowę dziesięciu odcinków 
dróg gminnych o łącznej długości 4,5 
km. Inwestycje zakładają budowę 
nowych nawierzchni asfaltowych, 
poboczy, a także częściowo chodników 
oraz odwodniania. Zadania będą reali-
zowane w dziewięciu miejscowo-
ściach: w Borkowie, Brzechowie, 
Mójczy, Niwach, Podmarzyszu, Słop-
cu, Szczecnie, Widełkach i w Dale-
szycach (ulica Zagórze).
– Inwestycje te są istotne z punktu 
widzenia wszystkich uczestników 
ruchu drogowego, zarówno pieszego, 
jak i kołowego. Naszym celem jest 
przede wszystkim poprawa bezpie-

czeństwa, ale też komfortu poruszania 
się kierowców i pieszych – uzasadnia 
burmistrz Dariusz Meresiński.
 Gmina Daleszyce posiada już 
wszelkie niezbędne dokumentacje na 
wykonanie robót budowlanych. Kolej-
nym krokiem jest przygotowanie 
postępowania przetargowego na wy-
łonienie wykonawców prac.
 Przypomnijmy, w ramach pro-
gramu Polski Ład gmina Daleszyce 
pozyskała także dofinansowanie na bu-
dowę sali gimnastycznej przy szkole 
podstawowej w Słopcu oraz na wyko-
nanie zasuw wodociągowych i zakup 
wodomierzy. W sumie inwestycje będą 
kosztować ponad 10,5 mln zł, z czego 
prawie 10 mln to pozyskana dotacja. 

Magdalena Włodarska

BorkówBorkówBorków

BrzechówBrzechówBrzechów

MójczaMójczaMójcza NiwyNiwyNiwy
PodmarzyszPodmarzyszPodmarzysz

SłopiecSłopiecSłopiec Szczecno od pętliSzczecno od pętliSzczecno od pętli SzczecnoSzczecnoSzczecno

Daleszyce ul. ZagórzeDaleszyce ul. ZagórzeDaleszyce ul. Zagórze Widełki ŁukawaWidełki ŁukawaWidełki Łukawa
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Absolutorium dla burmistrza Dariusza Meresińskiego! 
Radni byli jednomyślni
23 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach 
odbyła się sesja absolutoryjna, na której radni jednogłośnie 
udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok. 
– Wotum zaufania i absolutorium to jest nagroda dla mnie 
i wszystkich pracowników za trudny rok pracy, kiedy 
wspólnie musieliśmy dźwigać dużą odpowiedzialność 
– podziękował burmistrz. Radni podkreślili, że na uznanie 
zasługują nie tylko zrealizowane inwestycje, ale też 
zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości.

Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziła 
debata nad raportem o stanie gminy Daleszyce za 2021 rok 
oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi 
Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania. 
 Burmistrz z zaufaniem Rady 
– Wiemy, że rok 2021 był trudny, bo był to rok pandemii, 
a jednak zrealizowane inwestycje opiewają na ponad 20 mln 
zł – argumentował radny Sławomir Jamioł. – To m.in. budowa 
dróg i chodników, modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Daleszycach, Marzyszu i Szczecnie, powołanie nowych 
klubów seniora, programy szczepień, działania związane 
z ochroną środowiska, jak termomodernizacje budynków 
szkół w Brzechowie i Szczecnie, budowa instalacji 
fotowoltaicznych. Udzielenie burmistrzowi wotum zaufania 
nie powinno budzić wątpliwości, ponieważ obrana strategia 
prowadzi do równomiernego i bardzo dynamicznego 
rozwoju gminy Daleszyce – podkreślał radny.
 Wotum zaufania zostało burmistrzowi przyznane 
jednomyślnie. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawo-
zdaniem z wykonania budżetu gminy Daleszyce za 2021 rok. 
Głosowanie poprzedziła przygotowana przez burmistrza 
prezentacja dotycząca realizacji budżetu.
 Znakomity budżet na trudne czasy
Dochody gminy Daleszyce w 2021 roku wyniosły 91,9 mln zł 
– w porównaniu do poprzedniego były wyższe o 3,5 mln zł. 
Wydatki zamknęły się kwotą 96,1 mln zł i były wyższe o 2mln 
zł.
 Prawie 35% budżetu pochłonęła polityka społeczna 
i świadczenia „500 plus”. 23,3% budżetu przeznaczone 
zostało na oświatę i wychowanie. Prawie 19% na gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska, transport kosztował 9%. 
– W 2021 roku zrealizowanych zostało wiele inwestycji, 
a jednocześnie zapewniliśmy niezbędne środki finansowe dla 
prawidłowego funkcjonowania wszystkich placówek 
oświatowych, w tym szkół prowadzonych przez samorząd, 
jak i stowarzyszenia, oraz żłobka i biblioteki gminnej. 
Wydatki na oświatę wyniosły ponad 23 mln zł, otrzymana 
subwencja wyniosła 15 mln zł, więc gmina dołożyła do tego 
zadania ponad 8 mln zł. A trzeba zauważyć, że są to środki 
poza inwestycyjne, dodatkowo realizowaliśmy w szkołach 
kolejne remonty, nie wliczone są tutaj też pieniądze 
przekazywane w ramach funduszu sołeckiego – zauważył 
burmistrz.
 W budżecie gminy zabezpieczone zostały środki 
na właściwe utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kana-
lizacyjnej, w tym na przebudowę i modernizację oczy-
szczalni ścieków, zabezpieczona została opieka społeczna, 

utrzymanie obiektów sportu masowego oraz wspieranie 
klubów sportowych, świetlice i placówki kultury, jednostki 
ochotniczej straży pożarnej i orkiestra dęta. Znalazły się też 
dotacje na transport zbiorowy. 
– Prawie 1 mln zł dopłacamy do utrzymania linii MPK, żeby 
mieszkańcy mogli korzystać i koszty biletów nie były dużo 
wyższe – mówił burmistrz.
 Najważniejsze zadania
– Dzięki ustabilizowaniu finansów gminy i umiejętnemu 
sięganiu po środki unijne i krajowe możemy realizować 
szereg ważnych inwestycji – podkreślił burmistrz. 
– Większość z nich prowadzimy w kilku etapach, a więc 
wysokie koszty są rozkładane w budżetach gminy na kilka 
kolejnych lat, a ubiegłoroczny budżet pokazuje nam  tylko 
część faktycznych nakładów na te zadania.
 Wśród najważniejszych inwestycji, na które zostały 
poniesione wydatki w 2021 roku, burmistrz wyliczył m.in. 
termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej 
(II etap). 
– W sumie udało nam się wykonać to zadanie już na trzynastu 
budynkach użyteczności publicznej w gminie Daleszyce, 
przy czym w 2021 roku na termomodernizację budynków 
szkół w Brzechowie i Szczecnie wydaliśmy 1,9 mln zł, 
z dofinansowaniem pozyskanym z programu Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonal-
nego. 2,7 mln zł to wydatki poniesione na termomodernizację 
i przebudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszy-
cach. Budowa boisk sportowych w Mójczy i Borkowie 
kosztowała w ubiegłym roku prawie 690 tys. zł. Zakończenie 
prac przy montażu paneli fotowoltaicznych na Miejsko-
Gminnym Żłobku w Daleszycach, ujęciu wody w Niwach 
i budynku szkoły w Sierakowie to ponad 314 tys. zł. 
W budżecie znalazł się też zakup samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Smyków za prawie 850 tys. zł.
 Doposażenie placów zabaw w Marzyszu, Komór-
kach i Borkowie to kolejne 27 tys. zł. Wykonanie projektów 
dotyczących budowy boisk w miejscowościach Cisów, 
Widełki, Niestachów – ponad 30 tys. zł. Wykonane zostały 
modernizacje i remont ogrzewania w budynkach OSP 
w Sukowie i Cisowie za prawie 41 tys. zł. Dokumentacja 
projektowa rozbudowy i przebudowy budynku OSP 
w Szczecnie kosztowała prawie 18 tys. zł. Wykonany został 
parking przy ośrodku zdrowia w Szczecnie za ponad 46 tys. 
zł. 
 Dla komfortu i bezpieczeństwa
Łączne nakłady poniesione w ubiegłym roku na budowę, 
przebudowę dróg lub przygotowanie dokumentacji 
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projektowych to prawie 3,8 mln zł. 
– Tych dokumentacji robimy bardzo dużo – zauważył bur-
mistrz – i jest to dobry kierunek, co pokazuje choćby ostatni 
nabór programu Polski Ład, w którym mogliśmy się ubiegać 
o dofinansowanie dla dziesięciu  kolejnych dróg i tylko dzięki 
temu, że mamy już gotowe dokumentacje, w tym roku jeszcze 
ogłosimy przetargi na ich budowę.
 Najważniejsze zadania drogowe minionego roku 
to rozpoczęcie przebudowy ulicy Kilińskiego w Daleszycach, 
przebudowa drogi w Marzyszu, drogi Suków Babie, budowa 
drogi w Niwach, utwardzenie pobocza w Dankowie oraz 
przebudowa drogi Suków Mójcza z budową chodnika 
i oświetlenia skrzyżowania z obwodnicą. Wydatki 
na oświetlenie uliczne to prawie 265 tys. zł, w tym 
uwzględniona jest budowa, jak i projekty w miejscowościach 
Danków, Niwy, Mójcza, Suków, Brzechów, Borków, 
Szczecno, Marzysz, Smyków, Cisów, Komórki, Kranów, 
Daleszyce.
 „Największą” pozycją w budżecie były nakłady 
na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, które łącznie 
wyniosły prawie 5,3 mln zł. 
– Zakończyliśmy rozbudowę i przebudowę oczyszczalni 
ścieków w Daleszycach wydając na to w ub. roku 2,5 mln zł, 
ale cały koszt budowy tej nowej oczyszczalni to 12,5 mln zł 
– podkreślił burmistrz, przypominając, że dzięki temu 
kilkukrotnie zwiększona została przepustowość, dzięki 
czemu mamy możliwość podłączenia do oczyszczalni 
kolejnych gospodarstw domowych, także sieci kanalizacyjnej 
m.in. z Brzechowa.
 Wykonujemy też dokumentacje projektowe 
w zakresie gospodarki wod-kan, w tym największy zakres 
ma projektowanie sieci kanalizacyjnej w Niestachowie 
i Brzechowie. Przygotowywanych jest też dużo mniejszych 
odcinków w Sukowie, Słopcu, Szczecnie, Daleszycach, 
Marzyszu, Mójczy, Komórkach, Dankowie, Wójtostwie  
- to w sumie koszt ponad 2,7 mln zł.
 Mieszkańcy decydują
Ponad 614 tys. zł w budżecie to wydatki z Funduszu Sołe-
ckiego. Jak nadmienił burmistrz, jest wiele gmin, w których 
Fundusz został zlikwidowany, ale w naszej gminie ma się 
bardzo dobrze. 
– Mieszkańcy mogą sami zdecydować, na co przeznaczyć 
część środków z budżetu gminy w danej miejscowości. Dla 
przykładu przeznaczają je na przebudowy dróg, wypo-

sażenie dla KGW czy OSP, prace porządkowe w sołectwach. 
Co cieszy, to, że Fundusz Sołecki za 2021 rok został 
wykorzystany w 98%, czyli prawie w całości, a więc działa 
prawidłowo i mieszkańcy chcą go realizować.
 Ważnym zapisem w budżecie gminy są projekty 
społeczne, zrealizowane za ponad 2 mln zł, w tym projekt 
„Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wspierania rodziny 
w mieście i gminie Daleszyce” (ponad 370 tys. zł), „Centrum 
usług” (ponad 170 tys. zł), „Gmina Daleszyce przyjazna 
seniorom” i „Razem z seniorami” (ponad 760 tys. zł), 
„Elastyczni na rynku pracy” (prawie 0,5 mln zł), „Edukacja 
cyfrowa w szkołach podstawowych” (ponad 211 tys. zł). 
Zrealizowane zostały też programy szczepień przeciwko 
meningokokom i grypie, z których skorzystało ponad 200 
osób. Wsparcie w budżecie gminy znalazły też zadania 
sportowe, w tym działalność drużyn Sparta i Spartakus 
Daleszyce, Vento Bike Team, Klub Karate Kyokushin Chikara.
 Dynamiczny rozwój i dobre „sterowanie”
– Pomimo ogromnych trudności związanych ze wzrostem cen 
i nakładania coraz to nowych zadań na gminę, mamy stabilną 
sytuację i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość. 
Wskazuje na to m.in. dynamiczny wzrost majątku gminy: 
ze 111 mln zł w 2016 roku do 185 mln zł na koniec roku 2021 
– podsumował burmistrz. – Na koniec roku 2020, uchwalając 
nowy budżet zakładaliśmy deficyt na poziomie ponad 
4,2 mln zł, a kończymy rok 2021 z nadwyżką prawie 1,3 mln 
zł. Czyli o prawie 5 mln zł udało się zlikwidować deficyt 
i wypracować nadwyżkę!
 Podsumowując swoje sprawozdanie z wykonania 
budżetu, burmistrz złożył podziękowania za współpracę 
w jego realizacji świętokrzyskim parlamentarzystom 
i samorządowcom, radnym i sołtysom z gminy Daleszyce, 
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, dyrektorom 
i pracownikom szkół działających na terenie miasta i gminy 
Daleszyce, pracownikom jednostek samorządowych, 
członkom organizacji pozarządowych oraz wszystkim 
mieszkańcom, którzy przyczynili się do wykonania budżetu 
za rok 2021.
 Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2021 rok zostało przez radnych 
przyjęte jednogłośnie. Po tym głosowaniu Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej przedstawiła wniosek o udzielenie burmi-
strzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 
– poparty pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Kielcach. Radni udzielili burmistrzowi absolutorium 
jednomyślnie.
– Na barkach burmistrza jest właściwa i zrównoważona 
odpowiedzialność decyzyjna, która przynosi rozwój gminy 
Daleszyce i stanowi gwarancję bezpieczeństwa gminy, 
jednostek, szkół. Te środki wszędzie są zabezpieczone 
i racjonalnie dysponowane. Na ręce burmistrza składam 
podziękowania dla wszystkich pracowników i niech mi wol-
no powiedzieć: burmistrzu, steruj tym okrętem, który się 
nazywa gmina Daleszyce, tak jak dotychczas – podsumował 
Mariusz Dziadowicz, przewodniczący Komisji Samorzą-
dowej. 
 Burmistrz podziękował za udzielone wotum zaufania 
i absolutorium: – To pokazuje, że warto ciężko pracować, 
poświęcać się i realizować misję bycia burmistrzem, która 
przynosi mi wiele satysfakcji. Mam nadzieję, że wspólnie 
będziemy jeszcze wiele dobrych rzeczy mogli robić dla 
mieszkańców naszej gminy – dodał burmistrz.

Magdalena Włodarska
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Minęła 79. rocznica utworzenia oddziału partyzanckiego 
Armii Krajowej „Wybranieccy”. Pamięć partyzantów 
tradycyjnie uczciliśmy w ostatnią niedzielę czerwca, 
podczas uroczystości w Cisowie. 

Uroczystości w Cisowie

– „Tu był ich dom i Ojczyzna” – głosi napis na pomniku 
postawionym w Cisowie dla upamiętnienia utworzenia 
oddziału partyzanckiego Wybranieccy. – To byli mieszkańcy 
ziemi daleszyckiej, którzy walczyli o wolną Polskę, jaką my 
możemy się cieszyć dzisiaj. Dlatego, jak co roku, spotykamy 
się w Cisowie, miejscu, które było ich schronieniem, by ucz-
cić ich pamięć – mówił burmistrz Dariusz Meresiński.
 Uroczystości odbyły się 26 czerwca. Burmistrz 
z mieszkańcami naszej gminy wziął udział we mszy świętej 

Wspólnie dbamy o naszą gminę! 
Urzędnicy z gminy Daleszyce na czele z burmistrzem Dariuszem Meresińskim 
4 czerwca ruszyli w teren, by zatroszczyć się o swoją okolicę. Efektem akcji jest 
kilkadziesiąt worków śmieci i kilometry uporządkowanych terenów zielonych.

Na zaproszenie burmistrza do akcji 
włączyli się pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy w Daleszycach oraz Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury. Urzędnicy 
sprzątali centrum miasta i kilka ulic 
wyjazdowych z Daleszyc w kierunku 
sąsiednich miejscowości. Wcześniej 
podobne „wiosenne porządki” zostały 
zorganizowane w innych sołectwach 
gminy, dzięki czemu wysprzątane 
zostały okolice Brzechowa, Cisowa, 
Marzysza, Mójczy, Niestachowa, Słop-
ca i Szczecna.
– Odzew mieszkańców jest wspaniały, 
dzięki czemu co roku udaje nam się 
wspólnymi siłami uporządkować dużo 
publicznych miejsc. W ten sposób 
zatroszczyliśmy się o miejsce, w którym 
żyjemy i które chcemy w najlepszym 
stanie zachować dzieciom. Ale fakt, 
że na placach, parkingach, w lasach 
i przydrożnych rowach znajdowaliśmy 
mnóstwo porzuconych śmieci, nie 

napawa optymizmem. To dowód, 
że wciąż warto przypominać o tym, 

by korzystanie z dóbr cywilizacji szło 
w parze ze świadomością ekologiczną! 
– podsumował akcję burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Wszystkim mieszkańcom, 
którzy przyłączyli się do naszej akcji, 
bardzo serdecznie dziękuję – podkreślił 
burmistrz.

Magdalena Włodarska

w intencji poległych bohaterów odprawionej w kościele 
pw. św. Wojciecha w Cisowie. W uroczystościach uczestni-
czyli też radni i sołtysi, którzy złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Wybranieckich. Obchody uświetniła obecność pocztów 
sztandarowych Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych w Daleszycach na czele z prezesem 
Andrzejem Błaszczykiem i wiceprezesem Markiem Oczkowi-
czem, Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku 
z Kielc i Koła 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej 
z Kielc oraz sympatycy kół. 
 Na koniec uroczystości burmistrz wraz z sołtys 
Cisowa, panią Dorotą Dziedzic oraz radnym Jarosławem 
Zielińskim złożyli wiązankę na kamieniu z 1918 roku 
posadowionym ku czci wolnej Ojczyźnie.

Magdalena Włodarska
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Maria Michalczyk patronką Szkoły Podstawowej w Marzyszu 
- placówka zyskała imię i nowy sztandar

Historia szkoły w Marzyszu sięga czasów przedwojennych, 
kiedy działały tu cztery klasy nie mające własnej siedziby. 
Lekcje odbywały się w domach mieszkańców. Inicjatorami 
powołania szkoły do życia byli: Jan Jemioł i Jan Młynarczyk. 
Przed wojną szkołą kierowała Stefania Sołtys. Obecny 
budynek placówki oddano do użytku 1 maja 1960 roku. 
W 2007 roku rozpoczął się proces decentralizacji oświaty 
i marzyska szkoła miała zostać zlikwidowana. Powołane 
wówczas Towarzystwo Przyjaciół Marzysza przejęło 
prowadzenie szkoły i punktu przedszkolnego
 Wyjątkowa patronka
W wydarzeniu nadania szkole imienia patronki oraz nowego 
sztandaru, oprócz społeczności szkolnej wzięli też udział 
zaproszeni goście. Wśród nich burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce Dariusz Meresiński. 
– To kolejna wyjątkowa chwila w życiu społeczności szkoły 
w Marzyszu. Nie tak dawno rozpoczynaliśmy z panią 
dyrektor i zarządem starania o rozbudowę placówki o salę 
gimnastyczną i dodatkowe sale dydaktyczne. A dziś kolejne 
wydarzenie, nadanie imienia Marii Michalczyk i przekazanie 
sztandaru, co podkreśla wartość szkoły i jej rangę. Maria 
Michalczyk, wielka bohaterka narodowa, była mocno 
związana z ziemią daleszycką. Patronka szkoły jest wzorem 
patriotyzmu i wielkiej miłości do ojczyzny. Ale też doskona-
łym przykładem na to, że pomimo trudnych sytuacji, jakie nas 
w życiu spotykają, można w nim wiele osiągnąć, zrobić 
mnóstwo dobrego zarówno dla siebie, dla drugiego 
człowieka, jak i dla ojczyzny. Gratuluję wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację tego pięknego wydarzenia. 
Z pewnością zapisze się ono w historii tej szkoły i gminy 
Daleszyce – powiedział burmistrz Dariusz Meresiński. 
 O patronce szkoły mówiła dyrektor placówki Ewa 
Kosowska. 
– Maria Michalczyk była ściśle związana z Daleszycami, 
a my szukaliśmy na patrona szkoły właśnie takiej osoby, która 
będzie nam najbardziej bliską. To postać, która wspierała, 
uczyła i pomagała ludziom. Jej motto brzmiało: „Kto po klęsce 
nie ulegnie, ten zwycięży życie swe”. To zachęta i motywacja 
do działania na przekór przeciwnościom losu. Maria 
Michalczyk była nauczycielem, wykładowcą i działaczem 

Data 20 czerwca 2021 roku z pewnością zapisze się złotymi 
zgłoskami w historii Szkoły Podstawowej w Marzyszu. 
Od tego dnia placówka ma swoją patronkę, Marię 
Michalczyk pseudonim „Wyrwicz”, której imię zostało 
jej nadane. Szkoła zyskała też nowy sztandar, a wydarzenia 
te uświetniła piękna uroczystość, podczas której patronkę 
wspominali jej krewni.

z terenu gminy Daleszyce. Cieszymy się, że została naszą 
patronką – podkreślała dyrektor Ewa Kosowska. 
 Bliscy Marii Michalczyk nie kryli wzruszenia
W uroczystości wzięli udział także członkowie rodziny 
patronki szkoły Marii Michalczyk. Była to dla nich bardzo 
podniosła i pełna wzruszeń chwila. 
– Uroczystość dostarczyła nam pełno wzruszeń i niesamo-
witych emocji. Nasza ciocia Maria Michalczyk walczyła 
o to, abyśmy mogli dzisiaj mówić po polsku. Była bohaterką, 
cudem uniknęła aresztowania po wojnie, była też wtedy 
nazywana bandytką. Dzięki niej jestem dumny z tego, 
że jestem Polakiem. Ciocia może być stawiana za wzór, 
szczególnie osobom, którym jest ciężko w życiu. Jej motto 
„Kto po klęsce nie ulegnie, ten zwycięży” mówi, że zawsze 
po porażce można się podnieść i spróbować jeszcze raz.  
Fakt, że szkoła przyjęła imię naszej cioci świadczy o tym, 
że pamięć o niej nigdy nie zginie. Z całego serca dziękuję 
za to – powiedział Tomasz Kania, członek rodziny Marii 
Michalczyk.
 Patronkę wspominała także jej wychowanka i czło-
nek rodziny Halina Szurlej. 
– Maria Michalczyk wychowywała mnie przez 15 lat. Była 
cudowna, a ja miałam wspaniałe dzieciństwo. Można ją sta-
wiać za wzór dla młodego pokolenia. Dzięki niej jestem kim 
jestem, skończyłam studia, a wartości, które mi przekazała 
funkcjonują do dnia dzisiejszego. Dzisiejsza uroczystość jest 
dla mnie bardzo wzruszająca, zaniemówiłam i jestem bardzo 
szczęśliwa – podkreślała Halina Szurlej.
 Piękna uroczystość
Wydarzenie uświetniły występy uczniów, a przybyli goście 
dokonali pamiątkowych wpisów w kronice szkoły. 
– Gratuluję zarówno gronu pedagogicznemu, całej społe-
czności szkoły, ale też Towarzystwu Przyjaciół Marzysza tej 
determinacji, którą od lat potwierdzają sens istnienia szkoły 
w Marzyszu. Placówka ma swój hymn, a od dzisiaj sztandar 
i wielką patronkę Marię Michalczyk, pseudonim „Wyrwicz”. 
To niezwykle istotne, żeby budować ten etos i móc na posta-
wie patronki wychowywać dzieci i młodzież – powiedział 
senator Krzysztof Słoń.
 O wyjątkowym charakterze uroczystości mówiła 
radna Rady Powiatu w Kielcach Anna Kosmala. 
– Za nami wyjątkowa i bardzo podniosła uroczystość, dlatego, 
że patronką szkoły została osoba, która była ściśle związana 
z gminą Daleszyce, osoba, którą jeszcze niektórzy znają 
i pamiętają, która poprzez wyznawane wartości może być 
wzorem do naśladowania – podsumowała radna Anna 
Kosmala.

Agnieszka Olech 
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Żarciowozy w Daleszycach – za nami weekend 
z jedzeniem z całego świata i wieloma atrakcjami

 Weekend z pysznym jedzeniem
Foodtrucki z całej Polski zaparkowały w gminie Daleszyce. 
– W dniach od 17 do 19 czerwca na Rynku w Daleszycach 
działo się naprawdę wiele. Przyjechały do nas foodtrucki, 
w których mieszkańcy gminy i przyjezdni goście mogli 
próbować pysznych dań wywodzących się z różnych 
zakątków świata: Meksyku, Tajlandii, Korei, czy Węgier. Była 
to wspaniała okazja dla smakoszy, aby skosztować czegoś, 
czego raczej nie jemy na co dzień. Oprócz pysznego jedzenia 
było też wiele atrakcji zorganizowanych z okazji Dnia 
Dziecka. Każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie i świetnie się 
bawić – powiedział Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce. 
 Kolorowe Daleszyce
W sobotę 18 czerwca Daleszyce ożyły kolorami. Jedną 
ze zorganizowanych aktywności było wspólne kolorowanie 
miasta. Odbyło się znane i lubiane święto Holi. Kolorowe 
szaleństwo przyciągnęło wielu miłośników sypania wielo-
barwnymi proszkami. Tego samego dnia, wieczorem 
rozpoczęła się dyskoteka pod gwiazdami, czyli gratka dla 
miłośników tańca. 

Od piątku 17 czerwca do niedzieli 19 czerwca na Rynku 
w Daleszycach królowało pyszne jedzenie z różnych zakąt-
ków świata oraz wspaniała zabawa. Były konkursy z nagro-
dami, zimne napoje, animacje dla najmłodszych, dmu-
chańce i eksplozja kolorów, czyli szalone święto Holi 
z barwnym pyłem. Tak wyglądał tegoroczny zlot food-
trucków, który przyciągnął mnóstwo miłośników 
kulinariów. 
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 Dzień Dziecka z wieloma atrakcjami
Niedziela 19 czerwca upłynęła zaś pod znakiem Gminnego 
Dnia Dziecka. Foodtruckom towarzyszyło mnóstwo atrakcji. 
Od godziny 15.00 na Rynku w Daleszycach odbywały się 
liczne konkursy z nagrodami. Najmłodsi mogli skakać 
po dmuchanych zjeżdżalniach i uczestniczyć w zabawach 
z animatorami działającymi przy Towarzystwie Przyjaciół 
Ziemi Daleszyckiej. Były też liczne występy artystyczne. 
Na scenie zaprezentowali się: Zespół Taneczny Mażoretki, 
Dziecięcy Zespół Taneczny Kryształki, wokaliści działający 
przy Świetlicy Integracyjnej Promyczek, a także dzieci 
ze szkoły w Niestachowie i przedszkoli w Sukowie, Szczecnie 
i Słopcu. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz karate 
w wykonaniu członków Klubu Karate Chikara. Na placu 
oprócz stoisk Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Świetlicy 
Promyczek, gdzie odbywały się konkursy i zabawy 
z animatorami, stanęły też stoiska promocyjne Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach i uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Marzyszu.
 Atmosfera wydarzenia była wspaniała. 
– Zlot food-trucków to impreza, której w naszej gminie 
jeszcze nie było. Połączenie zlotu z innymi wydarzeniami 
było strzałem w dziesiątkę. Przybyło mnóstwo osób, które 
uczestniczyły w zabawie i próbowały pysznych dań. Liczę 
na to, że Żarciowozy powrócą do Daleszyc, ponieważ 
oddźwięk wśród mieszkańców był bardzo pozytywny – pod-
sumowała Anna Kosmala, radna Rady Powiatu w Kielcach. 

Agnieszka Olech

Żarciowozy w Daleszycach – za nami weekend 
z jedzeniem z całego świata i wieloma atrakcjami
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Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych szkołom 
z terenu gminy Daleszyce. Sprawdzamy, jakie zapewniają 
warunki do nauki i rozwoju uczniom, jak się zmieniają, czym 
mogą się pochwalić. Dziś zwiedzamy Publiczną Szkołę 
Podstawową w Sierakowie. Zapraszamy do przeczytania 
rozmowy z dyrektor szkoły, panią Martą Tracz.

Marta Tracz
Poza sprawowaniem funkcji 

dyrektora, uczy młodzież 
języków obcych – w tym… 

kodowania. Na co dzień 
„zabiegana” nie tylko 

ze względu na odpowie-
dzialne stanowisko i wiele 

obowiązków, ale też 
z powodu swojej sportowej 

pasji, którą pielęgnuje 
od czasów, gdy sama 

uprawiała lekkoatletykę. 
Uwielbia oglądać mecze 
siatkarskie i piłki ręcznej, lubi wybrać się na rower czy 
rolki. Prywatnie jest mamą dwójki dzieci, ale z sercem 

podchodzi do każdego młodego człowieka. W swojej pracy 
ceni indywidualne podejście do każdego ucznia.

Nowoczesna szkoła z klimatem
Historia szkoły w Sierakowie sięga lat 40-tych ubiegłego 
stulecia. Budowa szkoły rozpoczęła się w roku 1936, lecz 
prace zostały przerwane z powodu wybuchu II wojny 
światowej. Budynek oddano do użytku na przełomie lat 
1948-1949. Przez długi okres czasu szkoła mieściła się 
w jednym, niedużym budynku ogrzewanym piecem 
kaflowym, a toalety znajdowały się na zewnątrz. Obecnie 
szkoła posiada piękny, nowy budynek, a prowadzenie 
placówki przejęło Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa 
i Smykowa. Szkoła podstawowa, licząca obecnie 7 klas, 
wraz z oddziałem i punktem przedszkolnym liczy 88 dzieci. 
Kadra składa się z 16 nauczycieli oraz 4 pracowników 
administracyjnych.

Głos Daleszyc: Jakie zmiany zaszły w szkole (inwestycje, 
nowe rozwiązania edukacyjne) w ciągu ostatnich lat?
Marta Tracz: W ciągu ostatnich czterech lat szkoła została 
rozbudowana, dzięki czemu uczniowie mają idealne warunki 
do nauki i zabawy. Z małej 3-klasowej placówki, szkoła 
rozrosła się do 8 pomieszczeń, do tego sala gimnastyczna 
oraz nowoczesne szatnie z prysznicami. Szkoła jest bardzo 
dobrze wyposażona w różnego rodzaju pomoce dydak-
tyczne. Na wyposażeniu szkoły znajduje się wysokiej klasy 
monitor interaktywny, w każdej sali jest projektor, a w niek-
tórych dodatkowo tablica interaktywna. Zakupy te były 
możliwe zarówno ze środków własnych szkoły, jak i z tytułu 
pozyskanych dla szkoły funduszy unijnych.
GD: Jakimi osiągnięciami szkoła/uczniowie mogą się 
pochwalić dzisiaj szczególnie?
MT: Naszą dumą są nasi uczniowie oraz świetnie 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzięki wspólnym 
wysiłkom w ostatnich latach cieszyliśmy się wieloma 
sukcesami naszych uczniów. Mieliśmy finalistów olimpiad 
przedmiotowych, laureatów konkursów na szczeblu 
gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Tylko w tym roku 

nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w konkursach 
recytatorskich, szachowych, ortograficznych... zabrakłoby 
nam miejsca, aby wymienić wszystkie!
GD: Czy uczniowie i nauczyciele mają dobre warunki pracy 
i możliwości rozwoju?
MT: Warunki do pracy i rozwoju są wręcz idealne. Niejedna 
szkoła w dużym mieście z zazdrością zerka na wyposażenie 
naszej szkoły. Dysponujemy takimi nowinkami technolo-
gicznymi, jak drukarka 3D, roboty do nauki programowania, 
pomoce do nauki kodowania oraz na bieżąco uzupełniamy 
pomoce do takich przedmiotów jak chemia czy fizyka. 
Możemy się również pochwalić dosyć dużym zbiorem 
bibliotecznym. Nie tylko nasi uczniowie, ale i ich rodzice 
mogą do nas zawitać i wypożyczyć ciekawe pozycje do czy-
tania. 
GD: Jak układa się współpraca z samorządem gminy?
MT: W zasadzie rozbudowa szkoły byłaby niemożliwe bez 
wsparcia gminy. Duży wkład finansowy pochodził ze środ-
ków gminnych właśnie. Ale i na co dzień możemy liczyć 
na wsparcie oraz pomoc nie tylko pieniężną, ale i rzeczową 
ze strony samorządu gminy. Szkoła to przysłowiowa 
skarbonka bez dna, ciągle coś się psuje, niszczy, starzeje. 
Dlatego bez wsparcia z zewnątrz byłoby nam ciężko. 
GD: Uczniowie i rodzice twierdzą, że program nauczania jest 
„przeładowany”. Jak to wygląda z punktu widzenia 
nauczycieli. Czy jest czas i możliwości na pobudzanie 
kreatywności u dzieci, wspieranie ich w ich pasjach?
MT: Oczywiście, że tak, wszystko jest kwestią właściwej 
organizacji. Ostatnie 2 lata były wprawdzie wyzwaniem 
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i wiele przedsięwzięć musiało zostać przełożonych na póź-
niejsze terminy, ale sporo udało nam się, mimo pandemii, 
przeprowadzić. Uczniowie mogli się rozwijać na wielu pła-
szczyznach. Prowadziliśmy dodatkowe zajęcia plastyczne,  
robotyczne, wprowadziliśmy innowacje pedagogiczne 
na zajęcia w-f, podczas których uczniowie oprócz standar-
dowych elementów mogli się sprawdzić w sztukach walki. 
Również podczas codziennych lekcji nie zapominamy 
o wprowadzaniu elementów uatrakcyjniających lekcje, roz-
wijających kreatywność naszych uczniów oraz zachę-
cających do rozwijania swoich pasji.
GD: Co wydaje się Pani najważniejsze w realizowaniu 
programu nauczania i pracy pedagoga?
MT: Oprócz tego, że jestem nauczycielem, to przede 
wszystkim jestem mamą, posia-
dam dwójkę dzieci i wiem, 
jakim ogromnym wyzwaniem 
ale i misją jest wychowanie 
naszych dzieci. Dlatego staram 
się w swojej pracy dostrzec i wy-
dobyć ogromne pokłady energii, 
kreatywności i pasji, które tkwią 
w naszych podopiecznych. 
Każde dziecko jest inne i do każ-
dego należy podejść indywi-
dualnie. Jestem ogromnie wra-
żliwa na krzywdę ludzką, zwła-
szcza jeśli cierpią na tym naj-
młodsi, dlatego w swojej pracy 
staram się rozmawiać ze swoimi 
podopiecznymi, wspierać ich, 
a jak trzeba to przytulić i pogła-
skać po głowie. 
GD: Dziękuję za rozmowę.
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Talenty w Mójczy

 Talent plastyczny z pokojowym przesłaniem
Laura Szymonek - uczennica 5. klasy Szkoły Podstawowej 
w Mójczy nie spoczęła na laurach. Dopiero co odebrała 
dyplom i nagrody za zajęcie 2. miejsca w konkursie „Nie dla 
wojny” zorganizowanym przez Klub Centrum Przygotowań 
do Misji Zagranicznych w Kiel-
cach, a już przyszedł kolejny 
sukces. Tym razem jej praca została 
doceniona w konkursie „Podaj rękę 
Ukrainie” zorganizowanym przez 
Komendę Wojewódzką Policji 
w Kielcach we współpracy z Kura-
torium Oświaty w Kielcach. 
Na adres organizatora przesłano 
1125 prac ze 154 szkół, a Laurze 
Szymonek przypadło znakomite 
3. miejsce.
 Czekając na książkowy debiut…
Kacper Kojacz – uczeń Szkoły Podstawowej w Mójczy został 
laureatem największego konkursu literackiego dla uczniów 
szkół podstawowych „Popisz się talentem”! Zadaniem było 
napisanie opowiadania detektywistycznego. Z blisko dwóch 
tysięcy propozycji jurorzy wybrali 33 najlepsze prace. 
W nagrodę Kacper już jesienią zadebiutuje w książce, która 
trafi na półki księgarni i bibliotek w całej Polsce, a przychód 
z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na cel charytatywny. 
Dodatkowo placówkom, z których pochodzą laureaci, 
organizatorzy konkursu przyznali 
certyfikat „Szkoła wspierająca 
talenty”, a do szkolnej biblioteki 
trafią pokonkursowe tomiki opo-
wiadań.

 Kacpra Kojacza do pisania 
motywował nauczyciel języka 
polskiego Łukasz Wilczkowski, 
który sam także może cieszyć się 
z kolejnego już poetyckiego 
sukcesu.
 Nasz polonista znów nagrodzony
Łukasz Wilczkowski został laureatem Międzynarodowego 
Konkursu Jednego Wiersza o Puchar Wydawnictwa 
św. Macieja Apostoła w Tarnowskich Górach. W gronie 
najlepszych w tej imprezie znalazł się... szósty raz 
z rzędu. Tym razem na wyróżnienie 
zapracował wierszem „Na imię mi 
Jezus” (nagrodzony wiersz publi-
kujemy obok). Warto dodać, 
że w każdej edycji nasz poeta 
zdobywał wyróżnienia lub miejsca 
na podium, w tym dwukrotnie 
– pierwsze. Każdorazowo jego 
prace publikowane były w pokon-
kursowych antologiach.

Redakcja 

Uczniowie i nauczyciel szkoły podstawowej w naszej 
gminie zostali docenionymi twórcami. Szkoła w Mójczy 
chwali się plastycznym talentem Laury Szymonek oraz 
literackimi osiągnięciami Kacpra Kojacza i Łukasza 
Wilczkowskiego. 

„NA IMIĘ MI JEZUS”
na imię mi Jezus
mam trzydzieści trzy lata
i całe życie
wieczne
przed sobą

 poznaję cię
 będziesz jednym z dwunastu
 zaliczysz mnie do złoczyńców
 wydasz na pastwę tłumu
 z sakiewką pełną srebrników
 ucałujesz mnie na powitanie

codziennie przestępowaliśmy próg
tej samej świątyni
wówczas nie podniosłeś
na mnie ręki
nie złożyłeś jej w pięść
nie rzuciłeś kamiennego spojrzenia
nie podniosłeś larum
nie przerwałeś mi wpół słowa
lecz to wasza będzie godzina
i wasze panowanie

 skoro dzień nastanie
 stanąwszy na czele kohorty
 schwytasz mnie jak łotra
 zaprowadzisz gwałtem do domu Annasza
 najwyższego waszego kapłana
 przedstawisz mnie jemu
 będziesz naigrywał się ze mnie
 szydził
 drwił
 zasłonisz mi oczy
 wymierzysz policzek
 drugi
 i trzeci

- nie jestem - odrzekniesz
kryjąc w dłoniach blask ognia
przecież wiem - nie zapłoniesz ze wstydu
gdy dobędziesz miecza
i obetniesz mu ucho

 a gdy żołnierze uplotą
 koronę z cierni
 i obleką mnie w purpurę
 zechcesz zwrócić mi wolność
 - ecce homo
 oto wasz Król - obwieścisz
 przyjacielu cezara

podszyty trwogą
zajmiesz miejsce zwane Lithostrotos
tam zakrztusisz się powietrzem
tam ściśnięte gardło
nie wyzionie choćby
słowa

 nie znajdziesz we mnie winy
 umyjesz ręce
 wydasz mnie tłumowi
 każesz ubiczować
 nasączysz octem gąbkę
 nabijesz ją na hizop

nie zaprotestujesz gdy krzykną:
precz
precz
tylko
pościelesz mi
Miejsce Czaszki

 na imię mi Jezus
 mam trzydzieści trzy lata
 ocalejesz
 bo prowadzisz mnie
 na rzeź

Łukasz Wilczkowski
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Ostatni dzwonek i zasłużone wakacje

Uroczyste zakończenia roku odbyły się we wszystkich 
dziesięciu szkołach podstawowych w gminie Daleszyce. 
Najbardziej wzruszające były pożegnania klas ósmych, dla 
których wybrzmiał ostatni dzwonek i kolejny etap edukacji 
zaczną już w szkołach poza naszą gminą.  
– Przed wami otwierają się nowe możliwości, kolejny krok 
wybierajcie mądrze i z sercem, abyście z chęcią kontynu-
owali naukę i wybierali własną drogę życia – mówił 
absolwentom burmistrz.
– Jestem pewna, że będziecie dobrze wspominać szkoły, które 
opuszczacie, z przyjemnością tu wracajcie, ale teraz czas na 
spełnianie marzeń – życzyła młodzieży radna Powiat 
Kieleckiego Anna Kosmala.
 Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 
też w przedszkolach i  Miejsko-Gminnym Żłobku 
w Daleszycach. Burmistrz dziękował przy tym nauczycielom 
i pracownikom za trud wkładany w wychowanie oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także za dbałość 
o ich edukację na tak wczesnym etapie.

Magdalena Włodarska

Ponad tysiąc uczniów skończyło w gminie Daleszyce rok 
szkolny 2021/22. Rozdane zostały świadectwa, nagrody 
za sukcesy w nauce i osiągnięcia sportowe, były podzię-
kowania za wspólnie spędzony czas, najlepsze życzenia 
i wzruszające pożegnania ósmoklasistów. 
– Za wami kolejne dziesięć miesięcy pracy i wyzwań, teraz 
czas na zasłużony odpoczynek – podsumował burmistrz 
Dariusz Meresiński, życząc dzieciom, młodzieży, nauczy-
cielom i pracownikom naszych szkół wymarzonych 
wakacji.

SP BrzechówSP BrzechówSP Brzechów

PSP SłopiecPSP SłopiecPSP Słopiec

SP BorkówSP BorkówSP Borków

SP SukówSP SukówSP Suków

ZSP DaleszyceZSP DaleszyceZSP Daleszyce

Miejsko-Gminny Żłobek w DaleszycachMiejsko-Gminny Żłobek w DaleszycachMiejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach
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Jubileusz Sukowianek znad Lubrzanki. Gospodynie mają już 10 lat!
Koło Gospodyń Wiejskich Sukowianki znad Lubrzanki 
11 czerwca świętowało 10-lecie istnienia. Jubileusz uświe-
tniła msza w miejscowym kościele i pełne sentymentalnych 
wspomnień spotkanie z solenizantkami w remizie OSP. 
Na spotkanie z paniami przyszło wielu znakomitych gości 
i sympatyków Koła, było morze gratulacji i najlepszych 
życzeń, podziękowań i wzruszających wspomnień. Nie 
zabrakło też pięknego występu jubilatek oraz, jak na koło 
gospodyń wiejskich przystało, pysznego jedzenia. Wśród 
gości był burmistrz Dariusz Meresiński, który podziękował 
Paniom za ich zaangażowanie w krzewienie kultury 
ludowej i pielęgnowanie lokalnych tradycji.

 Trudne początki, piękny efekt
KGW Sukowianki znad Lubrzanki powstało 8 czerwca 2012 
roku. 
– W tym czasie brakowało tu integracji i spójności między 
kobietami. I dlatego przyszło mi do głowy, żeby 
zorganizować dla nich spotkanie. Odbywały się wtedy 
mistrzostwa Europy w piłce nożnej, Polska grała na Ukrainie 
i moja siostra stwierdziła, że nikt nie przyjdzie. A jednak 
przyszło ponad 40 kobiet, które chciały się zaangażować 
we wspólną działalność i integrować. Serce mi rosło z dumy. 
Na początku było nas około 60 osób i nie było łatwo. Teraz 
jest nas około 30 prężnie działających członkiń. Każda wie 
już, co ma robić, każda jest odpowiedzialna za pewien obszar 
działania, więc wspólna praca idzie sprawnie. Ale oprócz 
tego, że pracujemy jak maszyny, kiedy trzeba coś 
przygotować, to towarzyszy temu nutka zwariowania, 
wesołości, ironicznych podtekstów i to jest wspaniałe, 
że potrafimy się tym bawić – mówi Anna Kosmala, 
wiceprzewodnicząca KGW Sukowianki znad Lubrzanki 
i radna powiatowa. 
– 10 lat to przepiękny jubileusz. Początki nie były łatwe, 
ale wszystko co piękne, dobre i wspaniałe rodzi się czasami 
w bólu. I tak było właśnie z zespołem Sukowianki znad 
Lubrzanki. To, co najpiękniejsze, co udało się zrobić KGW, 
to zjednoczyć ludzi wokół siebie, zarazić pasją i pokazać, 
że wspólnie można zrobić więcej. Dziś, podczas jubileuszu 
są obecni na sali przedstawiciele Klubu Seniora, druhowie 
z OSP, sołtys z Radą Sołecką, czy przedstawiciele różnych kół 
gospodyń z całej gminy Daleszyce. To pokazuje, jakie duże 
oddziaływanie jest pań z KGW Sukowianki znad Lubrzanki, 
jak prężnie działają, jak pięknie promują nie tylko miejsco-
wość Suków, ale również miasto i gminę Daleszyce na terenie 
powiatu, województwa, a nawet kraju. Z całego serca bardzo 
pięknie im dziękuję za to zaangażowanie, za to, że wy-
chodząc z domu spędzają razem czas, wspierają się 
nawzajem, pomagają sobie i to jest najpiękniejsze w tym 
wszystkim, żeby tworzyć taką wspólnotę. To powoduje, 
że dziś możemy cieszyć się z ich ogromnego sukcesu 
i okrągłego jubileuszu – podkreśla Dariusz Meresiński, 
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. 
 Mnóstwo zaangażowanych osób, dwie sekcje koła 
i duże sukcesy
KGW Sukowianki znad Lubrzanki dzieli się na dwie sekcje: 
śpiewaczą i kulinarną. 
– Sekcja śpiewacza zdobywa nagrody na poziomie woje-
wództwa. Reprezentowała też Polskę na Słowacji. Sekcja 
kulinarna zaś zajmuje się przygotowywaniem jarmarków, 
festynów i, co za tym idzie, gotowaniem. Zdobywa nagrody 

za bardzo dobre potrawy, które tworzy, a wkłada w nie 
ogromne serce – informuje Anna Kosmala. 
 Koło gospodyń z Sukowa może pochwalić się 
licznymi nagrodami. 
– Najważniejszą nagrodą, jaką zdobyłyśmy, było pierwsze 
miejsce w konkursie Ciżbą Śpiewanie Oskara Colberga. Był to 
trudny konkurs, na bardzo wysokim poziomie,  związany 
stricte z gwarą świętokrzyską. Wśród kulinarnych sukcesów, 
bardzo istotne było dla nas pierwsze miejsce w konkursie 
„Potrawa na weselu”, który odbył się w Tokarni podczas 
Festiwalu Filmów Niezwykłych – wymienia Anna Kosmala.
 Jak podkreślają członkinie KGW Sukowianki znad 
Lubrzanki, każdy może do nich dołączyć, do czego 
serdecznie zachęcają. 
– Nie wyobrażam sobie, żeby miało nie być naszego KGW. 
To jest całe nasze życie. Wspólne wyjazdy, występy, 
gotowanie daje nam ogromną satysfakcję – podkreśla 
Małgorzata Brzoza, przewodnicząca KGW Sukowianki znad 
Lubrzanki. 
 Morze życzeń i gratulacji
Podczas uroczystego jubileuszu nie mogło zabraknąć 
występu jubilatek, jak i wielu pysznych dań. Zebrani goście 
nie szczędzili słów uznania dla pań z KGW Sukowianki znad 
Lubrzanki. 
– Zespół świętuje dziesięciolecie swojego istnienia, ale nie 
jest tak, że tylko one są dzisiaj radosne, my również. To jest 
zespół z sukcesami, występuje na wielu scenach, bierze 
udział w wielu przeglądach, gdzie zdobywa wysokie miejsca. 
To bardzo żywiołowe koło. Piękne głosy, uśmiechnięte 
twarze, czego chcieć więcej. Dla mnie to jest ewenement, 
że takie koło u nas się uchowało i ciągle się rozwija 
– zaznacza Alicja Trukszyn, główny instruktor ds. etnografii 
WDK w Kielcach, etnolog, folklorysta.
 Na uroczystości obecna była także posłanka Joanna 
Mucha, która zamierza zaprosić KGW Sukowianki znad 
Lubrzanki do sejmu w Warszawie. 
– Uwielbiam koła gospodyń wiejskich, bo to jest tak 
niesamowita energia, tak nieprawdopodobne działanie. Ale 
najważniejsze jest to, że dziewczyny chcą coś ze sobą 
nawzajem robić, zamiast siedzieć same w domu. To jest 
fenomenalne. Wielkie podziękowania za zaproszenie. Nie 
skłamię, jeśli powiem, że takiej energii, jak tu, jeszcze nie 
widziałam chyba w żadnym kole. Mam nadzieję, 
że następnym razem spotkamy się w Sejmie – podsumowuje 
pani poseł.  

Agnieszka Olech
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Senioralne Impresje - seniorzy z gminy Daleszyce 
i gminy Górno wspólnie uczcili Zielone Świątki

 Gmina Daleszyce wspiera seniorów
Samorząd gminy Daleszyce od lat wspiera działalność 
seniorów, a trzeba podkreślić, że na tym terenie działa 
obecnie aż dziesięć Klubów Seniora. 
– Wspieramy seniorów, ponieważ widzimy, że jest ogromne 
zapotrzebowanie na miejsca spotkań dla osób już 
nieaktywnych zawodowo. Dlatego w gminie Daleszyce 
powstawały kolejne Kluby Seniora, a dziś mamy ich 
aż dziesięć. Z tego, co mi wiadomo, jest to największa liczba 
takich miejsc działających w jednej gminie w skali całego 
kraju, mamy więc powód do dumy. Będziemy nadal wspierać 
seniorów, bo jest to niezwykle ważne, aby dawać im szansę 
do spotkań, integracji i aktywnego spędzania wolnego czasu 
– mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce.
 Przypomnijmy, w 2019 roku w gminie Daleszyce 
ruszył pierwszy projekt skierowany do seniorów, „Gmina 
przyjazna seniorom”. 
– Powstało wtedy pięć Klubów Seniora, w Sukowie, Daleszy-
cach, Komórkach, Smykowie i Cisowie. I to nam pokazało, 
jak ważna jest to inicjatywa. Utworzenie klubów zeszło się 
w czasie z początkiem pandemii Covid-19, a wśród całego 
pakietu przewidzianych zajęć były spotkania z psychologie
m i pielęgniarką. Bardzo to pomogło tym, którzy byli 
zamknięci przez ten czas w domu. Dlatego od stycznia 2022 
roku mamy kolejny projekt, który realizowany jest 
ze Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce. 
Dzięki temu powstało kolejnych pięć klubów seniora, 
w Brzechowie, Niestachowie, Mójczy, Słopcu i Marzyszu. 
One dopiero startują, ale już widzimy, jak bardzo 
są potrzebne – podkreśla Anna Kosmala, radna Rady Powiatu 
w Kielcach. 
 Senioralne impresje ze wspaniałą zabawą
5 czerwca w Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach 
odbyło się spotkanie seniorów w ramach obchodów 
Zielonych Świątek. 
– Dziś gościmy tu aż jedenaście Klubów Seniora. Dziesięć 
z gminy Daleszyce i jeden z sąsiedniej gminy Górno, w sumie 

W pierwszą niedzielę czerwca Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Widełkach tętniło życiem. Odbyło się 
tu spotkanie wszystkich Klubów Seniora z terenu gminy 
Daleszyce, a warto podkreślić, że jest ich tu aż dziesięć, 
co jest wyjątkiem w skali kraju. Obecny był również Klub 
Seniora z Radlina w gminie Górno. Były konkursy, tańce, 
integracja, mnóstwo rozmów i wspaniała zabawa. 

około 200 osób. Jest piękna pogoda, wspaniała zabawa, 
radość i wszyscy są zadowoleni – mówi radna Anna Kosmala.
Podczas wydarzenia było mnóstwo atrakcji. 
– Dzisiejszy dzień, Senioralne Impresje z seniorami z gminy 
Daleszyce i z gminy Górno, to pierwsza tego typu impreza. 
Myślę, że już na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń 
naszego miejsca, Centrum Edukacji  Ekologicznej 
w Widełkach. Jest tu dziś wiele atrakcji. Był konkurs tańca 
i konkurs na najlepszy kosz piknikowy. Oczywiście 
zwyciężyli wszyscy, którzy brali w nim udział. Wspaniałe 
potrawy, wspaniałe kosze piknikowe przy okazji dzisiejszego 
święta, Zielonych Świątek – podkreśla Mariusz Marciniak, 
kierownik Centrum edukacji Ekologicznej w Widełkach.  
 O wyjątkowości spotkania mówił też Arkadiusz 
Kubiec, zastępca wójta gminy Górno. 
– Jest to bardzo ważne wydarzenie dla naszych seniorów, 
które zostało zorganizowane po to, aby mogli się integrować, 
bawić, tańczyć i wspólnie się śmiać. Wspieranie seniorów 
to niezwykle istotny aspekt dla włodarzy poszczególnych 
gmin. Jestem pod wrażeniem, że w gminie Daleszyce jest tak 
dużo klubów seniora. Chcemy iść w tym samym kierunku 
i tworzyć ich więcej także w gminie Górno – zaznacza 
Arkadiusz Kubiec.
 Seniorzy świetnie się bawili. Oprócz tańców był też 
wspólny śpiew, ale nie tylko. Miłe rozmowy nie miały końca. 
– Jestem bardzo zadowolona z tego spotkania, bo miło  
spędza się tu czas. Siedzenie w domu to nie to samo, 
co przebywanie pomiędzy ludźmi. Wszyscy cieszymy się, 
że takie kluby powstają – podsumowuje Elżbieta Dziedzic, 
członkini Klubu Seniora w Słopcu. 
 Projekt „Gmina Daleszyce przyjazna seniorom” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Agnieszka Olech



Głos Daleszyc18

5 medali dla naszych kolarzy! 
Kolejne sukcesy zawodników Vento Bike Team Daleszyce
Wielki sukces młodych kolarzy z Daleszyc! Nasi zawodnicy 
zdobyli aż pięć medali w Mistrzostwach Polski Szkółek 
Kolarskich w Raszkowie. Biało-czerwoną koszulkę 
Mistrzyni Polski założyła Julia Kaczmarczyk! Świetnych 
wyników pogratulował młodzieży burmistrz Dariusz 
Meresiński.

Jeden złoty, trzy srebrne i jeden brązowy – z takim dorobkiem 
medalowym młodzi podopieczni Świętokrzyskiej Fundacji 
Sportu wrócili z Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich 
w Raszkowie. Zawody odbyły się 25 i 26 czerwca. 
Niekwestionowaną liderką w swojej kategorii wiekowej 
okazała się Julia Kaczmarczyk, która nie tylko wywalczyła 
dwa medale, ale też dosłownie zostawiła rywalki daleko 
w tyle. Julia zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Szkółek Kolarskich 
ze startu wspólnego i I Vice Mistrzyni w jeździe indywidualnej 
na czas. 
– Trzeba podkreślić, że w starcie wspólnym Julia wyjechała 
na prowadzenie i przyjechała na solo, nie miała sobie 
równych – podkreśla trener Krzysztof Baćkowski.
 Srebro wywalczyli też: Anna Samecka w Jeździe 
Indywidualnej Na Czas i Stanisław Wrona ze Startu 
Wspólnego, brąz przypadł Julii Gilewskiej ze Startu 
Wspólnego. Nasi medaliści dobrze poradzili sobie też 
w pozostałych wyścigach: Anna Samecka była siódma 
ze startu wspólnego, Stanisław Wrona siódmy w jeździe 
na czas, Julia Gilewska – 24. na czas. 
– Bardzo dobrej postawy trzeba pogratulować również 
pozostałym reprezentantom naszej szkółki: Viktorii 
Olejarczyk, Martynie Sameckiej, Piotrowi Machockiemu, Julii 
Andurze, Zuzie Oszczudłowskiej, Weronice Rutkowskiej, 

Julii Hała i Julii Gilewskiej – podkreśla trener.
– Ogromne gratulacje dla naszych młodych super-zawo-
dników, którzy nieustannie z wielkim zaangażowaniem 
trenują i nadal przywożą medale ze wszystkich ważnych 
zawodów. Dajecie nam wszystkim powód do dumy 
– podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Wielkie 
podziękowania należą się trenerom, Janowi i Krzysztofowi 
Baćkowskim, którzy regularnie prowadzą naszą młodzież 
po medale. Trzeba też podkreślić wielkie zaangażowanie 
rodziców zawodników, którzy pomagają w przygotowaniach 
i towarzyszą w wyjazdach – to są najwierniejsi i najbardziej 
zapracowani kibice. Jeszcze raz gratuluję i jestem pewien 
kolejnych sukcesów!

Magdalena Włodarska
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Puchar burmistrza obroniony! 
8 czerwca 2022r. odbył się XV Turniej Piłki Nożnej Szkół 
Podstawowych o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta 
i Gminy Daleszyce. W tegorocznej edycji Turnieju wzięło 
udział 6 drużyn ze szkół z Borkowa, Daleszyc, Mójczy, 
Niestachowa, Sierakowa, Sukowa.

Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, 
w sumie odbyło się 15 spotkań. Puchar trafił w ręce uczniów 
Szkoły Podstawowej z Daleszyc, którzy wygrali wszystkie 
mecze w pięciu kolejkach. Drugie miejsce zajęła Szkoła 
Podstawowa z Mójczy, trzecie Szkoła Podstawowa 
z Sierakowa oraz czwarte Szkoła Podstawowa z Borkowa. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe 
medale, a zwycięzca Tytułowy Puchar, który po wygranych 
w ostatnich trzech latach pozostaje na stałe w Szkole 
Podstawowej w Daleszycach. 
 Przyznano także nagrody indywidualne. Najlepszym 

piłkarzem turnieju został Nikodem Kozub ze Szkoły 
Podstawowej z Daleszyc, a najlepszym bramkarzem Dawid 
Kumor ze Szkoły Podstawowej z Mójczy. Szczególne 
wyróżnienie otrzymała jedyna zawodniczka turnieju Amelia 
Król ze Szkoły Podstawowej w Borkowie.
 Profesjonalną obsługę sędziowską zapewnił Paweł 
Toboła – radny Rady Miejskiej w Daleszycach i trener 
w Akademii „SPARTAKUS” oraz Patryk Hernik – zawodnik 
MGKS „SPARTAKUS” Daleszyce.
 Wszystkim składamy serdeczne gratulacje i podzię-
kowania oraz  zapraszamy za rok.

MGOK Daleszyce

Nasi artyści nagrodzeni! 

Decyzją Rady Artystycznej tegorocznych „Spotkań” główną 
nagrodę dla solisty im. Haliny Szelestowej otrzymała pani 
Marianna Śmiłowska z Marzysza, pierwsze miejsce 
w kategorii zespołów śpiewaczych zajęły „Marzyszanki”, 
drugie – Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry”, natomiast 
wyróżnione zostały zespoły „Sukowianki znad Lubrzanki” 
oraz Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza.
– Wszystkim gratuluję wspaniałych występów i w pełni zasłu-
żonych nagród. Dzięki Waszej pasji kultura ludowa nie 
odchodzi w zapomnienie, swoją artystyczną pracą dajecie 
świadectwo, jak bogate mamy tradycje i pięknie promujecie 
naszą gminę Daleszyce – podziękował artystom burmistrz 
Dariusz Meresiński. Słów uznania dla naszych śpiewaczek 
i śpiewaków nie szczędzili również obecni na uroczystości 
radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala oraz dyrektor 
MGOK, Norbert Wojciechowski. 
 Symboliczne czeki i nagrody rzeczowe laureaci 
otrzymali z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Anny Krupki, senatora Jacka Włosowicza, 

Bardzo szczęśliwe dla gminy Daleszyce okazały się 
46. Buskie Spotkania z Foklorem. W jednym z  najważniej-
szych przeglądów kultury ludowej w naszym regionie 
mamy aż dwa zespoły na podium, dwa wyróżnienia 
i nagrodę indywidualną!

dyrektora WDK Adriana Scipióra i wicedyrektor Edyty Bobryk. 
Dodatkowe nagrody dla solistki i zespołów z naszej gminy 
ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce oraz Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach.
 Koncert finałowy odbył się 12 czerwca na scenie 
przed Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. W sumie 
w eliminacjach przeglądu zaprezentowało się 130 zespołów, 
wokalistów i instrumentalistów, w finale publiczność mogła 
obejrzeć 70 najlepszych prezentacji. Jury co roku ocenia 
dobór repertuaru i poziom prezentacji, ale też użycie gwary 
i stroje ludowe (autentyzm i zgodność z regionem).

Magdalena Włodarska



Program stały na całe wakacje:Program stały na całe wakacje:

PoniedziałkiPoniedziałki
zajęcia taneczne, zabawy sportowe - MGOK Daleszycezajęcia taneczne, zabawy sportowe - MGOK Daleszyce

WtorkiWtorki
zajęcia kulinarne (gofry, pizza, tosty) - świetlicezajęcia kulinarne (gofry, pizza, tosty) - świetlice

ŚrodyŚrody
rajdy piesze - MGOK Daleszyce, świetlicerajdy piesze - MGOK Daleszyce, świetlice

CzwartkiCzwartki
zajęcia komputerowe, składanie robotów - MGOK Daleszycezajęcia komputerowe, składanie robotów - MGOK Daleszyce

PiątkiPiątki
zajęcia z bezpieczeństwa, malarskie - świetlice, MGOK Daleszycezajęcia z bezpieczeństwa, malarskie - świetlice, MGOK Daleszyce

Program stały na całe wakacje:

Poniedziałki
zajęcia taneczne, zabawy sportowe - MGOK Daleszyce

Wtorki
zajęcia kulinarne (gofry, pizza, tosty) - świetlice

Środy
rajdy piesze - MGOK Daleszyce, świetlice

Czwartki
zajęcia komputerowe, składanie robotów - MGOK Daleszyce

Piątki
zajęcia z bezpieczeństwa, malarskie - świetlice, MGOK Daleszyce

Program stały na całe wakacje:Program stały na całe wakacje:

PoniedziałkiPoniedziałki
zajęcia taneczne, zabawy sportowe - MGOK Daleszycezajęcia taneczne, zabawy sportowe - MGOK Daleszyce

WtorkiWtorki
zajęcia kulinarne (gofry, pizza, tosty) - świetlicezajęcia kulinarne (gofry, pizza, tosty) - świetlice

ŚrodyŚrody
rajdy piesze - MGOK Daleszyce, świetlicerajdy piesze - MGOK Daleszyce, świetlice

CzwartkiCzwartki
zajęcia komputerowe, składanie robotów - MGOK Daleszycezajęcia komputerowe, składanie robotów - MGOK Daleszyce

PiątkiPiątki
zajęcia z bezpieczeństwa, malarskie - świetlice, MGOK Daleszycezajęcia z bezpieczeństwa, malarskie - świetlice, MGOK Daleszyce

W poprzednim numerze Głosu Daleszyc 
ogłosiliśmy konkurs dla najmłodszych, 
w którym mieliście za zadanie wytropić 
na stronach gazety zaprzyjaźnionego z nami 
Pana Dallasa. Najszybszą i najbardziej 
spostrzegawczą Czytelniczką okazała się 
Zuzanna Kapkowska z Brzechowa. 
Gratulujemy!

Ech.... co to był za weekend!

Konkursy rozstrzygnięte!

Od 17 do 19 czerwca mieliśmy pierwszy 
w Daleszycach zlot food-trucków, było pyszne 
jedzenie, kolorowe szaleństwo oraz masa 
atrakcji dla małych i dużych mieszkańców 
naszej gminy. Pierwszy zlot food-trucków 
w Daleszycach za nami. Takiej imprezy 
jeszcze nie było i wygląda na to, że przy-
gotowane atrakcje porwały Was do zabawy!

Oto wspaniałe zdjęcia mieszkańców naszej gminy zrobione podczas festiwalu kolorów. Wygląda na to, że bawiliście się 
znakomicie, dlatego postanowiliśmy nagrodzić autorów wszystkich nadesłanych na konkurs fotografii. Dla wszystkich  
mamy upominki, po które zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (pok.4).

Redakcja

OBJAZDOWE WAKACJE 2022
Mobilny Klub Rodzinny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach znów zawita w naszych 
sołectwach. Wakacyjna akcja skierowana jest do rodzin objętych wsparciem MGOPS, pracownicy socjalni zapraszają też 
osoby starsze i niepełnosprawne, dla których utrudnieniem jest dojazd do Ośrodka.

Data Miejsce zbiórki Temat Miejsce odbioru 
dzieci

Data Miejsce zbiórki Temat Miejsce odbioru 
dzieci

19.07.2022 r.

21.07.2022 r.

26.07.2022 r.

28.07.2022 r.

02.08.2022 r.

04.08.2022 r.

09.08.2022 r.

11.08.2022 r.

Leśniczówka 
w Sierakowie

Gospodarstwo 
Agroturystyczne 

Torfowisko Wójtostwo

Plaża w Borkowie

WYCIECZKA dla dzieci biorących udział w zajęciach 
w dniach: 19,21 i 27 lipca

Rynek 
w Daleszycach

Centrum Edukacji 
Ekologicznej 
w Widełkach

Przy Szkole 
Podstawowej 
w Brzechowie

WYCIECZKA dla dzieci biorących udział w zajęciach 
w dniach: 2, 4 i 9 sierpnia

PODCHODY 
- GRA TERENOWA 

DLA DZIECI

GRY I ZABAWY 
PODWÓRKOWE

KONKURS 
NA NAJCIEKAWSZĄ 

BUDOWLNĘ Z PIASKU

PLEMER MALARSKI

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE

PODCHODY 
- GRA TERENOWA 

DLA DZIECI

Leśniczówka 
w Sierakowie

Gospodarstwo 
Agroturystyczne 

Torfowisko Wójtostwo

Plaża w Borkowie

Centrum Edukacji 
Ekologicznej 
w Widełkach

Leśniczówka
w Niestachowie

Plac Cedry
w Daleszycach

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA W OKRESIE WAKACJI 2022
Spotykamy się codziennie w godz. 9.00 - 13.00

MGOK Daleszyce oraz Świetlice terenowe

(o odwołaniu zajęć będziemy informować na facebooku)

Więcej informacji pod numerami telefonów:

MGOK Daleszyce - 41 3072251, 698 655 169

Świetlica Kranów - 664 154 870

Świetlica Widełki - 609 345 532

Świetlica Cisów - 41 353 53 10, 723 610 710

Świetlica Niwy - 692 343 472

Świetlica Komórki - 795 800 201

Na zajęcia dzieci przynoszą wodę do picia oraz suchy prowiant.

Dzieci poniżej 6 roku życia przychodzą pod opieką rodziców

Dla wytrwałych na koniec wakacji przewidujemy nagrody 

rzeczowe!
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