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Szanowni Państwo,
Zakończyliśmy trudny rok 2022. Z po-

wodu dużego wzrostu inflacji i wydatków, 
z pandemią w tle i wojną na Ukrainie – 
był to z pewnością dla nas wszystkich 
czas pewnych niepokojów, niełatwych 
decyzji i koniecznych kompromisów. Ale 
nauczeni wieloma doświadczeniami po-
radziliśmy sobie z nowymi wyzwaniami 
tak, jak robimy to najlepiej: sumiennie 
działając w najlepszej wierze dla dobra 
naszej gminy oraz starając się z kolejnej 
lekcji wynieść wskazówki, które będą nam służyć na przyszłość. W tej chwili 
dla mieszkańców ważną kwestią jest preferencyjny zakup węgla, realizowa-
ny za pośrednictwem samorządów, które zostały nagle postawione przed 
tym zadaniem i wywiązują się z niego możliwie najlepiej. Dziękuję miesz-
kańcom za wyrozumiałość i świadomość, że na wiele aspektów tej procedu-
ry po prostu nie mamy wpływu.

W nowy rok wchodzimy z nowym budżetem gminy Daleszyce. Choć trud-
na sytuacja ekonomiczna dotyka tak gospodarstwa domowe, jak i samorzą-
dy, jestem pewien, że dopracowaliśmy solidny budżet, który pozwoli naszej  
gminie stabilnie funkcjonować i dalej się rozwijać. Zrealizujemy rozpoczęte 
i najpilniejsze inwestycje, a przypomnę, że to m.in. rozbudowa szkół, bu-
dowa świetlic wiejskich, dróg i chodników czy sieci wodno-kanalizacyjnych 
oraz projekty społeczne – a więc zadania ważne dla wszystkich grup miesz-
kańców, zaplanujemy kolejne działania, utrzymamy wszystkie jednostki or-
ganizacyjne samorządu. Jak co roku, będziemy starać się o dofinansowania 
ze źródeł zewnętrznych, a jeśli tylko uwolnią się dodatkowe środki, to w cią-
gu roku dołożymy je do nowych projektów. O szczegółach najważniejszych 
zaplanowanych przez nas w tym roku zadań przeczytacie na stronie 7.

Mam nadzieję, że 2023 rok będzie dla naszej wspólnoty czasem wytchnie-
nia od dotychczasowych zawirowań, ale też widząc, z jakimi trudnościami 
mierzyliśmy się w ostatnich latach, jestem pewien, że potrafimy dostoso-
wać się również do dużych wyzwań. Skutecznie wykorzystujemy różnorodne 
możliwości, by rozwijać nasze sołectwa i by nasza gmina stawała się coraz 
lepszym miejscem do życia – a dowodem na pozytywne efekty naszych za-
biegów są choćby rankingi plasujące nas w czołówce najbardziej zaangażo-
wanych w rozwój świętokrzyskich samorządów, o czym piszemy na stronie 4. 

Z ogromnym zapałem zaczynamy nowy rok i skupiamy się na nowych 
zadaniach, ale możemy też z satysfakcją podsumować 12 ostatnich mie-
sięcy. W tym celu przygotowane zostało dla Czytelników Głosu Daleszyc 
krótkie podsumowanie najważniejszych inwestycji i wydarzeń, jakie miały 
miejsce w naszej gminie. Zachęcam do obejrzenia fotorelacji, porównania, 
jakie zmiany zachodzą wokół nas i powspominania rocznic i spotkań, jakie 
integrowały mieszkańców w minionym 2022 roku. 

Wszystkiego najlepszego w Nowym 2023 roku.
Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Serdecznie zapraszamy 
do hali MGOK

przy ul. Chopina 25 w Daleszycach
W programie:  
Godz. 16.00 – 17.00 występy:
 Z Zespołów dziecięcych i młodzieżowych,
 Z Orkiestry Dętej z Daleszyc,

Godz. 17.00 – 18.00
LICYTACJA GADŻETÓW

DARCZYŃCÓW SERDECZNIE PROSIMY 
O DOSTARCZANIE GADŻETÓW 

DO MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA 
KULTURY W DALESZYCACH 

DO DNIA 25 STYCZNIA 2023R.  
DZIĘKUJEMY!!!

Zbiórka 
darów
w Urzędzie

Pracownicy daleszyckie-
go magistratu i jedno-
stek organizacyjnych 

Urzędu Miasta i Gminy po 
raz kolejny okazali wsparcie 
najbardziej potrzebującym 
- jak co roku przed święta-
mi Bożego Narodzenia przy-
gotowali świąteczne paczki 
żywnościowe dla kilku ro-
dzin i osób samotnych z te-
renu naszej gminy, wskaza-
nych przez MGOPS. 

W paczkach znalazły się ar-
tykuły żywnościowe, chemia 
gospodarcza i słodycze dla naj-
młodszych. Dary przed święta-
mi Bożego Narodzenia trafiły do 
potrzebujących. 
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Mieszkańcy Sukowa i przy-
jezdni kierowcy mogą już 
korzystać z parkingu, jaki 

powstał w ramach budowy cen-

Zaparkujesz przy cmentarzu.
Centrum przesiadkowe w Sukowie gotowe

trum przesiadkowego. Przy miej-
scowym cmentarzu powstało 
kilkadziesiąt wygodnych miejsc 
parkingowych dla aut osobowych 
i autobusów oraz dla rowerów. 
Wybudowany został także mini-
dworzec i zatoki autobusowe.  

Zadanie zostało zrealizowane w ra-
mach projektu pn. „Wspieranie dzia-
łań w zakresie zrównoważonej mo-
bilności ZIT KOF na obszarze Gminy 
Daleszyce poprzez budowę centrum 

Na terenie gminy Dale-
szyce zakończyła się 
budowa pięciu aktyw-

nych przejść dla pieszych, któ-
re powstały na newralgicznych 
odcinkach dróg powiatowych. 
Tymczasem już staramy się o po-
prawę bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym w czterech kolejnych 
miejscowościach.

W ramach zakończonego zadania 
odnowione zostało oznakowanie po-
ziome, pasy są lepiej widoczne dzięki 
kontrastowym kolorom, zostały do-
świetlone i dodatkowo oznakowane, 
a kierowcy są alarmowani o zbliżaniu 
się do zebry pasami akustycznymi. 

Inwestycję zrealizował Powiat Kielec-
ki na pięciu odcinkach dróg powiato-
wych, gdzie panuje wzmożony ruch: 
w Mójczy, Sukowie, Borkowie i Dale-
szycach.

Bezpieczne przejścia gotowe, będą kolejne!
Tymczasem nasza gmina stara 

się już o podniesienie bezpieczeń-
stwa kolejnych przejść przy szkołach 
w Brzechowie, Daleszycach, Niesta-
chowie i Szczecnie. Mają tu zostać 
zamontowane wyświetlacze prędko-
ści, które będą ostrzegać kierowców 
przed łamaniem przepisów. Inwe-
stycja będzie realizowana w ramach 
projektu „Bezpieczna droga do szko-
ły. Poprawa infrastruktury drogowej”, 
w ramach którego zakupione zostaną 
także dwa miasteczka ruchu drogo-
wego do użytku w szkołach. Zadanie 
ma dofinansowanie w kwocie 260tys. 
zł, czyli 85% kosztów. 

/MW/

Ruszamy z budową sali gimnastycznej w Słopcu
Wyczekiwana przez 

uczniów inwestycja za-
częła się w grudniu, na 

plac budowy wjechały koparki 
i rozpoczęły przygotowywanie 
terenu pod budowę. Przy Szkole 
Podstawowej w Słopcu powsta-
nie sala gimnastyczna z pełnym 
zapleczem sanitarno-szatniowym 
oraz niezbędnymi pomieszcze-
niami dodatkowymi i instalacjami 
wraz z zagospodarowaniem tere-
nu wokół budynku.

Zadanie będzie realizowane z do-
tacji pozyskanej z rządowego Fundu-
szu Inwestycji Strategicznych. – Dzię-
ki dobrze przygotowanym wnioskom 
pozyskaliśmy z tego programu niemal 

10 mln zł na trzy obszary inwestycyj-
ne. Poza budową sali gimnastycznej, 
pieniądze przeznaczamy też na mo-
dernizację urządzeń wodociągowych 
i przebudowę dziesięciu odcinków 
dróg gminnych – przypomina bur-
mistrz Dariusz Meresiński.  

Sala będzie wpisywać się w stra-
tegię ograniczenia niskiej emisji po-
przez zastosowanie szeregu nowo-
czesnych rozwiązań: zaplanowano 
kotłownię na biomasę – pellet oraz 
montaż instalacji fotowoltaicznych 
redukujących zużycie energii po-
wstałej z wydobycia paliw kopalnych, 
dodatkowo zostanie zamontowana 
pompa ciepła pozwalająca w okresie 
letnim całkowicie zlikwidować emisję 
spalin do atmosfery. 

Przypomnijmy, w ramach pierw-
szego naboru programu Polski Ład 
nasza gmina zdobyła dofinansowanie 
do budowy powstających już sal gim-
nastycznych przy szkołach podsta-
wowych w Borkowie i Marzyszu oraz 
świetlicy wiejskiej w Mójczy. 

/MW/

przesiadkowego” współfinansowane-
go z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Działania 
6.2 „Promowanie strategii niskoemi-
syjnej oraz zrównoważona mobilność 
miejska – ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój 
miast” Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014 – 2020. Gmina 
Daleszyce pozyskała na realizację 
inwestycji niemal 800 tysięcy złotych 
dofinansowania unijnego.

/MW/
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W gminie Daleszyce wiedzą, jak 
inwestować. Według „Rankin-
gu Inwestycyjnego” opraco-

wanego przez niezależnych ekspertów 
tutejszy samorząd znalazł się na bardzo 
wysokim 104 miejscu w kraju na 620 
wszystkich gmin, na 7 miejscu w woje-
wództwie świętokrzyskim i na 3 miej-
scu w powiecie kieleckim. Oznacza to, 
że dynamiczny rozwój jest domeną tego 
miejsca.

Ocenili skuteczność
samorządów
Według niezależnego rankingu opubliko-

wanego w czasopiśmie „Wspólnota” gmina 
Daleszyce jest jedną z tych, które najpręż-
niej się rozwijają. Przeznacza się tu ogromne 
środki na inwestycje. – Chcemy, aby komfort 
życia w gminie Daleszyce sukcesywnie rósł. 
Dlatego nie zwalniamy tempa, pozyskuje-

my kolejne środki na realizację ważnych dla 
mieszkańców zadań i rozpoczynamy inwesty-
cje, na które czekają – mówi Dariusz Mere-
siński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Eksperci „Rankingu Inwestycyjnego” pod 
uwagę brali całość wydatków majątkowych 
poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat, 
w tym przypadku lata 2019-2021. Ten spo-
sób badania pozwala uniknąć dużych, chwi-
lowych wahań wskaźnika będącego podstawą 
rankingu.

Każdy rok lepszy
od poprzedniego
Badanie ekspertów wyraźnie wskazu-

je na dynamiczny rozwój gminy Daleszyce. 
W ciągu ostatnich trzech lat tutejszy samo-
rząd może pochwalić się ciągle rosnącym 
skokiem inwestycyjnym. Dla porównania, 
w latach 2017-2019 gmina plasowała się na 
165 miejscu w kraju, w latach 2018-2020 

na 121 miejscu, a w latach 2019-2022 uda-
ło się osiągnąć bardzo wysokie 104 miejsce. 
– Kierunek rozwoju gminy Daleszyce, jaki 
obraliśmy, okazuje się słuszny. Realizujemy 
cały szereg inwestycji w różnych obszarach, 
drogownictwa, edukacji, rozwoju infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej, czy sportowo-re-
kreacyjnej. Podejmujemy też wiele działań 
społecznych. Stawiamy na takie zadania, 
które poprawiają komfort życia mieszkańców 
na tym terenie. Co ważne, oni sami nadają 
tym działaniom pożądany kierunek, dzięki 
czemu inwestycje są celnymi odpowiedziami 
na zapotrzebowanie społeczne. Gmina Da-
leszyce jest naszą wspólną, małą ojczyzną, 
a przy dobrej współpracy i wsłuchiwaniu się 
w głosy mieszkańców możemy sprawić, że jej 
rozwój będzie równomierny – podsumowuje 
burmistrz Dariusz Meresiński.

agnieszka Olech

Pismo Samorządu Terytorialnego opracowało ranking wydatków poniesionych 
przez miasta i gminy na ochronę powietrza i klimatu w latach 2018–2021. Da-
leszyce uplasowały się na 34. miejscu  w grupie miasteczek – na prawie 600 

objętych rankingiem gmin w Polsce, a w województwie świętokrzyskim wyprzedziły 
nas w tej kategorii jedynie Działoszyce.

Jak uzasadniają twórcy opracowania, wy-
datki te stanowią rosnącą kwotę w budżetach 
jednostek samorządu terytorialnego, a temat 
został podjęty ze względu na społeczną wagę 
problemu, jakim jest smog, z którym w naj-
większym stopniu walkę podejmują samorzą-
dy gminne.

Największą część stanowiły wydatki na 
urządzenia do redukcji zanieczyszczeń oraz 
na urządzenia do zapobiegania zanieczysz-
czeniom, w tym nowe techniki i technologie 
spalania paliw wraz z modernizacją kotłow-
ni i ciepłowni oraz niekonwencjonalne źródła 
energii.

Wśród miasteczek największe wydatki 
w przeliczeniu na mieszkańca poniosła dolno-
śląska Ścinawa (1.932,675 zł), pierwsze ze 
świętokrzyskiego Działoszyce uplasowały się 
na miejscu 28-ym (739,147 zł), natomiast 
Daleszyce znalazły się na miejscu 34-tym na 
z kwotą 669,562 zł na mieszkańca. Warto za-
uważyć, że ponad 30 miasteczek wydało na 
ten cel poniżej złotówki.

Jak Daleszyce walczą o czyste powie-
trze? Pytamy burmistrza Dariusza Mere-
sińskiego

Dariusz Meresiński: Jako gmina pro-
mujemy nowoczesne źródła ogrzewania 
i „zieloną” energię. Robimy to zmieniając 
technologie grzewcze w obiektach użyteczno-
ści publicznej, jak również pomagając miesz-
kańcom w podobnej wymianie w prywatnych 
domach. Tutaj to zadanie spełnia program 
„Czyste powietrze”, w którym można dostać 
dofinansowanie do wymiany pieca, okien czy 
fotowoltaiki, a samorząd promuje ten pro-
gram i pomaga z niego skorzystać. Wystar-
czy przyjść do urzędu, a pracownicy przepro-
wadzą zainteresowanych mieszkańców przez 

ale szerszym dbaniu o środowisko naturalne, 
to trzeba dodać, że zmodernizowaliśmy trzy 
oczyszczalnie ścieków, co ma ogromne zna-
czenie dla poprawy jakości wód i ziemi, ko-
rzystamy z programów sadzenia drzew mio-
dodajnych, wspieramy edukację ekologiczną 
w szkołach oraz stworzonym właśnie w tym 
celu Centrum Edukacji Ekologicznej w Wideł-
kach. Podejmujemy kolejne działania zmie-
rzające nie tylko do realizowania inwestycji 
przyjaznych środowisku, ale też do zwiększa-
nia świadomości mieszkańców w tym zakre-
sie. Samorząd ma tu swoją misję, by poprzez 
własne działania inspirować i ułatwiać podob-
ne decyzje mieszkańcom. Instalacje fotowol-
taiczne w szkołach, czy innych publicznych 
obiektach są tymi działaniami, z których bez-
pośrednio korzystają nasi mieszkańcy, ale 
są też na pewno cenną wskazówką na temat 
wybranych przez nas dróg rozwoju. 

GD: Jakie są Pana dalsze plany na 
rozwój naszej gminy w zakresie ochrony 
środowiska?

DM: Od początku mojej pracy na stanowi-
sku burmistrza stawiam na politykę zrówno-
ważonego rozwoju, by mieszkańcy mieli coraz 
większy komfort życia dzięki nowym drogom 
czy obiektom, a jednocześnie, by nie stracili 
tego, co mamy cennego, czyli przyjaznego, 
zdrowego środowiska wokół nas. Ostatnie 
lata to realizacja wielu wspaniałych inwestycji, 
ale jednocześnie ciężka praca, by te wartości 
skutecznie godzić. Mamy już wiele gotowych 
nowych projektów, które zrealizujemy w naj-
bliższych latach, to m.in. rozbudowa przed-
szkola w Daleszycach, czy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury, aktualnie budujemy świetlicę 
w Mójczy, trwa przebudowa remizy w Szczecnie, 
powstają nowe sale gimnastyczne w Marzyszu, 
Borkowie, Słopcu i wszystkie te obiekty będą no-
woczesne i ekologiczne. Mam też kolejne plany 
(m.in. budowa sal gimnastycznych w Brzechowie, 
Szczecnie) i wielką nadzieję, że przy bardzo do-
brej współpracy z radnymi, uda mi się te wszyst-
kie zamierzenia  zrealizować.       /MW/

Gmina Daleszyce w czołówce samorządów
w niezależnym rankingu – tu rozwój jest bardzo prężny

Podliczono wydatki samorządów na ochronę powietrza.
Daleszyce drugie w świętokrzyskiem!

konieczne formalności i pomogą złożyć odpo-
wiedni wniosek.

Głos Daleszyc: W rankingu wydatków 
samorządów na ochronę powietrza Da-
leszyce znalazły się na drugim miejscu 
w województwie świętokrzyskim. Czy to 
znaczy, że wyjątkowo dbamy o klimat, 
czy też inne samorządy ten problem lek-
ceważą?

DM: Trudno mówić o lekceważeniu, to są 
duże wydatki, na które małych samorządów 
może często nie stać, bo mają inne priory-
tety. Ale myślę, że dzisiaj to już konieczność 
i ochrona środowiska musi być uwzględniana 
nawet w niewielkich budżetach. Trzeba sta-
wiać na inwestycje, które wspierają nie tylko 
sam rozwój gmin i miast, ale jednocześnie 
środowisko naturalne i korzystać z możliwych 
w tym zakresie dofinansowań.

GD: Co w takim razie poprawiło się 
na rzecz klimatu w gminie Daleszyce 
w ostatnich latach?

DM: Od kilku lat nasz samorząd ponosi 
ogromne nakłady na poprawę stanu budyn-
ków użyteczności publicznej w naszej gmi-
nie, czyli szkół i jednostek urzędu, bo w ten 
sposób w głównej mierze możemy ograniczyć 
emisję zanieczyszczeń. W tym celu przede 
wszystkim inwestujemy w termomoderniza-
cje budynków oraz wymianę źródeł ogrzewa-
nia. W ostatnich latach poddaliśmy termomo-
dernizacji aż dziewięć budynków szkolnych, 
przychodnie i budynek urzędu miasta i gmi-
ny, wybudowaliśmy instalacje fotowoltaiczne 
na wielu obiektach, wymieniamy piece węglo-
we na pelletowe. Każdy nowy obiekt w naszej 
gminie jest już projektowany z uwzględnie-
niem możliwości pozyskiwania energii odna-
wialnej. A jeśli mówimy nie tylko o smogu, 
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Na symboliczne opłat-
kowe spotkanie bur-
mistrz Dariusz Mere-

siński zaprosił przedstawicieli 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy: księży, sołtysów, radnych, 
pracowników jednostek organi-
zacyjnych daleszyckiego ratu-
sza, druhów OSP, przedstawicie-
li szkół, Kół Gospodyń Wiejskich 
i Klubów Seniora.

Gościem wigilijnego spotkania był 
poseł Krzysztof Lipiec , natomiast 
o bożonarodzeniowe przesłanie za-
dbali księża z terenu Gminy Daleszy-
ce. 

Samorządowa wigilia
w gminie Daleszyce

Dobra wiadomość dla niezmo-
toryzowanych mieszkańców 
Miasta i Gminy Daleszyce – 

cztery linie autobusowe na trasach: 
Sieraków – Niestachów (Kielce), 
Trzemosna-Marzysz-Suków (Kiel-
ce), Widełki–Słopiec (Kielce) i Bor-
ków–Daleszyce-Kranów (Kielce) 
otrzymały dofinansowanie. Tutej-
szy samorząd pozyskał na ten cel 
bardzo duże dofinansowanie ze-
wnętrzne w kwocie blisko 1,4 mln 
zł. Dzięki tym środkom utrzymane 
zostaną linie, dzięki którym zapew-
niany jest dostęp do komunikacji 
publicznej ułatwiającej przemiesz-
czanie się po tym terenie.

Dofinansowanie wyniesie łącznie 1 
milion 377 tysięcy 756 złotych. Środki 
zostały przyznane z Rządowego Fun-
duszu Przewozów Autobusowych i zo-
staną przeznaczone na utrzymanie 
czterech linii autobusowych na trasie 
o łącznej długości 165 kilometrów. – 
Zależało nam na utrzymaniu linii auto-
busowych na terenie gminy Daleszyce. 
Z każdej z nich korzystają mieszkańcy 
dojeżdżający do pracy, szkół, ośrod-
ków zdrowia, czy urzędów. Dzięki 
podjętym wcześniej wysiłkom te linie 
działały już od jakiegoś czasu, a dziś 
oficjalnie otrzymały zewnętrzne dofi-
nansowanie, co nas niezmiernie cie-
szy. Oznacza to, że w dalszym ciągu 
będą one obsługiwane bez zakłóceń. 
Z pewnością ułatwi to niezmotoryzo-
wanym mieszkańcom przemieszcza-
nie się po tym terenie – mówi Dariusz 
Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce.

Rusza budowa
nowych lamp ulicznych 

Uzupełniamy oświetlenie 
uliczne w czterech miejsco-
wościach gminy Daleszyce. 

28 listopada burmistrz Dariusz 
Meresiński podpisał umowy na 
wykonanie zadania w Mójczy, 
Sukowie, Marzyszu i Szczecnie.

Jaśniej i bezpieczniej będzie nie-
bawem na odcinku drogi wewnętrz-
nej do Młyna (dz. nr 785) w Mójczy, 
na ulicy Słonecznej w Sukowie, przy 
drodze gminnej w Marzyszu i przy 
drodze wewnętrznej w Szczecnie (dz. 
nr 223).

Wykonawcą jest spółka Spektrum 
z Kielc. W Mójczy prace potrwają do 
końca maja, pozostałe zadania mają 
być gotowe do połowy stycznia przy-
szłego roku.          /MW/

Umowa podpisana

Umowę na dofinansowanie w imie-
niu burmistrza Dariusza Meresińskiego 
podpisywał sekretarz gminy Daleszyce 
Piotr Ferens wraz ze skarbnik gminy 
Iloną Piwowarską. Jak podkreślał pod-
czas wydarzenia wojewoda świętokrzy-
ski Zbigniew Koniusz, celem Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych 
jest przywracanie połączeń do rejo-
nów, w których komunikacja zbiorowa 
nie funkcjonuje lub jest niewystarcza-
jąca. – Dofinansowania, na które dziś 
podpisujemy umowy są rekordowe. 
Warto przypomnieć, że zaczynaliśmy 
od 200 tysięcy złotych do wykorzysta-
nia w 2019 roku, teraz mamy 44 milio-
ny i to się pnie w górę. Podpisujemy 57 
umów na różne odcinki tras, zarówno 
nowe, jak i już istniejące. To 14 milio-
nów tak zwanych wozokilometrów, co 
daje wyobrażenie ile kilometrów będzie 
przejechane tymi trasami w ramach tak 
ogromnego dofinansowania. Święto-
krzyskie staje się miejscem w Polsce, 
gdzie już nie ma przysiółków, które są 
zupełnie wykluczone komunikacyjne. 
Cieszę się, że samorządy wykazały się 
tu czujnością i wsłuchiwały w głosy spo-
łeczne – podkreśla wojewoda Zbigniew 
Koniusz. 

W oficjalnym podpisaniu umów 
uczestniczył też senator Krzysztof Słoń. 
– Fundusz Rozwoju Przewozów Auto-
busowych to strzał w dziesiątkę. To 
zatarcie białych plam i wykluczenia ko-
munikacyjnego, nawet w najmniejszych 
miejscowościach, czyli tam, gdzie ludzie 
mieli problem z przemieszczaniem się, 
aby załatwiać podstawowe potrzeby. 

Cieszy mnie to, że Fundusz i ten pro-
gram ewoluuje w naszym województwie, 
w naszym powiecie, bo jeszcze trzy lata 
temu tylko kilka gmin do niego przystę-
powało. A dzisiaj podpisanie umów z 57 
samorządami na kwotę ponad 44 milio-
nów, złotych. To kilkaset linii autobuso-
wych w naszym województwie, miliony 
wozokilometrów. Niezwykle aktywni są 
tutaj samorządowcy z naszego powia-
tu, z gmin, które są mi bardzo bliskie. 
Oni wsłuchali się w głos mieszkańców 
i korzystają z tego Funduszu. Wymaga 
to oczywiście wysiłku organizacyjnego 
i logistycznego, ale w tym wyjątkowym 
porozumieniu publiczno-prywatnym 
z przewoźnikami, naprawdę widać duży 
postęp i wójtowie, burmistrzowie mają 
tutaj sukcesy, a dzieje się to z korzy-
ścią dla mieszkańców – mówi senator 
Krzysztof Słoń.

Cztery linie będą utrzymane

W gminie Daleszyce pozyskane 
środki zostaną przeznaczone na cztery 
linie autobusowe. - Staramy się, aby 
mieszkańcy mogli poruszać się komu-
nikacją organizowaną zarówno przez 
prywatnych przewoźników, jak i przez 
ZTM Kielce. Wspólnie podpisane umo-
wy przez burmistrza z przewoźnikami 
powodują, że ta sieć linii komunikacyj-
nych pokrywa sporą część naszej gmi-
ny, dzięki czemu na tym terenie nie ma 
mowy o wykluczeniu mieszkańców, je-
śli chodzi o obszar komunikacji – pod-
sumowuje sekretarz gminy Daleszyce 
Piotr Ferens. 

agnieszka Olech

Blisko 1,4 miliona złotych dofinansowania dla czterech linii 
autobusowych w gminie Daleszyce – umowy podpisane

Burmistrz złożył wszystkim przy-
byłym najlepsze świąteczne życzenia 
i podziękował za kolejny wspólny rok 
pracy na rzecz naszej gminy.  /MW/
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Uroczyste obchody jubileuszu 
50-lecia Miejsko-Gminnego 
Klubu Sportowego Sparta-

kus Daleszyce odbyły się 16 grud-
nia. Wśród zaproszonych gości 
był  burmistrz Dariusz Meresiń-
ski, który gratulował tak ważne-
go jubileuszu piłkarzom, trene-
rom, przedstawicielom Zarządu 
oraz wszystkim obecnym i byłym 
członkom klubu i osobom związa-
nym ze Spartakusem. 

- Reprezentujecie nie tylko barwy 
swojego klubu, ale też gminę Daleszy-
ce, która może być dumna z Waszej 
historii i obecnego wkładu w rozwój 
sportu i wychowanie młodego poko-

Spartakus Daleszyce
świętował 50-lecie istnienia

lenia – podkreślał burmistrz, życząc 
wielu sukcesów płynących z pasji do 
futbolu. 

Gościem jubileuszu był także 
prezes Świętokrzyskiego Związku 
Piłki Nożnej Mirosław Malinowski, 
przewodniczący Rady Wojewódzkiej 
Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS 
Jerzy Kula oraz wicestarosta kielec-
ki Tomasz Pleban i radna Powiatu 
Kieleckiego Anna Kosmala. Wszyscy 
uczestnicy uroczystości życzyli dale-
szyckim sportowcom wielu zwycięstw 
i awansów, gratulowali też prężnego 
rozwoju Akademii Spartakusa, która 
zrzesza i mobilizuje do gry 180-ciu 
młodych piłkarzy.        /MW/

Najlepsi pracodawcy zostali 
docenieni przez kieleckich 
inspektorów pracy. Wśród 

wyróżnionych znaleźli się bur-
mistrz Miasta i Gminy Daleszyce 
Dariusz Meresiński oraz sołtys 
Niw Wacław Pawlik! Mieszkańcy 
naszej gminy dali przykład dbania 
o bezpieczeństwo w miejscach 
pracy i o najmłodszych mieszkań-
ców.

Burmistrz Dariusz Meresiński ode-
brał z rąk Okręgowego Inspektora 
Pracy Adama Derzy podziękowanie 
za zaangażowanie i współpracę na 
rzecz ochrony pracy na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego w 2022 
roku.

Wacław Pawlik został nagrodzo-
ny za zajęcie I miejsca w wojewódz-
kim etapie konkursu pn. „Otwórz się 
na bezpieczeństwo dzieci na wsi”, w  
którym poza przekazaniem ulotek 
informacyjnych wykazał się organi-

Burmistrz i sołtys nagrodzeni
za promowanie bezpieczeństwa pracy

zacją spotkania edukacyjnego dla 
dzieci powiązanego z wystawą ma-
szyn rolniczych. Konkurs miał na celu 
upowszechnianie wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy w rol-
nictwie.

Podsumowanie działań prewencyj-
nych realizowanych przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Kielcach w roku 
2022 odbyło się 30 listopada w Filhar-
monii Świętokrzyskiej.      /MW/

Budżet gminy Daleszyce na 2023 rok przyjęty jednogłośnie
30 grudnia Rada Miejska w Da-

leszycach obradowała nad 
projektem budżetu gminy 

na 2023 rok. Założenia nowego doku-
mentu szczegółowo omówił burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Me-
resiński. W budżecie zapisano dochody 
w wysokości 88,5 mln zł oraz inwesty-
cje na ponad 25 mln zł. Radni podjęli 
uchwałę jednomyślnie.

W porównaniu z budżetem uchwalonym 
w poprzednim roku dochody wzrosły o 4 
mln zł, wydatki natomiast o ponad 8,5 mln 
zł, a inwestycje – o 6 mln zł. Jak podkreślał 
burmistrz, znacząco zwiększone wydatki to 
skutek trudnej sytuacji w kraju i na świe-
cie, z którą mierzymy się już od dwóch lat. 
- Ostatnie dwa lata to czas bardzo trudny 
dla nas wszystkich, to czas walki z pande-
mią, wojna na Ukrainie, pomniejszone do-
chody realne, wysoka inflacja i bardzo wy-
sokie koszty bieżące, które mają ogromny 
wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oraz 
na podrożenie realizowanych inwestycji – 
mówił burmistrz Dariusz Meresiński.

Budżet gminy Daleszyce na rok 2023 za-
wiera dochody w wysokości 88.564.601,38 
zł, w tym dochody bieżące w wysokości 
72.304.592,88 zł, oraz dochody majątko-
we 16.260.008,50 zł. Wydatki opiewają na 
96.464.601,38 zł, w tym wydatki bieżące 
71.104.503,23 zł, a wydatki majątkowe 
25.360.098,15 zł.

Środki w budżecie są zabezpieczo-
ne na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich 
działających przy MGOK, Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Dale-
szycach wraz z jej oddziałami w Sukowie 
i Szczecnie, Miejsko-Gminnego Żłobka 
w Daleszycach, na działanie i rozwój ośmiu 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu gminy Daleszyce, na wspiera-
nie działalności klubów sportowych, na 
transport publiczny w kwocie 1,2 mln zł, 
na funkcjonowanie szkół publicznych pro-
wadzonych przez gminę i przez stowarzy-
szenia.  Wydatki na oświatę zabezpieczone 
w nowym budżecie to kwota ponad 27,3 
mln zł, subwencja oświatowa wyniesie nie-
spełna 18,5 mln zł. To oznacza, że z budże-
tu gminy musimy dołożyć ponad 8,9 mln zł. 

Drogi i gospodarka
wodno-ściekowa
Na zadania wodno-kanalizacyjne za-

bezpieczone zostały środki w wysokości 
prawie 1,9 mln zł. - To jest 18 zadań, wśród 
których najważniejsze to wykonanie otwo-
ru studziennego w miejscowości Szczecno, 
opracowanie dokumentacji projektowej na 
modernizację ujęcia wody w Niestachowie, 
budowa punktów pomiarowych oraz mo-
dernizacja węzłów wodociągowych na tere-
nie gminy, dostawa i montaż wodomierzy 
wraz z mobilnym systemem do zdalnego 
odczytu, wykonanie dokumentacji projek-
towej na budowę kanalizacji w Niestacho-
wie i Brzechowie, są też zadania projektu 
i budowy mniejszych odcinków wodocią-
gowych i kanalizacyjnych, staramy się też 
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Budżet gminy Daleszyce na 2023 rok przyjęty jednogłośnie

zabezpieczać środki na przygotowanie no-
wych dokumentacji projektowej dla kolej-
nych zadań – podsumował burmistrz.

Ponad 7 mln zł to kwota zapisana w bu-
dżecie na 43 zadania drogowe (budowa 
oraz wykonanie dokumentacji) . Wśród 
najważniejszych jest przebudowa drogi 
gminnej w msc. Słopiec, remont ulicy Za-
górze w Daleszycach, budowa drogi gmin-
nej w Brzechowie, remont wielu odcinków 
dróg gminnych i wewnętrznych, a także 
opracowanie dokumentacji projektowych 
na przebudowę dróg powiatowych wraz 
z budową chodników w Smykowie, w Suko-
wie-Borkach i na odcinku Daleszyce-Niwy, 
na rozbudowę dróg gminnych w Marzyszu, 
Mójczy, w Daleszycach Za Ścięgnami, na 
odcinku Słopiec-Ławy-Niwy, na remont 
drogi gminnej na odcinku Kaczyn - Marzysz 
wraz z remontem mostów. – Zabezpieczyli-
śmy też środki na projekt budowy przejścia 
dla pieszych przy szkole w Niestachowie 
oraz na projekt „Bezpieczna droga do szko-
ły. Poprawa infrastruktury drogowej”, który 
będzie realizowany w sołectwach Brzechów, 
Niestachów, Szczecno, Daleszyce – cho-
dzi m.in. o zakup znaków wyposażonych 
w pomiar prędkości - wyliczał burmistrz. 
– W budżecie jest też zabezpieczona prze-
budowa skrzyżowania w Daleszycach koło 
Domu Ludowego przy założeniu, że zadanie 
otrzyma dofinansowanie zewnętrzne. Po-
nadto około 400 tys. zł to wydatki na uzu-
pełnienie oświetlenia ulicznego (wykonanie 
projektów oraz budowa).

Nowe obiekty 
Prawie 15 mln zł w nowym budżecie 

gmina zaplanowała na zadania kubatu-
rowe. - Zadań mamy 16, wśród nich jest 
rozbudowa Szkoły Podstawowej w Słop-
cu o salę gimnastyczną wraz z zapleczem 
sanitarno-szatniowym,  wykonanie doku-
mentacji projektowej oraz przebudowa 
pomieszczeń oddziału przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Niestachowie, roz-
budowa i przebudowa świetlicy wiejskiej 
przy OSP w Szczecnie, rozbudowa infra-
struktury sportowo-kulturalnej na terenie 
gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE 
w miejscowościach Marzysz, Borków i Mój-
cza, budowa boisk wielofunkcyjnych w so-

łectwach Niestachów i Cisów, wykonanie 
dokumentacji projektowej na budowę świe-
tlicy wiejskiej przy OSP w Niestachowie, 
modernizacja i doposażenie Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Daleszycach, wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz montaż instalacji foto-
woltaicznych na pięciu obiektach: budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dale-
szycach, budynku Urzędu Miasta i Gminy, 
budynku Szkoły Podstawowej w Niestacho-
wie, oczyszczalni ścieków w Marzyszu oraz 
ujęciu wody w Mójczy. 

E-usługi i programy społeczne
W budżecie jest też zabezpieczone 1,3 

mln zł na pozostałe wydatki inwestycyjne, 
tutaj największą pozycją jest kwota 800 
tys. zł na opracowanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na te-
renie gminy. – Przymierzamy się także do 
dwuletniego programu Cyfrowa Platforma 
e-usługi dla mieszkańców miasta i gminy 
Daleszyce, by mogli mieć dostęp do nie-
których danych w naszym systemie księ-
gowym, aby łatwo sprawdzić swoje rozli-
czenia – zapowiada burmistrz. – Chcemy 
w ten sposób jeszcze bardziej otworzyć się 
na mieszkańców, by mogli z takich usług 
i udogodnień korzystać. W budżecie są też 
zabezpieczone środki na realizację progra-
mów zdrowotnych dot. szczepień przeciwko 
grypie, meningokokom i pneumokokom, 
a także na realizację projektów Razem 
z Seniorami, druga edycja, czyli funkcjo-
nowanie pięciu klubów seniora (w sumie 
na terenie gminy działa 10 klubów senio-
ra), program Asystent Osobisty Osoby 
Niepełnosprawnej oraz program Opieka 
Wytchnieniowa – na te dwa programy dzię-
ki zaangażowaniu pracowników MGOPS 
otrzymaliśmy prawie 2,5 mln zł. 

- Jestem przekonany, że dzięki bar-
dzo dobrej współpracy z szanowną Radą, 
Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Mar-
szałkowskim, ze Starostwem Powiatowym, 
z Powiatowym i Świętokrzyskim Zarządem 
Dróg, Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska, Państwową Strażą Pożar-
ną, a przede wszystkim przy zrozumieniu 
i bardzo dobrej współpracy z mieszkańcami 
naszej gminy zrealizujemy budżet na bar-

dzo trudny 2023 rok. Na koniec chciałbym 
podziękować pani skarbnik i wszystkim 
pracownikom za przygotowanie projektu 
budżetu – podsumował burmistrz.

Budżet dobrze oceniony
Jak podkreślił Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Daleszycach Rafał Siwonia, Re-
gionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie 
oceniła projekt uchwały budżetowej gmi-
ny Daleszyce na 2023 rok, a także projekt 
wieloletniej prognozy finansowej gminy 
Daleszyce na lata 2023-2035 i możliwo-
ści sfinansowania deficytu planowanego 
w projekcie uchwały budżetowej. - Wiem, 
że przygotowanie tego budżetu nie było 
łatwe przy obecnej inflacji, mamy stosun-
kowo nieduży deficyt, biorąc pod uwagę 
wzrost wydatków na inwestycje, utrzyma-
nie oświaty, do której dokładamy już pra-
wie 9 mln zł rocznie, mamy dochody ma-
jątkowe rzędu 16 mln zł, gdzie wydatki są 
rzędu 25 mln zł – uważam, że przy tych 
kwotach deficyt jest znikomy – podkreślał 
Przewodniczący.

Projekt uchwały budżetowej dobrze 
ocenił m.in. radny Mariusz Dziadowicz: 
- Kiedy w ub. roku uchwalaliśmy budżet 
w wysokości ponad 84 mln zł, wiedzieliśmy, 
że to jest organizm, na jakim się wciąż pra-
cuje, na każdej sesji coś się zmienia, coś 
wpada, coś wypada. Ten budżet przez rok 
urósł nam do kwoty 105 mln zł, czyli niemal 
o jedną czwartą. Tak samo dziś, wiedząc, 
jak skrupulatnie pani skarbnik z panem 
burmistrzem pracowali nad projektem, 
jestem pewien, że na koniec roku będzie 
i ten nowy budżet większy. Wiem, że nie 
możemy stać w miejscu i na pewno gmi-
na Daleszyce w tym miejscu nie stoi.  28% 
wydatków przeznaczonych na inwestycje to 
jest bardzo dużo. Nie sposób nie odnieść 
się do oświaty, która z roku na rok coraz 
bardziej obciąża budżet gminy, to jest 
w ciągu roku wzrost o prawie 50% (z 6 mln 
w ’22 do 9 mln zł w 2023 roku). Ale patrząc 
optymistycznie: zabezpieczone jest funk-
cjonowanie wszystkich instytucji, a kiedy 
gros samorządów boryka się z problemami 
i obcina różne wydatki, np. likwidując fun-
dusz sołecki, u nas on nadal jest i angażu-
je mieszkańców wokół wspólnych zadań – 
podsumował i dziękował za przygotowanie 
budżetu radny Mariusz Dziadowicz.

Uchwała budżetowa została przyjęta 
przez radnych jednomyślnie. Głosowanie 
poprzedziło też jednogłośne przyjęcie wie-
loletniej prognozy finansowej gminy Dale-
szyce na lata 2023-2035.

- Dziękuję bardzo i gratuluję, szanowna 
Rado, mamy fundament do pracy na 2023 
rok – podsumował Przewodniczący Rady.

- W imieniu pani skarbnik jak i własnym 
dziękuję za przyjęcie budżetu na rok 2023 
to dla nas bardzo ważne, że Rada przyjęła 
uchwałę jednomyślnie, bo to pokazuje, że 
jest zrozumienie dla naszych działań, które 
nie są łatwe, oraz, że bardzo płynnie bę-
dziemy mogli przejść do pracy w nowym 
roku – podkreślał burmistrz Dariusz Mere-
siński.

/MW/
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Przebudowa ulicy Kilińskiego w Daleszycach

Budowa świetlicy w Mójczy Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczecnie Przebudowa drogi Suków-Mójcza

Budowa sali gimnastycznej w Borkowie Otwarcie Eko-Urzędu

Aktywne przejście dla pieszych
w Daleszycach

Aktywne przejście dla pieszych
w Mójczy

Budowa sali gimnastycznej w SłopcuAktywne przejście dla pieszych
w Sukowie

Zakończenie budowy chodnika w Dankowie

Przebudowa drogi w Widełkach ŁukawaPrzebudowa ulicy Chabrowej w Mójczy
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Budowa oświetlenia w Borkowie osiedle Budowa oświetlenia w Smykowie

Budowa oświetlenia w Brzechowie za szkołą
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Przebudowa drogi w Marzyszu

Budowa sali gimnastycznej w Marzyszu

Otwarcie drogi powiatowej i chodnika w Komórkach Rozbudowa remizy w Szczecnie

Aktywne przejście dla pieszych
w Borkowie

Aktywne przejście dla pieszych
w Daleszycach

Budowa sali gimnastycznej w Słopcu Centrum przesiadkowe w Sukowie

Przebudowa drogi w Widełkach Łukawa

PODSUM
OW

ANIE ROKU 2022
Budowa oświetlenia w Smykowie Ujęcie wody Smyków - Sieraków

Budowa oświetlenia w Brzechowie za szkołą Przebudowa ulicy Nad Lubrzanką w Sukowie

Modernizacja i doposażenie punktu se-
lektywnej zbiórki odpadów komunalnych
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30 Finał WOŚP w Daleszycach

Akcja zimowa Radosne Ferie 
w gminie Daleszyce

Zakończenie projektu Elastyczni 
na rynku pracy

Otwarcie klubu seniora
w Niestachowie

Otwarcie klubu seniora w Słopcu
Zbióka darów dla uchodźców 
z Ukrainy

110-lecie OSP w Daleszycach Dzień św. Floriana

Festyn w Słopcu

10-lecie KGW Suków

Dzień Dziecka w przedszkolu
w Daleszycach

I Zlot foodtrucków i festiwal kolorów
w Daleszycach

Rocznica wybuchu Powstania 
Styczniowego, uroczystości w Szczecnie

Wiosenny marsz seniorów w Widełkach

PO
DS

UM
OW

AN
IE

 R
OK

U 
20

22



11Grudzień / 2022

/ Głos Daleszyc // GłOS DalESzyc /

W
Y

D
A

R
ZEN

IA

11Grudzień / 2022

/ GłOS DalESzyc /

Otwarcie klubu seniora w Brzechowie

Otwarcie klubu seniora w Marzyszu

Otwarcie klubu seniora w Mójczy

Zbióka darów dla uchodźców 
z Ukrainy

Koncert MGOK z okazji Dnia Kobiet Przekazanie wozu OSP
dla walczącej Ukrainy

Puchar dla gminy Daleszyce w turnieju 
samorządowym piłki nożnej halowej

Nagroda MGBP dla Czytelników Roku
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
w Daleszycach

Sprzątanie gminy

Nadanie imienia Marii Michalczyk 
SP w Marzyszu

Rocznica utworzenia oddziału 
partyzanckiego Wybranieckich w Cisowie

Sesja absolutoryjna

Festiwal Pieśni Wielkopostnych 
w kościele w Daleszycach Rocznica 10 kwietnia w Mójczy Wyścig MTB Cross Daleszyce

PODSUM
OW

ANIE ROKU 2022



12

/ Głos Daleszyc /

Grudzień / 2022

/ GłOS DalESzyc /

W
Y

D
A

R
ZE

N
IA

12 Grudzień / 2022

/ GłOS DalESzyc /

PO
DS

UM
OW

AN
IE

 R
OK

U 
20

22

Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza

5-lecie KGW Widełki

Akcja letnia w gminie Daleszyce

Dożynki w Mójczy

Nagrody burmistrza dla prymusów

Turniej sołtysów

Otwarcie sali edukacyjnej Mały Strażak

Srebrne Gody par małżeńskich

Szkoła Żywej Historii w Widełkach Wyścig o Puchar Burmistrza w Borkowie

Kwesta na daleszyckim cmentarzu

Uroczystości 11 listopada

Złote Gody mieszkańców

Capstrzyk Powstańczy w Hucie Szczeceńskiej

Bieg charytatywny Suków na Start

Daleszycki Jarmark na św. Michała 
i laureaci Złotych Wag

Narodowe Czytanie „Ballad i romansów”
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Gminne Zawody OSP

Przekazanie samochodu do przewozu 
niepełnosprawnych  Dożynki gminne

UKS Sparta Daleszyce wicemistrzem 
Polski w piłce nożnej plażowej kobiet

Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Rocznica Wymarszu AK na pomoc 
walczącej Warszawie

Wyścig o Puchar Burmistrza w Borkowie Cecyliada 2022

Koncert patriotyczny w ZSP w Daleszycach

Capstrzyk Powstańczy w Hucie Szczeceńskiej Ożywianie daleszyckiego rynku na święta Żywa szopka w Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Widełkach

Narodowe Czytanie „Ballad i romansów”

Odsłonięcie ławeczki Bronisława 
Opałki w Marzyszu

80-lecie OSP Niestachów
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Długoletnia tradycja mieszkań-
ców gminy Daleszyce została 
podtrzymana. Rynek w Daleszy-

cach ozdobił szereg bożonarodzenio-
wych drzewek. Każde z nich zostało 
ubrane przez poszczególne jednostki, 
organizacje, szkoły i kluby. Ozdoby 
choinkowe, jak co roku zostały wyko-
nane z naturalnych produktów, bądź 
takich, które mogą być przeznaczone 
do recyklingu, a śnieżna aura dodała 
wydarzeniu prawdziwie świątecznego 
nastroju.

Świąteczna integracja

16 i 17 grudnia na rynku w Daleszy-
cach spotkali się mieszkańcy gminy, aby 
ustroić przygotowane przez Nadleśnic-
two Daleszyce drzewka, czyli wziąć udział 
w akcji pod hasłem „Ożywiamy daleszycki 
rynek na święta”. Każdą choinkę stroiła 
delegacja reprezentująca określone śro-
dowisko. Wśród nich znaleźli się przed-
stawiciele szkół, samorządowcy, sołtysi, 

Rynek w Daleszycach ustrojony na święta.
Stanęło tu 38 pięknych choinek

a także pracownicy różnych jednostek or-
ganizacyjnych z terenu gminy Daleszyce. 
– Z roku na rok wydarzenie rozrasta się, 
za co dziękujemy Nadleśnictwu Daleszyce, 
które przekazuje nam drzewka. Ale go-
rące podziękowania należą się wszystkim 
tym, którzy tu przychodzą i chcą wspólnie 
spędzić czas. Jest to jedyne tego typu wy-
darzenie w województwie świętokrzyskim 
na taką skalę. Możemy być więc dumni, 
że potrafimy się tak wspaniale integrować 
i wspólnie działać, po to, aby sprawić, by 
te święta były w gminie Daleszyce praw-
dziwie nastrojowe – powiedział Dariusz 
Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Da-
leszyce.

Wspólne strojenie choinek to wspania-
ła forma integracji mieszkańców. – Okres 
adwentu to okres zadumy, spokoju i pew-
nych refleksji. Dzisiaj borykamy się z pew-
nymi trudnościami życia codziennego, ale 
w takiej sile, jaka tutaj jest, wspólnie mo-
żemy choć przez chwilę o nich zapomnieć 
– powiedział Grzegorz Gałuszka, radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Piękne i ekologiczne ozdoby

Akcja strojenia choinek jest nie tylko 
miłą inicjatywą, która ma stworzyć w gmi-
nie świąteczną atmosferę, ale też niesie ze 
sobą konkretny cel. Przypomina bowiem 
o ekologii  i recyklingu. Na drzewkach za-
wisły ozdoby z materiałów, które można 
powtórnie przetwarzać: aniołki z plasti-
kowych butelek, czy bałwanki z płyt CD. 
Są tu też naturalne bombki: szyszki, sło-
miane ozdoby, papierowe łańcuchy, czy 
pięknie pomalowane zawieszki wycięte 
z drzewa. – Strojenie drzewek jest dosko-
nałą okazją, aby przypomnieć o tym, czym 
jest recykling i dlaczego warto segregować 
odpady. A przecież jest to działanie dla 
naszego wspólnego dobra – mówiła Anna 
Kosmala, radna Rady Powiatu w Kielcach. 
Złożyła też mieszkańcom życzenia w for-
mie pięknego wiersza.

Pośród prawie czterdziestu choinek nie 
mogło zabraknąć drzewka Nadleśnictwa 
Daleszyce, które jak zawsze przygotowa-
ło bardzo ekologiczny wystrój. – Nasze 
ozdoby są w stu procentach ekologiczne. 
Nawet farby, których używaliśmy do ozda-
biania bombek są stosowane w lasach do 
wyznaczania różnych drzew, można więc 
powiedzieć, że wszystko na naszej choince 
jest naturalne – podkreślał Tomasz Guz, 
nadleśniczy Nadleśnictwa Daleszyce.

W tym roku zdecydowano o tym, że 
choinki nie będą oceniane z klasyfikacją na 
miejsca. – Wszystkie drzewka są cudowne 
i każdy wykonał misterną pracę, by stwo-
rzyć pochodzące z surowców wtórnych 
dekoracje na bożonarodzeniowe drzewka. 
Nagrodą dla wszystkich będą bony poda-
runkowe – podsumował burmistrz Dariusz 
Meresiński. Złożył też mieszkańcom ży-
czenia radosnych i spokojnych Świat Bo-
żego Narodzenia.

agnieszka Olech
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Józef z Cisowa, a Powstanie Styczniowe.
Okruchy Historii – cz. 4

Celebrując 160. rocznicę Powstania 
Styczniowego, zwracamy nasze myśli 
do Tych, którzy uczestnicząc w tym 

wydarzeniu, pragnęli z miłością wyprowa-
dzić Ojczyznę „ze stanu ucisku i poniżenia”. 
Wspominamy Powstańców Styczniowych 
Ziemi Daleszyckiej, ale i tych Wszystkich, 
którzy „zachowali się jak trzeba” w tam-
tych trudnych czasach.

Generał Antoni Jeziorański (1821-1882) 
był synem Franciszka K. Jeziorańskiego, ofi-
cera wojsk polskich i Marianny z Zagrodzkich, 
wnuczki Józefa Kajetana urodzonego w Cisowie. 
Po studiach technicznych porzucił myśl o spo-
kojnym życiu na rzecz walki „za wolność naszą 
i Waszą”. W czasie Wiosny Ludów walczył dzielnie 
w pułku  jazdy Legionu Polskiego na Węgrzech, 
awansując na adiutanta gen. J. Wysockiego. 
Uczestniczył w zwycięskiej wojnie Imperium 
Otomańskiego przeciw Rosji, umacniał twierdze 
w Stambule i Belgradzie, prowadził działania 
dyplomatyczne na Bałkanach (w ramach współ-
pracy z Hotelem Lambert) oraz walczył w wojnie 
francusko-pruskiej w 1870 roku. 

Ważny, polski etap jego życia rozpo-
czął się w 1860 roku, kiedy poślubił Natalię 
Horbowską – „jego przeznaczenie”, córkę 
sędziego, oficera w Powst. Listopadowym. 
Mając wsparcie teścia, działał w tajnej gru-
pie m.in. z Apollo Korzeniowskim – ojcem 
Józefa i Ksawerym Norwidem - bratem po-
ety. W 1861 roku został osadzony w X Pa-
wilonie Cytadeli. Po uwolnieniu i nominacji 
na naczelnika powiatu rawskiego, Antoni 
czynił przygotowania do powstania, które 
wybuchło 22.01.1863 roku. W swoich Pa-
miętnikach wspomina ostatnie spotkanie 
z mamą Marianną z Zagrodzkich, która, we 
łzach, powiedziała: „Więc znów nas porzu-
casz! Bóg niech Cię błogosławi! Ja za Was 
modlić się będę!”. Zdejmując z szyi meda-
lion Matki Bożej Częstochowskiej dodała: „Weź 
go, on Cię od nieszczęścia uchroni”.  

Lista miejsc i wydarzeń powstańczych 1863 
roku, w których brał udział, jest długa m.in.: 
Rawa, Lubochnia, Studzianna, Żarnowiec; w ra-
mach kampanii gen. M. Langiewicza: Rapocice 
(22.02.), Małogoszcz (24.02.), Uniejów (28.02.), 
Pieskowa Skała (4.03.), Chroberz (17.03.), 
Grochowiska (18.03.); bitwy pod Kobylanką 
(1.05. i 6.05.) i Hutą Krzeszowską (11.05.). 
Gen. Jeziorański, ranny w głowę pod Kobylanką 
i kontuzjowany pod Hutą przedarł się do Gali-
cji (stracił przytomność w Przemyślu), „planując 
nową wyprawę do Królestwa”, jak podano na 
stronie warszawskiego Muzeum Niepodległości.

Po czasie emigracji osiadł z żoną i córką Ma-
rysią we Lwowie, pracując jako urzędnik  w Biu-
rze Technicznym. Działał na rzecz Ojczyzny do 
końca swoich dni, a jego pogrzeb w 1882, liczą-

cy ok.  20 tys. uczestników, stał się wiel-
ką, patriotyczną manifestacją. Odznaczony 
Krzyżem Niepodległości z Mieczami, generał 
Antoni Jeziorański - potomek Józefa z Ciso-
wa, spoczął w kwaterze powstańców stycz-
niowych  lwowskiego Cmentarza Łyczakow-
skiego. 

Bratem stryjecznym gen. Jeziorańskiego 
był Jan Jeziorański (1833-1864), który zimą 
1863/64 jako komisarz Komunikacji przy se-
kretariacie Stanu Rządu Narodowego zajmo-
wał się organizacją  przewozu  ludzi, broni, 
amunicji i korespondencji powstańczej. Był 
mężem,  Wandy, z którą miał małe córecz-
ki Jasię i Bronię, a spodziewali się kolejnej. 
Jana aresztowano wiosną, osadzono w X Pawi-
lonie. Torturowany powiedział: „Ludzi, którzy 
niegdyś mi zaufali, nie jestem w stanie zdradzić. 
Niech cierpię karę, ale pamięć moja nie będzie 
przeklinana”. 5 sierpnia 1864 r. na stokach Cyta-
deli odbyła się egzekucja członków Rządu Naro-
dowego: Traugutta, Krajewskiego, Toczyskiego, 
Żulińskiego oraz Jeziorańskiego. Towarzyszyli im 

Porucznik August Zagrodzki (1843-1909) - 
potomek Józefa z Cisowa, został aresztowany 
w Warszawie w 1863 r. i skazany na 10 lat ze-
słania do Turyńska. Szczęśliwie powrócił, zało-
żył rodzinę, zamieszkał w Kielcach, a pracował 
w Urzędzie Akcyzy. Jego znajomym i kuzynem 
był powstaniec Władysław Chmurzyński (1845-
c.1930), którego dziadkowie mieszkali w Górnie 

(wtedy parafia Daleszyce). Miał 18 lat i wal-
czył pod dowództwem Chmieleńskiego, Rę-
bajły i Zawadzkiego. Ranny pod Jeziorkiem, 
więziony, po zwolnieniu pozostawał pod do-
zorem. Był barwną i lubianą osobą - w czasie 
kieleckich strajków 1905 roku „nie bał się ko-
zackich nahajek” i recytował własne rymy np. 
„Rosja carska nie zginęła, ale zginąć musi, co 
Japonia nie wybije, choroba wydusi”. Z dumą 
nosił mundur weterana, odznaczony, tuż przed 
śmiercią, Krzyżem Niepodległości z Mieczami. 

Postacią, łączącą rodziny Zagrodzkich 
i Kozierowskich jest nie tylko Wiktoria Za-
grodzka - żona Wiktora Kozierowskiego (ase-
sora), ale również jej teściowa Magdalena 
z Paszkowskich, której bratanek poślubił sio-
strę gen. Jeziorańskiego. Magdalena i Walenty 
Kozierowscy (zmarł w Daleszycach) wychowali 

synów w miłości do Ojczyzny. Józef Kozierow-
ski (1813-1863), oficer Powst. Listopadowego, 
działacz emigracyjny we Francji, przyjechał do 
Krakowa, aby przygotowywać Powstanie Stycz-
niowe, a jego syn, Henryk, jako student i mani-
festant, a potem powstaniec walczył w żuawach 
śmierci Rochebrune’a.      Eugeniusz Kozierowski 
(1818-1892) pełnił funkcję ekspozytora poczt 
w Daleszycach (1837-1840). Był dzierżawcą 
Belna, wójtem Rykoszyna, a od 1859 właścicie-
lem Dóbr w Strojnowie. Jako członek Towarzy-
stwa Rolniczego, namiastki polskości, przeżywał 
jego rozwiązanie w 1861 roku i śmierć ponad 
100 osób, zastrzelonych w rozruchach na Placu 
Zamkowym w Warszawie. Eugeniusz był aktyw-
nym działaczem organizacji niepodległościowej, 
a w listopadzie 1863 roku z jego gościny korzy-
stał oddział gen. Hauke-Bossaka i płk. Chmie-
leńskiego przed bitwą pod Strojnowem. Areszto-
wany w 1864, więziony w Chęcinach i Kielcach, 
został skazany na osiem lat więzienia w modliń-
skiej  twierdzy.

Wspominając Powstanie Styczniowe obej-
mujemy pamięcią i modlitwą jego Uczestników, 
tych których znamy z imienia i Tych z bezimien-
nych grobów. Powstaniec, gen Antoni Jeziorań-
ski – potomek Józefa z Cisowa, napisał kiedyś: 
„Cześć Ofiarom, które życie swe za przekonania 
serca oddały, cześć Tym, którzy po stepach Sybi-
ru, z tęsknotą zwracali wzrok swój do ukochanej 
Ojczyzny, cześć Tym, którzy opuściwszy drogie 
dla serca rodziny, tułać się po obcej ziemi byli 
zmuszeni”. Cześć i Chwała Bohaterom!

B. Kraj, a. Pacek, a. Wellem z d. Karpińska
(Niemcy), M. Kowalski (Francja), R. Wilczyński

zakonnicy - kapucyni. Odczytano wyrok. Prawie 
30 tysięcy ludzi tam zgromadzonych śpiewało 
„Boże, coś Polskę”. Rodziny nie odzyskały ciał 
bliskich, zakopanych w dole, posypanym wap-
nem. Wdowa po Janie - Wanda zmarła dwa lata 
później. Dzieci przeszły pod opiekę stryjostwa, 
w tym praprawnuczek Józefa z Cisowa.

Władysław Zagrodzki (1846-1863), poto-
mek Józefa z Cisowa, jako  siedemnastolatek po-
szedł do Powstania. Był półsierotą - ojciec Win-
centy, wojskowy i kapelmistrz, zmarł przed jego 
urodzeniem. W pobliżu klasztoru w Lądzie, 12 
lipca 1863 roku, miała miejsce potyczka między 
oddziałem gen Taczanowskiego, a Rosjanami. 
Trzech powstańców nie przeżyło, a wśród nich 
Władysław Syrokomla Zagrodzki. Pochowani 
przez kapucynów po nabożeństwie, spoczywają 
w klasztornym parku tuż u stóp Matki Bożej – 
figury, na której cokole umieszczono napis o ich 

ofierze, złożonej z miłością na ołtarzu Ojczy-
zny. 

W 1863 roku, prawnuczka Józefa ur. 
w Cisowie - Rozalia Mroczkowska mieszkała 
w dworku kuzynów Łuniewskich w Gnojnie. 
Bywała tam słynna Anna Pustowójtówna – 
adiutantka gen. Langiewicza, a ponieważ 
w okolicy było duże zgrupowanie, Rozalia 
pomagała dostarczać żywność, lekarstwa, 
a nawet broń – dary przewożone z dworu. 
Opatrywała rannych, poznając wtedy Julia-
na Szulca (syna oficera) - przyszłego męża, 
a inny powstaniec - Józef Sikorski poprosił 
potem o rękę jej siostry Marianny, o czym 
napisała Ciocia Atka w jej rodzinnym pa-
miętniku.
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1 grudnia br. w Miejsko Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Da-
leszycach odbył się XXXII 

Konkurs Recytatorski Święto-
krzyskiej Poezji Ludowej.

Pisali tak Adam Mickiewicz, Ju-
liusz Słowacki, Leopold Staff 
czy Julian Tuwim. Ich poezję 

wyróżniały, oprócz głębokiej treści, 
rymy i określony rytm oraz bogactwo 
środków wyrazu. Dziś na literackich 
salonach króluje wiersz biały, który 
stara się wymykać dawnym regułom. 
Ale miłośnicy wiersza klasycznego 
też mają święto. Już po raz 7. Miejski 
Dom Kultury w Sulejówku zorgani-
zował Ogólnopolski Konkurs Poetyc-
ki „O Buławę Marszałka”. Swoich sił 
w tradycyjnej formule liryki postano-
wił spróbować uczący w Szkole Pod-
stawowej w Mójczy polonista Łukasz 
Wilczkowski. Efekt? 1. miejsce... i to 
w dwóch kategoriach. Jury konkurso-
we uznało, że utwór pt. „Chociaż nie 

Uczniowie
pielęgnują tradycje

Talenty są wśród nas… 

CHOCIAŻ NIE
NOSZĘ KAPELUSZY

 
Chociaż nie noszę kapeluszy,

mimo że gasnę przed kurtyną,

z Tobą na ustach w świat wyruszę,

nim minę to, co musi minąć.

 

Chociaż wyrosłem z kilku marzeń,

przelałem kroplą złudzeń czarę,

wierzę, że Tobie się przydarzę,

że jestem szyty na Twą miarę.

 

Z pradawną wiarą, tą ze źródła,

spłyną nam lata i jesienie.

Droga jest piękna, gdy jest trudna.

Niebo jest zacne, bo trwa ziemia.

 

A Ty tu stroisz się w zapachy,

oblekasz w barwy nienazwane,

chociaż masz w sobie wszystkie strachy,

nam los napisze wspólny taniec.

 

Rozwiejesz hen mistrale wspomnień,

po chwilach wejdziesz jak po schodach,

wymilczysz pieśni wiekopomne,

popłyniesz jak letejska woda.

W zamian nawlokę snów kamienie,

na pięciolinie, na powieki.

Na palcach pójdę, gdzie wiatr drzemie.

Ogrzeję w dłoniach wodę rzeki.

Celem konkursu była popularyza-
cja regionalnej literatury ludowej oraz 
kultywowanie tradycji poprzez po-
szukiwanie artystycznej wypowiedzi 
w języku naszych przodków. Do kon-
kursu przystąpiło 26 uczniów szkół 
podstawowych z: Mójczy, Daleszyc, 
Szczecna,  Brzechowa, Sukowa, Nie-
stachowa, Sierakowa i Marzysza. 

Uczestników oceniała Komisja 
Konkursowa w składzie:

Beata Harabin - pracownik Nad-
leśnictwa Daleszyce, przewodnicząca 
komisji, Alicja Prendota – Dyrektor 
Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Daleszycach, Ewelina Pastuszka – 
Referent Administracyjno – Biurowy 
w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury 
w Daleszycach.

Komisja, po wysłuchaniu wszyst-
kich recytujących, przyznała nastę-
pujące miejsca:

I miejsce – Adrianna Mochocka- 
SP Daleszyce

II miejsce – Natalia Skalska- SP 
Szczecno

II miejsce –  Zuzanna Łapińska- 
SP Szczecno

III miejsce – Nikola Kraska- SP 
Niestachów

III miejsce – Roksana Knez- SP 
Mójcza

Oceniający wyróżnili także: Niko-
dema Sikorę (SP Sieraków), Maję Mo-
jecką (SP Mójcza), Kacpra Olejarczy-
ka (SP Brzechów).

Każdy z uczestników otrzymał 
dyplom, a także upominki ufundo-
wane przez Nadleśnictwo Daleszyce. 
Uczniowie zajmujący miejsca na po-
dium odebrali z rąk jurorów nagrody 
książkowe. Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim uczestnikom oraz 
opiekunom za przybycie i przygoto-
wanie do konkursu.

MGOK Daleszyce

noszę kapeluszy” zasłużył na miano 
najlepszego w kategorii „wiersz mi-
łosny”, a inny pt. „Dobrze się składa” 
w kategorii „wiersz dowolny”.

Oto zwycięskie liryki:

DOBRZE SIĘ SKŁADA
 
Dobrze się składa,
że tak wypada,
by zawsze nieść marzenia.
Gdyby nie tobół z marzeniami,
w posadach tkwiłaby ziemia.
 

Obrosła w pióra
cierpliwa skóra,
jeżył się włos na głowie.
U stóp dwa światy - po jednym kroczę,
a drugi zaistniał w słowie.

 
Tętent rumaka,
świat z lotu ptaka
czekały na odkrycie.
Spostrzegł to taki, którego dzieje
spoczęły w niejednym micie
 

Nie fanfarony,
blade androny.
Niebieskie są migdały.
Kto ich skosztuje, poczuje w sobie
nadziei dotyk nieśmiały.

 
Człowiek tak nagle
rozwinął żagle,
złapał wiatr jak motyle.
Spotkam się z nim na skraju drogi.
Będziemy łykać bakcyle.
 

Dobrze to wiedzieć -
po naszym niebie
tańczą bezpańskie marzenia.
Tam jak spod ziemi wychodzą sny,
czekając swego ziszczenia.

 
Warto też dodać -
świata uroda
buja się gdzieś w obłokach.
Tam świata strony łączą się w pary.
To stąd o jeden rzut oka.
 

Dobrze się składa,
że to nie lada
wyzwanie gryźć się z sumieniem.
A te wciąż wzywa, milcząc jak noc,
jak tłum wszędobylskich cieni.

łukasz Wilczkowski
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Uroczystość pasowania od-
była się 7 grudnia, „żabki” i 
„motylki” zostały oficjalnie 

przyjęte w poczet przedszkolnej 
społeczności przez dyrektora Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego 
Macieja Mądzika, w obecności 
wychowawców, pani wicedyrek-
tor Teresy Rzepeckiej i burmi-
strza Dariusza Meresińskiego.

Maluchy otrzymały dyplomy i upo-
minki, a zrewanżowały się pięknymi 

Przedszkolaki z Daleszyc ślubowały,
burmistrz z orderem Przyjaciela Przedszkola

Mieszkańcy gminy Daleszyce uczcili pamięć po-
wstańców, którzy w okolicznych lasach na te-
renie nie istniejącej już wsi Huta Szczeceńska 

(obecnie Huta Szklana), pokonali wojska carskie pod 
dowództwem majora Karola Kality ps. Rębajło.

9 grudnia 1863 roku, powstańczy odział liczący blisko 
200 piechurów i 10 kosynierów pod dowództwem majora 
Karola Kality rozprawił się z blisko 600 osobowym kozac-
kim odziałem wojsk carskich, który pojawił się w okolicach 
Ujen, podążając za oddziałem polskiej kawalerii, któremu 
dowodził generał Hauke Bosak.

Dzięki sprytowi Rębajły, mającego o wiele mniejsze siły 
udało mu się odnieść efektowne zwycięstwo. Chociaż bitwa 
nie miała już strategicznego znaczenia dla upadającego Po-
wstania Styczniowego przyniosła sporą sławę Karolowi Ka-
licie, który krótko po tym wydarzeniu został awansowany 
do stopnia podpułkownika.

 Po 159 latach od tej pamiętnej bitwy, okoliczni miesz-
kańcy postanowili oddać hołd Karolowi Kalicie oraz walczą-
cym powstańcom. W wydarzeniu wzięli udział rekonstruk-
torzy i pasjonaci ze Szczecina, Bielawy, Krakowa, Końskich, 
Małogoszcza, Czastar k/Wielunia, Uniecka, Połańca, Buska
-Zdroju, Starachowic, Kielc i Końskich, którzy zabrali przy-
byłych na uroczystość gości w podróż do przeszłości, dzięki 
której dziś możemy żyć  w wolnej Polsce.

Pod obeliskiem upamiętniającym wspomniane wydarze-
nia ustawiona została warta honorowa, Burmistrz Dariusz 
Meresiński przywitał wszystkich przybyłych gości. Następ-

Uczcili 159. rocznicę
bitwy pod Hutą Szczeceńską

nie Romuald Sadowski opowiedział o szczegółach bitwy, 
a także odegrano scenkę przyjęcia rosyjskich dezerterów 
w powstańcze szeregi. Pod obeliskiem złożono także oko-
licznościowe wieńce.

W mroku i świetle pochodni uczestnicy udali się pod Dąb 
Powstańców. Tam wspomniano zaangażowanie miejsco-
wej ludności w niesienie pomocy Powstańcom, oraz przy-
pomniano postać Stanisława Piechowskiego, działającego 
w konspiracji ówczesnego Burmistrza miasta Daleszyce. 
W hołdzie dla powstańców, rekonstruktorzy oddali salwę 
honorową, dzięki której można było poczuć dreszcz emocji 
który zapewne towarzyszył dzielnym Polakom walczącym 
o Ojczyznę blisko sto sześćdziesiąt lat temu. Zwieńczeniem 
imprezy było odegranie przez trębacza utworu „Cisza”, któ-
re co roku zamyka część oficjalną imprezy.

Po części oficjalnej odbyło się integracyjne ognisko, któ-
re zostało zorganizowane  przez Koło Gospodyń Wiejskich 
oraz Sołtysa i Rade Sołecką ze Szczecna przy współudziale 
radnego Czesława Skrybusia.

Organizatorzy pragną podziękować bardzo wielu przy-
chylnym osobom i organizacjom z Nadleśnictwem Dale-
szyce na czele. Nad bezpieczeństwem wydarzenia czuwali 
druhowie z OSP Szczecno.

Tegoroczne wydarzenie stanowi preludium do przyszło-
rocznych obchodów 160-tej rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego. Już teraz zapraszamy wszystkich na kolej-
ne obchody Capstrzyku Powstańczego, które odbędą się 
w dniu 9.12.2023 roku.           Mateusz Fąfara

podkreślał burmistrz, gorąco dzięku-
jąc za tak miły gest.       /MW/

występami oraz Orderem Przyjaciela 
Przedszkola. – Noszę go z dumą! – 
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Dwa złota, srebro i trzy brązo-
we medale dla zawodników 
Vento Bike Team Daleszyce 

w Mistrzostwach Polski Szkółek 
Kolarskich w Kolarstwie Toro-
wym, które odbyły się 3-4 grudnia 
na Welodromie w Pruszkowie.

Na najwyższym podium stanął 
dwukrotnie Stanisław Wrona  (wy-
ścig eliminacyjny i wyścig punktowy), 
srebrny medal zdobył Michał Sołtys 
(wyścig scratch), brąz wywalczyła 
Julia Kaczmarczyk (250m ze startu 
lotnego), Stanisław Wrona (wyścig 
scratch) oraz Weronika Rutkowska 
(wyścig punktowy).

Gratulacje dla wszystkich zawod-
ników i trenerów!

/MW/

Medale na torze. Vento ciągle
w formie, tryumfował Staś Wrona

Uczniowie stanęli
w obronie wolności słowa

Uczniowie klas ósmych oraz siód-
mej Szkoły Podstawowej im. 
Partyzantów Armii Krajowej 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie pod opie-
ką nauczycielek języka angielskiego 
p. Anny Mięsikowskiej oraz p. Anny 
Kędzierskiej wzięli 8 grudnia 2022 
roku udział w maratonie pisania li-
stów zorganizowanym przez Amnesty 
International, międzynarodową or-
ganizację pozarządowa, której celem 
jest zapobieganie naruszeniom praw 
człowieka poprzez pokojowe akcje 
obywatelskie.

Maraton Pisania Listów to największa 
na świecie akcja na rzecz praw człowieka. 
Co roku w okolicach Międzynarodowego 
Dnia Praw Człowieka (10 grudnia) miliony 
ludzi na całym świecie jednoczą siły, żeby 
upomnieć się o konkretne osoby, których 
prawa są łamane i odmienić ich los. Spo-
śród 10 bohaterów tegorocznego marato-
nu uczniowie naszej szkoły wybrali i  wzięli 
w obronę panią Aleksandrę Skoczylenko, 
która sprzeciwia się inwazji Rosji na Ukra-
inę, za co została aresztowana.

Uczniowie napisali listy w języku an-
gielskim adresowane do J.E. Ambasadora 
Rosji w Polsce pana Siergieja Andriejewa 
z prośbą o przekazanie ich do Prokurato-
ra Generalnego Sankt Petersburga z usil-
ną prośbą o natychmiastowe uwolnienie 
pani Skoczylenko, jak również do czasu jej 
uwolnienia o zapewnienie jej warunków 
spełniających międzynarodowe standardy 
oraz aby miała dostęp do odpowiedniej 
opieki zdrowotnej, a także do żywności, 
której potrzebuje w związku ze swoim sta-
nem zdrowia. 

anna Mięsikowska, SP Suków

7 grudnia 2022 r. w Hali Legionów w Kielcach odbył się wojewódzki 
etap rozgrywek sportowych zorganizowanych w ramach Święto-
krzyskich Igrzysk Sportowych. Inicjatorem tego wydarzenia był 

Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

Finał II Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka.
III miejsce dla Przedszkola w Daleszycach!

W zawodach uczestniczyli repre-
zentanci 17 przedszkoli z całego wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Dzieci z 
Przedszkola w Daleszycach świetnie 
się spisały i pokazały sportowego du-
cha. W emocjonujących dogrywkach 
nasi zawodnicy wykazali się wolą wal-
ki i tym samym znaleźli się na podium 
zajmując III miejsce. 

Małym sportowcom życzymy roz-
wijania swoich zainteresowań i zdo-
bywania kolejnych medali. 

Przedszkole w Daleszycach repre-
zentowali:

1. Nela Błaszczyk

2. Martyna Bożek 
3. Olaf Cedro
4. Pola Dzik 
5. Mikołaj Furmanek 
6. Wiktoria Jaroń
7. Maria Majkowska 
8. Zuzanna Matuszewska
9. Oliwier Ozga
10. Tymoteusz Piotrowski
11. Oliwier Połaniecki
12. Jan Szwugier 
Dzieci przygotowały nauczycielki: 

Paulina Meresińska i Jolanta Kwiecień
-Pacierz.

zSP Daleszyce
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W dniu 6 grudnia 2022 
roku w hali sportowej 
przy Szkole Podstawo-

wej w Sukowie rozegrany został 
siatkarski turniej mikołajkowy 
z udziałem chłopców szkół pod-
stawowych. W nietypowej for-
mie, ponieważ obok uczniów na 
parkiecie wystąpili nauczyciele 
wychowania fizycznego (opieku-
nowie). 

Tegoroczny turniej zgromadził 
cztery ekipy z powiatu kieleckiego; 
uczniowie w tym wyjątkowym dniu 
próbowali swoich umiejętności pod 
siatką wspierani przez swoich nauczy-
cieli wychowania fizycznego. Przednia 
zabawa dostarczyła mnóstwa emocji 
nie tylko zawodnikom, ale i ich opie-
kunom, jak również zgromadzonej 
widowni. Dodatkową atrakcją była 
wizyta świętego Mikołaja, który obda-
rował wszystkich upominkami.

Drużyny rywalizowały o Puchar 
Pracowni Projektowej Lerko w Kiel-

Turniej siatkarski pełen niespodzianek

cach. Dla uczestników przygotowano 
również nagrody w kategorii indywi-
dualnej, które wraz z serdecznymi 
gratulacjami wręczył włodarz gminy, 
burmistrz Dariusz Meresiński.

W klasyfikacji końcowej w pierw-
szej edycji Turnieju Mikołajkowe-
go tryumfowali gospodarze zma-
gań sportowych przed reprezentacją 
Szkoły Podstawowej w Niestachowie. 
Na trzecim miejscu uplasowała się 
reprezentacja Szkoły Podstawowej 
w Daleszycach, tuż za nią uplasowała 
się Szkoła Podstawowa w Woli Jacho-
wej.

Oto rezultaty spotkań:
 Z SP Niestachów- SP Suków 1:2  

(26:24; 20:25; 4:15)
 Z SP Daleszyce  - SP Wola Jachowa  

1:2 (25:23; 21:25; 11:15)
 Z SP Niestachów – SP Daleszyce  

1:2 (25:21; 21:25; 10:15)
 Z SP Wola Jachowa – SP Suków 0:2  

(8:25; 17:25)

 Z SP Niestachów – SP Wola Jachowa 
2:0 (25:14; 25:18)

 Z SP Daleszyce – SP Suków 1:2  
(27:25; 17:25; 10:15)

W klasyfikacji indywidualnej:
 Z MVP Turnieju: Seweryn Rybak (SP 

Suków)
 Z Najlepiej rozgrywający zawodnik: 

Kacper Stępień  (SP Suków)
 Z Najlepiej atakujący zawodnik: 

Filip Satro (SP Wola Jachowa)
 Z Najlepiej przyjmujący zawodnik: 

Oliwier Ostrowski (SP Niestachów)
 Z Najlepiej blokujący zawodnik:  

Bartosz Łysak (SP Niestachów)
 Z Najlepiej zagrywający zawodnik: 

Nikodem Mazurczak (SP Wola Ja-
chowa)
Gratulujemy wszystkim zawod-

nikom i ich opiekunom. Dziękujemy 
wszystkim Partnerom – Sponsorom 
za pomoc w przygotowywaniu i prze-
prowadzeniu turnieju mikołajkowego.

Szkoła Podstawowa w Sukowie
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w obiektywie

Mikołajki i jasełka
w naszych szkołach
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