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Żarciowozy w Daleszycach!
Już w najbliższy „długi weekend” w Daleszycach 
prawdziwa gratka dla miłośników dobrej kuchni, 
smaków świata i kulinarnych ciekawostek. Od 17 
do 19 czerwca na naszym rynku stać będą FOOD-
TRUCKI. Wydarzenie uświetnimy atrakcjami kultu-
ralnymi i sportowymi. Będą występy i konkursy 
oraz festiwal kolorów i mini-wesołe miasteczko. 
O szczegółach będziemy informować mieszkań-
ców na stronach internetowych gminy Daleszyce. 
Zapraszamy!

W skrócie:

Miłośnicy literatury świętowali 
7 kwietnia Dyskusyjny Klub Książkowy w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w Daleszycach ob-
chodził trzylecie istnienia. 
– Dyskusyjny Klub Książki w ciągu trzech lat stał się 
dla wielu z nas naszą drugą rodziną. Łączą nas 
wspólne pasje literackie – relacjonuje Alicja Pren-
dota, dyrektor MGBP. 
 DKK zbiera się w siedzibie daleszyckiej 
biblioteki co miesiąc, jest otwarty dla wszystkich 
chętnych.

22 kwietnia obcodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Tradycyjnie najlepszy przykład, jak dbać 
o niebieską planetę, dawali najmłodsi. W szkołach 
odbywały się akcje sprzątania świata i sadzenia 
roślin. A kto nie zdążył tym razem, niech już 
mobilizuje siły na trzeci weekend września, kiedy 
ponownie przypada święto Ziemi.

Razem z wiosną do naszej gminy 
wróciły bociany. 
W tym roku były nieco spóźnione, ale swoje zada-
nie spełniły: po długiej zimie dały nam dużo 
radości, a przecież od wieków wiadomo, że bocia-
ny szczęście przynoszą!

,,Majówka” 
ze strażakami

Druhowie z poszczególnych jednostek, w galowych mundurach i z pocztami sztan-
darowymi, wzięli udział we mszach świętych odprawionych w ich intencji z racji 
przypadającego 4 maja dnia patrona strażaków, świętego Floriana. 
 Na fotorelację z tegorocznych obchodów „majówki” w naszej gminie za-
praszamy do kolejnego numeru Głosu Daleszyc.

Redakcja

Razem ze strażakami świętowaliśmy 
231. rocznicę uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. Tego dnia w gminie Dale-
szyce odbyły się uroczyste obchody 
Dnia Strażaka.

Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Ostatnie tygodnie w naszej gminie upłynęły pod hasłem 
nowych, wyczekiwanych przez mieszkańców inwesty-
cji: dokończyliśmy procedury i zaczynamy budowę 
dwóch sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych 
w Marzyszu i Borkowie, ruszamy z budową świetlicy 
wiejskiej w Mójczy i rozbudową świetlicy w Szczecnie. 
W międzyczasie tworzą się projekty dla kolejnych 
inwestycji, m.in. przebudowy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz budynku przedszkola w Daleszy-

cach. To wszystko są ważne dla lokalnych społeczności zadania, dzięki którym zapew-
nimy lepsze możliwości rozwoju psycho-fizycznego i integracji dla dzieci i dorosłych.
 Jednocześnie wciąż pracujemy przy porządkowaniu gospodarki wodno-
ściekowej w naszej gminie, postępują też prace drogowe, w tym tak ważne dla 
komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców przebudowy dróg w Marzyszu i Komórkach 
oraz ulicy Kilińskiego w Daleszycach. To są zadania, które z miesiąca na miesiąc 
zmieniają jakość życia w naszych miejscowościach. 
 Sukcesem jest sam fakt rozpoczęcia i kontynuowania tak wielu inwestycji, 
ale również to, że udało nam się na nie pozyskać znaczące kwoty zewnętrznego 
dofinansowania. Dzięki temu nasz budżet pozwala nam nie tylko na realizację najpil-
niejszych planów, jak budowa sieci wodno-kanalizacyjnych, dróg czy chodników, ale 
też nowych obiektów, które zaspokajają nie tylko potrzeby bytowe, ale też rozwojowe.
 Podobne znaczenie mają wszelkie uroczystości, jakie przeżywaliśmy 
w ostatnim czasie, a które relacjonujemy w aktualnym Głosie Daleszyc. Piszemy m.in. 
o tym, jak przeżyliśmy czas świąt wielkanocnych, o ciekawych inicjatywach naszych 
szkół i sukcesach uczniów, o ważnych dla naszej społeczności wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych. Jak co miesiąc, mamy się czym podzielić, a wiele jeszcze 
przed nami!
 Już dziś zapraszam wszystkich Mieszkańców i gości spoza naszej gminy 
na festiwal food-trucków, który potrwa u nas od 17 do 19 czerwca. Na daleszyckim 
rynku będzie możliwość spróbowania dań z różnych zakątków świata, a przy tym 
– okazja do integracji i dobrej zabawy, którą zapewnią nam zaplanowane na długi 
weekend występy lokalnych artystów i sportowców. Jednym z głównych punktów 
programu będzie „festiwal kolorów”. Przed nami w Daleszycach moc atrakcji!
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Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach otrzymali rządową 
promesę w kwocie 500 tys. zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego. Druga część potrzebnej kwoty będzie pochodzić z budżetu gminy 
Daleszyce – o przyznaniu środków jednogłośnie zdecydowali radni 29 kwietnia 
podczas sesji Rady Miejskiej w Daleszycach. 

Są pieniądze na nowy wóz strażacki

– To dla nas bardzo ważna chwila, 
bo taki zakup nie zdarza się co dzień, 
a jest ogromnym wzmocnieniem dla 
naszych strażaków – dziękował radnym 
i burmistrzowi Dariuszowi Meresiń-
skiemu za pomoc w zakupie samocho-
du prezes Zarządu OSP w Daleszycach 
Norbert Wojciechowski oraz Szczepan 
Furmanek, Komendant Miejsko-Gmin-
nego Związku OSP RP w Daleszycach.
– Wspólnie możemy zrobić dużo 
dobrego dla mieszkańców gminy 
Daleszyce i nie tylko – podsumował 
burmistrz. – Na naszych druhów 
zawsze można liczyć, są gotowi do po-
mocy poszkodowanym, ale też zawsze 
wspierają akcje społeczne, uświetniają 
swoją obecnością nasze uroczystości. 
Warto zauważyć, że nasi druhowie 
mieli w ubiegłym roku najwięcej 

interwencji spośród wszystkich gmin 
powiatu. 
 Gmina czeka na rozpatrzenie 
wniosku o wsparcie zadania przez 
Urząd Marszałkowski w Kielcach 
kwotą 40 tys. zł.
 Rządową promesę druhowie 
ot rzymal i  25 kwietnia  podczas 
uroczystej zbiórki przed Urzędem 
Wojewódzkim w Kielcach. Dokument 
wręczy ł  za s t ępca  Komendan ta 
Głównego PSP nadbryg. Krzysztof 
Hejduk. Wóz będzie sfinansowany 
ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (200 tys. zł) oraz dotacji 
budżetowej Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego (300 tys. zł). 
Zadeklarowane środki własne i samo-
rządowe mają stanowić drugą połowę 

całej kwoty, czyli 500 tys. zł.
 „Zarząd OSP oraz druhowie 
OSP w Daleszycach składają podzię-
kowania dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Daleszyce Dariusza Meresińskiego, 
radnych Rady Miejskiej w Daleszycach, 
a także parlamentarzystów woj. święto-
krzyskiego, w szczególności pani poseł 
Agacie Wojtyszek za pomoc i determi-
nację w dążeniu do celu” – podsumo-
wali uroczystość strażacy z Daleszyc.
 Nowy pojazd zastąpi samo-
chód Jelcz 004, który w marcu został 
przez daleszycką jednostkę i gminny 
samorząd przekazany dla strażaków 
z Ukrainy.

Magdalena Włodarska

Zaczynamy budowę świetlicy wiejskiej dla mieszkańców 
Mójczy oraz sal gimnastycznych przy szkołach podstawo-
wych w Marzyszu i Borkowie.
– Ogłoszony przez gminę Daleszyce przetarg na wyko-
nawców inwestycji został rozstrzygnięty, nic już nie stoi 
na przeszkodzie, by rozpocząć budowę obiektów, na które 
zdobyliśmy dofinansowanie w ramach pierwszego naboru 
programu Polski Ład – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Mamy wykonawców inwestycji z ,,Polskiego Ładu”

29 kwietnia burmistrz podpisał umowy z przedstawicielami 
firm. Zadanie pierwsze, czyli budowę sali gimnastycznej przy 
szkole podstawowej w Borkowie zrealizuje konsorcjum firm 
Budkom i Technabud z Oleśnicy, zadanie drugie, które 
dotyczy budowy sali gimnastycznej przy szkole w Marzyszu, 
wykona firma Kompens z Kielc, a trzecią inwestycją, czyli 
budową świetlicy w Mójczy zajmie się firma Perfect z Kielc. 
Termin realizacji zadań określono na 16 i 17 miesięcy od pod-
pisania umowy.
 Obiekty powstają w ramach zadania pod nazwą 
„Rozbudowa infrastruktury sportowo-kulturalnej na terenie 
gminy Daleszyce z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii w msc.: Marzysz, Borków i Mójcza”. Sale gimna-

styczne z pełnym zapleczem sanitarno–szatniowym zostaną 
dobudowane do obiektów szkolnych, świetlica ma być 
zbudowana w sąsiedztwie boiska piłkarskiego w Mójczy, 
teren wokół wszystkich obiektów zostanie odpowiednio 
zagospodarowany. Inwestycje mają być dostosowane dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo oraz spełniać wymagania 
w zakresie energooszczędności dzięki wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii; w obiektach zostaną 
zastosowane kotłownie na biomasę, panele fotowoltaiczne 
i pompy ciepła pozwalające na uzyskanie ciepłej wody poza 
sezonem grzewczym. 
– Inwestycje zwiększą dostęp do oferty sportowej i kulturalnej 
dla mieszkańców naszej gminy, a co równie ważne, 
wykorzystamy w nich rozwiązania korzystne dla środowiska 
naturalnego – zaznacza burmistrz Dariusz Meresiński. 
– Z budowy nowych sal gimnastycznych już cieszą się 
uczniowie i nauczyciele w Marzyszu i Borkowie, na świetlicę 
też czekają mieszkańcy i strażacy w Mójczy. Cieszę się, 
że dzięki dofinansowaniu możemy zrealizować te ważne 
społecznie zadania. Za okazane wsparcie dziękuję naszym 
parlamentarzystom, a szczególnie pani wiceminister sportu 
Annie Krupce. Magdalena Włodarska
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Kolejne inwestycje w naszej gminie
Rozpoczynają się prace związane z rozbudową świetlicy 
wiejskiej przy OSP w Szczecnie. Do podobnej inwestycji 
przygotowujemy się w Mójczy. Trwają także prace proje-
ktowe dla rozbudowy siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury oraz przebudowy przedszkola w Daleszycach 
i punktu przedszkolnego w Niestachowie.

Dla mieszkańców i strażaków
Rozpoczynają się prace związane z rozbudową świetlicy 
wiejskiej przy OSP w Szczecnie. Po podpisaniu umowy 
z wykonawcą, zaczęły się prace geodezyjne i przygotowaw-
cze do zaplanowanej przebudowy i rozbudowy budynku. 
Zadanie ma być gotowe w połowie przyszłego roku.
  Do podobnej inwestycji przygotowujemy się 
w Mójczy, gdzie nowa świetlica ma zostać wybudowana 
w sąsiedztwie boiska piłkarskiego za szkołą.
  Kolejna inwestycja o podobnym charakterze 
to rozbudowa garażu przy OSP w Sukowie, dla której 
rozpoczęła się procedura wyłonienia wykonawcy dokumen-
tacji projektowej.

 Dla artystów i sportowców
Szykujemy się także do realizacji dużego i wyczekiwanego 
przez wiele środowisk zadania w Daleszycach: w toku 
są prace dotyczące projektowania nadbudowy, przebudowy 
i rozbudowy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 
Plany zakładają dobudowę drugiego piętra i powstanie 
nowych sal prób w „części artystycznej” oraz nowych 
szatni, zadaszenia trybun i oświetlenia boiska w „części 
sportowej”. 
– Obiekt będzie większy i bardziej nowoczesny, wreszcie 
swobodnie pomieści wszystkich, którzy z niego korzystają, 
a warunki ich pracy zdecydowanie się poprawią – zapowiada 
burmistrz Dariusz Meresiński.
Dla najmłodszych 
Na zlecenie naszej gminy trwają również prace związane 
z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadań 
dotyczących nadbudowy i przebudowy budynku przedszkola 
w Daleszycach oraz przebudowy istniejącego punktu 
przedszkolnego w Niestachowie.  
– Wszystkie działania realizujemy z myślą o zaspokajaniu 
najważniejszych potrzeb mieszkańców naszej gminy. Dzięki 
planowanym budowom i remontom z pewnością otworzy się 
i zwiększy dostęp do bazy edukacyjnej, sportowej czy 
kulturalnej, poprawi się też bezpieczeństwo i komfort pracy 
naszych strażaków. Wszystkie te nowe i odnowione obiekty, 
które pojawią się na mapie naszej gminy, są tutaj potrzebne 
i już się cieszę, że niebawem będą służyć naszym mieszkań-
com – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. 

Magdalena Włodarska

Budowa dróg w planach
Regularnie informujemy naszych Czytelników o postępach 
dotyczących realizowanych w naszej gminie inwestycji 
drogowych. Wszystkich nas cieszą widoczne gołym okiem 
zmiany i nowe odcinki dróg i chodników oddawane 
mieszkańcom kolejnych miejscowości. A co z tymi, które 
dopiero się projektują? Efektów nie zobaczymy, dopóki 
dokumentacje projektowe nie będą gotowe i przekazane 
ekipom budowlanym, ale przypomnijmy, o jakie zadania 
chodzi, bo lista jest imponująca. 

Aktualnie trwają prace projektowe dla następujących zadań 
drogowych:
 – Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida
  (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego 
  Borków,
 – Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-
  Niwy,
 – Rozbudowa drogi gminnej  nr 319021T w msc. Niwy gm. 
  Daleszyce,
 – Przebudowa drogi powiatowej nr 0336T w msc. Smyków 
  wraz z budową chodnika,
 – Przebudowa drogi powiatowej nr 0372T w msc. Suków 
  tzw. Borki wraz z budową chodnika,
 – Remont drogi powiatowej nr 0332T w msc. Daleszyce 
  ul. Kościuszki wraz z budową chodnika i oświetleniem
  ulicznym skrzyżowania drogi powiatowej z drogą 
  wojewódzką – na odcinku Daleszyce-Słopiec,
 – Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Daleszyce-
  Niwy wraz z budową chodnika,
 – Rozbudowa drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-
  Niwy (do pętli w Niwach), 

 – Przebudowa drogi powiatowej dz. nr ewid. 215/2 w msc. 
  Danków, 
 – Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0332T w msc. 
  Słopiec,
 – Budowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr 269/10,
 – Budowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 2/2, 5/20 w msc. 
  Widełki tzw. Łukawa,
 – Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 0356T 
  w msc. Borków,
 – Rozbudowa drogi gminnej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 
  195/2,
 – Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 204 i 213 
  w msc. Marzysz,
 – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. 
  Komórki dz. nr ewid. 445,     
 – Remont drogi gminnej nr 319007T w msc. Kranów. 
 Powyższa lista dotyczy tylko planowanych w naszej 
gminie zadań z zakresu prac drogowych. Postępowania 
przetargowe i prace budowlane będą mogły zacząć się 
po wykonaniu koniecznych projektów i rozstrzygnięciu 
postępowań przetargowych.

Magdalena Włodarska

Widełki ŁukawaWidełki ŁukawaWidełki Łukawa
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Uzupełniamy 
oświetlenie 
uliczne
Na terenie naszych sołectw trwają 
prace związane z budową oświet-
lenia ulicznego i uzupełnianiem 
brakujących lamp. Niebawem przy 
kolejnych odcinkach naszych dróg 
zrobi się jaśniej i bezpieczniej.

Gdzie aktualnie trwają prace?
 – budujemy oświetlenie na projektowanych słupach w Bor-
  kowie-Osiedlu,
 – budujemy oświetlenie przy drodze powiatowej w Cisowie 
  (od sklepu do skrętu do kościoła),
 – budujemy oświetlenie w Smykowie wzdłuż drogi powia-
  towej w kierunku Napękowa. 
Gdzie projektowane jest nowe i brakujące oświetlenie 
uliczne?
 – Daleszyce, wzdłuż ul. Świętokrzyskiej do ul. Zagórze,
 – Szczecno, wzdłuż drogi wewnętrznej dz. ewid. nr 354,

Nowy asfalt na Kilińskiego! 
Ważna dla mieszkańców Daleszyc inwestycja drogowa 
dobiega końca. 12 kwietnia położona została pierwsza 
warstwa asfaltu na ulicy Kilińskiego, wkrótce ma być 
gotowa druga. To oznacza bliski finał trudnej przebudowy. 

– Było to ogromne wyzwanie, bo choć odcinek drogi nie jest 
bardzo długi, to wiązał się z ogromnym nakładem prac 
i środków. Przez wiele lat nikt nie chciał podjąć się tego 
zadania, tym bardziej cieszę się, że udało nam się 
przygotować dobry projekt i zdobyć wysokie dofinansowanie 
– mówi Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz 
Meresiński.
 Przebudowa ulicy Kilińskiego jest kompleksowa, 
dotyczy nie tylko chodnika i nowego asfaltu, utwardzonego 
pobocza ze zjazdami i nowego oświetlenia ulicznego, ale też 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i deszczowej.
– Drogowcy nie mieli tu łatwego zadania, mieszkańcy 
wykazali się ogromną cierpliwością, ale szczęśliwie najtrud-
niejszy etap przebudowy tej ulicy związany z wymianą 

Borków, osiedleBorków, osiedleBorków, osiedle Smyków w kierunku NapękowaSmyków w kierunku NapękowaSmyków w kierunku Napękowa

Gmina Daleszyce ogłosiła przetarg na wykonanie remontu 
drogi gminnej w Mójczy. Prace mają dotyczyć ponad 
półkilometrowego odcinka ulicy Chabrowej. 

Wyremontujemy fragment 
drogi w Mójczy

Roboty budowlane, poza odnowieniem nawierzchni drogi, 
będą obejmować m.in.: rozbiórkę i wymianę istniejącego tam 
chodnika, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, remont 
odwodnienia, regulację studzienek i wymianę hydrantów 
naziemnych na podziemne.
Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

Magdalena Włodarska

 – Niwy, wzdłuż drogi gminnej (Rondo – pos. 88b), 
 – Mójcza, wzdłuż drogi gminnej (ul. Akacjowa),
 – Borków, boisko wielofunkcyjne.
Ogłosiliśmy też postępowania przetargowe na budowę 
elementów oświetlenia ulicznego w miejscowościach:
 – Daleszyce-Niwy, przy drodze powiatowej nr 0335T 
  (od ZUK-u do posesji 2b),
 – Podmarzysz, na odcinku drogi wewnętrznej nr 213, 
 – Brzechów, na odcinku drogi gminnej nr 260/1, za szkołą,
 – Niwy, na odcinku drogi wewnętrznej nr ewid. 792. 

Magdalena Włodarska

podziemnych instalacji (co nie obeszło się bez komplikacji) 
już się zakończył i niebawem będziemy mogli korzystać 
z nowej drogi – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. 
 Wartość tej inwestycji to ok. 3 mln zł, została do-
finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 
1,7 mln zł.

Magdalena Włodarska
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Kończy się remont siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Dale-
szycach. Budynek przy placu Staszica 9 został poddany 
termomodernizacji, rozbudowie i przebudowie. W ciągu 
najbliższych tygodni budynek zostanie wyposażony 
i daleszyccy samorządowcy „powrócą na rynek”.

Coraz bliżej przeprowadzka! 

Inwestycja została zrealizowana w dwóch etapach. Pierwszy 
dotyczył termomodernizacji, w ramach której wykonawca 
wymienił stolarkę okienną i drzwiową, ocieplił ściany 
zewnętrzne, a także zamontował piec na pellet, pompę 
ciepła, panele fotowoltaiczne oraz wymienił oświetlenie 
na energooszczędne. Drugi etap inwestycji obejmował 
rozbudowę, nadbudowę i przebudowę urzędu. Budynek 
zyskał dodatkową kondygnację i nową elewację, przebudo-
wane zostało wejście główne, pomieszczenia i korytarze, 
w urzędzie pojawiła się również winda i toalety dla niepełno-
sprawnych. 
Wizytówka gminy
Mieszkańcy naszej gminy zyskali dzięki przebudowie bezpie-
czne i wygodne miejsce do załatwiania spraw urzędowych 
poprzez dostosowanie budynku do przepisów bhp 
i przeciwpożarowych, a także wielu udogodnień dla 
niepełnosprawnych. Dotychczas właśnie stan techniczny 
poprzedniego obiektu był największym problemem. 
Przeprowadzony remont znacznie zmniejszy koszty jego 
utrzymania ze względu na wprowadzenie energooszczę-
dnych i przyjaznych środowisku technologii.   
– Dzięki przeprowadzonym pracom wszyscy mieszkańcy 
gminy Daleszyce zyskają przyjazny urząd, który spełnia 
obowiązujące dziś wymogi bezpieczeństwa użytkowania. 

W mojej ocenie wygląda imponująco i z miejsca stał się 
wizytówką naszej gminy – mówi burmistrz Dariusz 
Meresiński.
 Przypomnijmy, projekt pod nazwą „EkoUrząd – ter-
momodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce 
z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności 
energetycznej” był realizowany od 2017 roku. W tym czasie 
przygotowywana została dokumentacja dotycząca 
pozyskania dofinansowania na przeprowadzenie inwestycji 
i uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim dotyczące 
możliwego zakresu robót. W efekcie tych starań 16 kwietnia 
2020 roku podpisana została umowa z wykonawcą, 
natomiast 23 grudnia 2020 roku burmistrz Daleszyc podpisał 
z marszałkiem województwa umowę na dofinansowanie 
projektu. Unijne wsparcie dla tej inwestycji wyniosło 
1.147.796,00 zł, natomiast cała inwestycja kosztowała nasz 
samorząd 4.244.520,70 zł.

Mateusz Fąfara

Uczciliśmy pamięć ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej
Jak co roku burmistrz Dariusz Meresiński złożył wiązankę 
kwiatów pod tablicą upamiętniającą generała Tadeusza 
Buka, patrona szkoły podstawowej w Mójczy. W tym roku 
uroczystości odbyły się również pod popiersiem generała, 
które stanęło przed szkołą.

Generał Tadeusz Buk był jedną z ofiar tragedii z 10 kwietnia 
2010 roku. Delegacja kraju na czele z parą prezydencką 

wyruszyła wtedy na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, 
którą obchodzimy w Polsce 13 kwietnia. Z okazji rocznic 
uczniowie przygotowali okolicznościową akademię. 
 W uroczystościach zorganizowanych przez uczniów 
i nauczycieli SP w Mójczy, wraz z burmistrzem Dariuszem 
Meresińskim wziął udział radny Dariusz Sarek oraz dyrektor 
szkoły Marta Puchała. 

Magdalena Włodarska
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Nasze porządki w gospodarce 
wodno-kanalizacyjnej przynoszą 
efekty: znikają kolejne ,,białe plamy” 
na mapie gminy Daleszyce
Obecnie kończymy ważne zadanie, jakim była rozbudowa 
sieci wodno-kanalizacyjnej w „Aglomeracji Marzysz”, 
w miejscowości Kranów (II etap). Jednocześnie trwa 
rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejsco-
wości Szczecno, która będzie bardziej nowoczesna 
i przyjazna środowisku.

Trwają również prace projektowe dotyczące budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które powstaną 
w miejscowościach: Brzechów (kanalizacja i odcinek wodo-
ciągu łączący Daleszyce i Brzechów), Niestachów (kana-
lizacja sanitarna, z uwzględnieniem części miejscowości 
Brzechów Nowiny), oraz odcinki wodociągu lub kanalizacji 
w miejscowościach: Słopiec, Marzysz, Mójcza, Szczecno, 
Daleszyce, Suków, Komórki i Niwy.
 Wszystkie zadania będą realizowane po przygoto-
waniu dokumentacji projektowej. 
 Trwa również postępowanie przetargowe na zadanie 
pn. „Wykonanie otworu studziennego w miejscowości 
Szczecno-Komórki”. Na realizację zadania wykonawca 
będzie miał 12 miesięcy po podpisaniu umowy.

Magdalena Włodarska

Kończą się prace na dwóch zadaniach drogowych, jakie 
realizujemy w Marzyszu. Drogowcy wylali już nowe 
nawierzchnie asfaltowe na przebudowywanych odcinkach 
drogi gminnej i wewnętrznej.

Nowy asfalt w Marzyszu

Przebudowa drogi gminnej dotyczy odcinka o długości 
ok. 800 m, na którym stara nawierzchnia została zastąpiona 
nowym asfaltem. Wcześniej drogowcy wybudowali tu już 
nowy, ponad półkilometrowej długości chodnik, mieszkańcy 
zyskają też utwardzone pobocze po drugiej stronie drogi.
 Zadanie dotyczące przebudowy drogi wewnętrznej 
było realizowane na odcinku o długości 190 m.
– Dotychczasowa nawierzchnia tłuczniowa została tu zastą-
piona asfaltową, co całkowicie zmieniło komfort użytko-
wania tej drogi dla mieszkańców, którzy zyskali wygodny 
i bezpieczny dojazd do swoich domów – mówi burmistrz 
Dariusz Meresiński. – Cieszę się, że kolejne drogowe inwe-
stycje w naszej gminie poprawiają jakość życia mieszkańców 
– dodaje burmistrz.

Magdalena Włodarska

oczyszczalnia Szczecnooczyszczalnia Szczecnooczyszczalnia Szczecno

ujęcie wody Smyków-Sierakówujęcie wody Smyków-Sierakówujęcie wody Smyków-Sieraków

Marzysz, droga gminnaMarzysz, droga gminnaMarzysz, droga gminna

Marzysz, droga wewnętrznaMarzysz, droga wewnętrznaMarzysz, droga wewnętrzna

Po zimowej przerwie wznowione zostały prace polegające 
na utwardzeniu kostką betonową pobocza przy drodze 
powiatowej w Dankowie. 

Drugi etap prac drogowych w Dankowie 

Zadanie jest realizowane w dwóch etapach. Pierwszy 
fragment o długości ok. 500 mb został oddany do użytku w 
ubiegłym roku, kolejny ma być gotowy w tym. W sumie 
pobocze będzie utwardzone na długości 1440 mb. Gmina 
Daleszyce prowadzi inwestycję wspólnie z powiatem 
kieleckim. 
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Jak wynika z najnowszych statystyk Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach, strażacy ochotnicy z terenu gminy 
Daleszyce pracowali w minionym roku najintensywniej ze 
wszystkich gmin powiatu kieleckiego. Druhowie  także 
podsumowali swoje działania i rodzaj podjętych 
interwencji w informacji o stanie przygotowania jednostek 
OSP do działań ratowniczo-gaśniczych. Jak podliczyli, byli 
wzywani do 262 zdarzeń, w tym 88 pożarów i 168 
miejscowych zagrożeń. 

Strażacy podsumowali rok

W sześciu przypadkach strażacy musieli reagować 
na wezwania, które okazały się fałszywe. Statystyki pokazują 
też, że zwiększa się liczba pożarów traw, z którymi nasze 
jednostki zmagają się z początkiem każdej wiosny. Najwięcej 
interwencji podjęli w sumie strażacy z jednostki w Daleszy-
cach: gasili 34 pożary i 73 miejscowe zagrożenia. To w 2021 
roku uplasowało ich na siódmym miejscu wśród jednostek 
OSP w całym województwie świętokrzyskim! Do 51 
zagrożeń miejscowych i 14 pożarów wyjeżdżali druhowie 
z Sukowa. Dużo pracy miała też jednostka z Niestachowa, 
która walczyła z 20. pożarami i 28. miejscowymi zagrożenia-
mi. 
Druhowie gotowi do działania
W raporcie strażaków podsumowane zostały też zasoby 
naszych jednostek, które zrzeszają w sumie 232 członków 
plus 55 z młodzieżowych drużyn pożarniczych. druhowie 
mają 4 ciężkie samochody, 7 średnich i 5 lekkich, ponadto 
motopompy, agregaty prądotwórcze, piły do drewna i betonu, 
radiotelefony i zestawy ratownictwa medycznego, zestawy 
hydrauliczne ratownictwa technicznego i 3 łodzie z przy-
czepą, a ponadto drobny sprzęt i osobiste wyposażenie 
druhów. 
– Nasze jednostki są dobrze wyposażone i na bieżąco wspie-
rane przez gminę Daleszyce. Dzięki temu druhowie są zaw-
sze gotowi do pomocy, a mieszkańcy mogą czuć się 
bezpiecznie – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. 
– Problemem pozostaje jednak fakt, że w wielu przypadkach 
są mobilizowani nie z konieczności, ale przez czyjś brak 
wyobraźni – dotyczy to wyjazdów do fałszywych alarmów 
i ogromnej liczby pożarów traw, które nie są przecież 
wypadkiem losowym. Niestety takie działania obciążają nas 

wszystkich finansowo, ale przede wszystkim niepotrzebnie 
angażują siły i środki strażaków, którzy mogą być w tym 
czasie bardziej potrzebni gdzie indziej. Po raz kolejny apeluję 
w tym względzie o odpowiedzialność. 

Magdalena Włodarska

Pamiętaj o skorygowaniu deklaracji 
za odbiór odpadów komunalnych
Przypominamy mieszkańcom gminy Daleszyce o konie-
czności ewentualnego korygowania deklaracji za odbiór 
odpadów komunalnych. Jeśli zmieniła się liczba członków 
gospodarstwa domowego, mamy obowiązek wykazania 
aktualnego stanu w formularzu składanym do Urzędu 
Miasta i Gminy w Daleszycach.

Złożenie i zmiana deklaracji są obowiązkowe i bezpłatne. 
W formularzu muszą być wskazane wszystkie osoby miesz-
kające w danym domu, co ma wpływ na wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami, dlatego należy dane aktua-
lizować po wprowadzeniu się lub wyprowadzeniu kogoś, 
a także gdy ktoś zmarł lub po urodzeniu dzieci.
 Zgodnie z art. 6m ust. 1 i ust 2 ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca, bądź w terminie do 10 dnia 
następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana 
mająca wpływ na wysokość opłaty. 

Magdalena Włodarska

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 16:00 
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach ul. Sien-
kiewicza 11 – sala konferencyjna.
 Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy 
o zgłoszenia do dnia 31.05.2022 r. do godz. 12.00 na adres 
mailowy: karolina.tarlowska@daleszyce.pl lub tel. 41 317 16 
94 wew. 108.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Daleszyce 
na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzys-
kania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach 
programu „Czyste Powietrze”, „Moje ciepło” i „Mój Prąd”. 
Podczas spotkania omówione zostaną zakresy programów 
oraz korzyści jakie płyną z wzięcia w nich udziału.

SPOTKANIE INFORMACYJNE
DOTYCZĄCE PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE
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Zgłoś źródło ogrzewania domu
35% mieszkańców gminy Daleszyce spełniło już ustawowy 
obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł 
ogrzewania budynków. Pozostali mają na to jeszcze tylko 
półtora miesiąca! 

Przypominamy, deklarację należy złożyć do 30 czerwca br. 
jeśli dotyczy ona budynków, w których źródło ciepła (lub 
spalania paliw) uruchomiono przed 1 lipca 2021 r. Natomiast 
w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych 
po 1 lipca 2021 r. na spełnienie tego obowiązku jest 14 dni 
od dnia uruchomienia.
 Zgodnie z decyzją Sejmu obowiązek wypełnienia 
i złożenia deklaracji do bazy Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków dotyczy właścicieli / zarządców budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych, i wynika z ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 
2127).

 Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Daleszycach lub wysłać pocztą (na adres: Urząd Miasta 
i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 
11), a także on-line na adres: info-ceeb@gunb.gov.pl. 
Dek la rac je  zna jdz iemy na  s t ron ie  in te rne towej 
www.ceeb.gov.pl, formularze są także dostępne na stronach 
internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach: 
www.daleszyce.pl.

Magdalena Włodarska

3 kwietnia w płomieniach stanął bu-
dynek, samochody i sprzęt. Oprócz 
strat materialnych pracownicy zostali 
pozbawieni stanowisk pracy, a właści-
ciel jedynego źródła dochodu. 
 Aby pomóc mu stanąć na nogi, 
rodzina założyła zbiórkę na rzecz od-
budowania warsztatu na internetowym 
portalu pomagam.pl/tomekdiagtom
 Zachęcamy wszystkich ludzi 
dobrego serca do wsparcia mieszkańca 
naszej gminy.

Redakcja

Pożar w Szczecnie. 
Pomóżmy!
Trwa zbiórka na odbudowę znisz-
czonego w pożarze warsztatu samo-
chodowego mieszkańca Szczecna.
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3 kwietnia w parafii św. Michała Archanioła w Daleszycach 
odbył się koncert laureatów XVIII Festiwalu Wielkopost-
nego. Wśród trzynastu finalistów usłyszeliśmy m.in. dwa 
zespoły śpiewacze z naszej gminy: uhonorowane przez jury 
trzecim miejscem w kategorii zespoły ludowe „Marzy-
szanki” z Marzysza oraz wyróżnione „Sukowianki znad 
Lubrzanki". Wszyscy artyści prezentowali repertuar oparty 
na ewangelicznym tekście o męce Chrystusa. 

Refleksyjny koncert w daleszyckiej świątyni

– Koncert był pięknym wydarzeniem i duchowym przygo-
towaniem do zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Takie 
refleksyjne przeżywanie Wielkiego Postu jest prawdziwym 
bogactwem naszej tradycji i cieszę się, że jest ona 
pielęgnowana przez naszych utalentowanych artystów 
– podziękował wykonawcom burmistrz Dariusz Meresiński.
 Podczas przesłuchań konkursowych w ośrodkach 
kultury w Stąporkowie i Pińczowie, które poprzedziły 
finałowy koncert, jury wyłoniło trzynastu laureatów festiwalu: 
zespoły śpiewacze, instrumentalne i chóry. Wszystkie 
wystąpiły dla publiczności zgromadzonej w daleszyckim 
kościele parafialnym, prezentując pieśni pasyjne, które 
tradycyjnie pomagają wiernym w duchowym przeżywaniu  
okresu Wielkiego Postu. Oprócz „Sukowianek” i „Marzy-
szanek” usłyszeliśmy: chóry „Kamerton” (I miejsce w swojej 
kategorii), „Cantus Puellis” i „Con Passione”, zespoły ludowe 
– z „Górnianeckami” na czele oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
„Dąbrowianki”, „Smarkowianki”, „Korytniczanki” i „Kuno-
wianie”, a także zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, 
w tym zdobywcę pierwszego miejsca – grupę artystyczną 
„Golica” oraz Kapelę Fundacji „Kukułeczka” i zespół  
„Cantus Dei”. 
 Podczas koncertu przyznane zostały także nagrody 
w kategorii „poezja” dla Janiny Malickiej, Stanisława Salaty 
i Henryki Maruszak.

 Organizatorem festiwalu był Wojewódzki Dom 
Kultury w Kielcach przy współpracy m.in. z Urzędem Miasta 
i Gminy w Daleszycach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Daleszycach i parafią pw. św. Michała Archanioła 
w Daleszycach.  

Magdalena Włodarska
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Alleluja! Świętowaliśmy Zmartwychwstanie
Mieszkańcy gminy Daleszyce uroczyście obchodzili 
tegoroczną Wielkanoc. Święto Zmartwychwstania Pań-
skiego zapowiedziała Niedziela Palmowa, podczas której 
tradycyjny pochód z palmami przeszedł z daleszyckiego 
rynku do kościoła pw. św. Michała Archanioła. Mieszkańcy 
tłumnie uczestniczyli też w zorganizowanej przez parafię 
Drodze Krzyżowej na Święty Krzyż i w Drodze Krzyżowej 
ze Słopca do Daleszyc. W naszych kościołach przygo-
towane zostały groby Pańskie, odwiedzane przez wiernych 
w Wielki Piątek i Sobotę, a w przeddzień Wielkiej Nocy 
tradycyjnie święciliśmy pokarmy. 

W duchowych przygotowaniach pomagały też piękne 
symbole towarzyszące tradycji Wielkanocy: barwne palmy 
i pisanki, dekoracje i potrawy świąteczne, które szczególnie 
pieczołowicie przygotowywali uczniowie naszych szkół, 
podopieczni klubów seniora i panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich. W szkołach odbywały się też konkursy i kiermasze 
wielkanocne, w tym roku nie brakło również elementów 
związanych z poparciem dla broniącej się przed rosyjską 
okupacją Ukrainy.

Magdalena Włodarska
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Głos Daleszyc: Jakie zmiany zaszły w szkole (inwestycje, 
nowe rozwiązania edukacyjne) w ciągu ostatnich lat?
Ewa Kosowska: W 2007 roku szkoła zagrożona była likwi-
dacją, została przejęta przez rodziców, którzy jako Towarzy-
stwo Przyjaciół Marzysza podjęli się trudu prowadzenia 
szkoły. Szkoła przeszła ogromną metamorfozę, przeprowa-
dzono konieczne remonty sal, powstała nowa pracownia 
komputerowa, pracownia matematyczno-przyrodnicza, 
odnowiono księgozbiór biblioteki szkolnej, do każdej sali 
zakupiono tablice interaktywne lub monitory interaktywne, 
kserokopiarkę, drukarki i wiele pomocy dydaktycznych 
niezbędnych do upowszechniania metod aktywizujących 
z wykorzystaniem TIK. W 2017 roku szkoła zyskała elewację, 

Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych szkołom z tere-
nu gminy Daleszyce. Sprawdzamy, jakie zapewniają warunki 
do nauki i rozwoju uczniom, jak się zmieniają, czym mogą się 
pochwalić. Dziś zwiedzamy Publiczną Szkołę Podstawową 
w Marzyszu. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z dyre-
ktor szkoły panią Ewą Kosowską.

„Nauczanie powinno polegać na tym, żeby to, 
co się ma do zaoferowania uczniom, 
postrzegali oni jako drogocenny dar, 

a nie jako przykry obowiązek”
Albert Einstein 

Ewa Kosowska 
Jak podkreśla, w szkole tworzy 

przestrzeń do podejmowania 
inicjatyw, współtworzy środo-
wisko sprzyjające uczeniu się, 

przyjazną szkołę. Uważa, że 
każdy nauczyciel, który pasjo-
nuje się przedmiotem, którego 
naucza, osiąga w łatwy sposób 

rzecz w nauczaniu 
najcenniejszą: wywołuje w swoich uczniach podobne 

odczucia. „Rzetelna realizacja wymagań edukacyjnych daje 
nie tylko szansę na rozwój, ale jest gwarancją sukcesu 
edukacyjnego ucznia. Obok osiągnięć dydaktycznych 

i wychowawczych znaczący wpływ na wizerunek szkoły 
ma miła i przyjazna uczniom atmosfera, o którą nadal 

będziemy zabiegać.” Prywatnie pani dyrektor interesuje się 
biologią, dietetyką, edukacją zdrowotną, podróżami, jej 

hobby to zwierzęta i sporty, np. narciarstwo. Wsparcie 
rodzinne stanowi czterech wspaniałych synów.

wymieniono piec na ekologiczny olej opałowy, powstał nowy 
parking. Te zmiany możliwe były dzięki pomocy i współpracy 
z Gminą Daleszyce. W czerwcu 2022 roku zakończymy 
realizację nowego placu zabaw przed szkołą dzięki 
dofinansowaniu, które szkoła otrzymała od sołectwa wsi 
Marzysz. W ostatnim czasie, dzięki dofinansowaniu z rezer-
wy oświatowej MEN, szkoła wzbogaciła się o mnóstwo 
nowych pomocy dydaktycznych. Zostały doposażone 
pracownie: biologiczna, fizyczna, chemiczna oraz 
geograficzna, a przede wszystkim sala komputerowa zyskała 
nowy sprzęt. Działający przy szkole Uczniowski Klub 
Sportowy pozyskał również dofinansowanie na zakup sprzętu 
sportowego, co znacznie uatrakcyjniło zajęcia.
GD: Jakimi osiągnięciami szkoła/uczniowie mogą się 
pochwalić dzisiaj szczególnie i jakie ma najważniejsze plany?
EK: Najważniejszy rezultat pracy nauczycieli to uczący się 
uczniowie, którzy są chętni do pracy i zmotywowani 
do działania. Nasza szkoła, to szkoła wyszukująca talenty 
i rozwijająca je w taki sposób, aby każdy z jej uczniów mógł 
odczuć, że jest wyjątkowy w jakiejś dziedzinie (np. mate-
matyka, plastyka, sport, śpiew). Aby sprostać temu zadaniu, 
talenty w młodym pokoleniu trzeba w takim samym stopniu 
odkrywać, co kształtować. Do sukcesów możemy zaliczyć 
wyniki egzaminów zewnętrznych, w których uczniowie 
naszej szkoły osiągają wysokie wyniki i często plasują się 
w czołówce szkół w gminie. Absolwenci dostają się 
do wymarzonych szkół ponadpodstawowych i tam konty-
nuują realizację swoich pasji. 
 Nasza uczennica – Oliwia Pająk, otrzymała wyróż-
nienie w ostatnim Gminnym Konkursie Ortograficznym. 
Ogromne sukcesy odnosimy też w turniejach warcabowych, 
nie tylko na etapie gminnym, ale również powiatowym. 
W IV Mistrzostwach Powiatu Kieleckiego Szkół Podstawo-
wych w Warcabach Klasycznych, uczeń klasy IV Jan Grabka 
zajął I miejsce w swojej kategorii wiekowej. Mamy więc 
w szkole prawdziwego mistrza. Bierzemy również udział 
w akcjach na rzecz promocji gminy. Corocznie Szkoła 
Podstawowa w Marzyszu „ożywia” rynek w Daleszycach, 
dekorując choinkę.
 Organizujemy w szkole wewnątrzszkolne konkursy 
wiedzy. Podczas Tygodnia Kultury Języka czy Światowego 
Dnia Tabliczki Mnożenia odbywa się szereg aktywności. 
W szkole prężnie działa wolontariat szkolny, uczniowie 
uczestniczą w następujących akcjach pomocowych: WOŚP, 
Szlachetna Paczka, zbiórka karmy dla schroniska zwierząt, 
zbiórka żywności i innych potrzebnych rzeczy dla uchodź-
ców z Ukrainy.
 Szkoła w 2022 roku przystąpiła do konkursu „Drze-
wo Franciszka 2022” pod hasłem „Ochrona różnorodności 
biologicznej – pszczoły kluczowym elementem bioróżno-
rodności środowiska”, który ma na celu rozpowszechnianie 
wiedzy i świadomości ekologicznej. 
 W naszej szkole organizowane są zajęcia z integracji 
sensorycznej. Placówka zostaje corocznie doposażona 
w sprzęt do zajęć SI. W szkole działa Uczniowski Klub 
Sportowy, który organizuje Dzień Sportu. 11 Drużyna 
Harcerska i 53 Gromada Zuchowa z Marzysza prężnie 
działają już od kilku lat. Współpracują z innymi drużynami, 
często wyjeżdżają na rajdy, spotkania i konkursy. 
W VI Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych 
w Bodzentynie nasze Zuchy zajęły I miejsce, natomiast 
Harcerze III. Nasza wspaniała solistka, Amelia Kulpa, również 
zajęła I miejsce w swojej kategorii. Harcerze ugościli też 

W czerwcu 2022 roku zostanie nadane Szkole Podsta-
wowej w Marzyszu imię Marii Michalczyk ps. „Wyrwicz”. 
Szkoła będzie również miała sztandar z podobizną 
patronki. W ten sposób społeczność szkolna uhonoruje 
lokalną bohaterkę i będzie mogła cieszyć się patronatem 
prawdziwego autorytetu. - Planujemy też rozszerzyć 
działania mające na celu propagowanie postaci patrona 
w środowisku szkolnym i lokalnym przez organizację 
konkursów – zapowiada pani dyrektor.
 W szkole funkcjonuje osiem klas oraz oddział 
przedszkolny. We wszystkich klasach uczy się 70 uczniów. 
Integralną częścią szkoły jest Punkt Przedszkolny „Kubuś”, 
do którego uczęszcza 14 przedszkolaków. Kadrę stanowi 
15 nauczycieli.

Edukacja z entuzjazmem
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swoich kolegów i koleżanki z 24 Drużyny Harcerskiej 
z Chmielnika, organizując Historyczny Piknik Harcerski, 
gdzie mogli zagrać w grę terenową na ścieżce dydaktycznej 
prowadzącej z Kaczyna do marzyskiego lasu. Co roku 
odbierają od Komendy Hufca, podczas uroczystej mszy 
świętej w Katedrze w Kielcach, światełko betlejemskie, które 
następnie przekazują do Kościoła Parafialnego w Kaczynie.  
Szkoła bierze udział w różnych projektach, np. promujących 
edukację regionalną i postawy patriotyczne – „W labiryncie 
przeszłości”, „Kuźnia Tradycji”, pozyskała grant matema-
tyczny mBank-u – „Liczby rządzą w szkole”; czy grant 
fundacji PFR na aktywne wakacje dla uczniów szkoły. Klasy 
4 i 5 uczestniczą w całorocznym projekcie „Świętokrzyscy 
pasjonaci historii - szkoła dawniej i dzisiaj”, „SUPERBOHA-
TERKI”, „BohaterON w Twojej Szkole 2021”, „Żonkil” czy 
„Muzeum w Pudełku”. 
GD: Czy uczniowie i nauczyciele mają dobre warunki pracy 
i możliwości rozwoju?
EK: W szkole prowadzona jest aktywnie informatyzacja 
procesu edukacyjnego. Kadra pedagogiczna jest otwarta 
na wyzwania, stale się dokształca, podejmuje twórcze 
działania z dziećmi. W pracy dydaktycznej szkoły 
niezmiernie ważne jest wyjście z odpowiednią ofertą 
edukacyjną zarówno do uczniów zdolnych, jak i mających 
trudności w nauce. Celem zajęć jest wspomaganie ich 
rozwoju, rozwijanie zainteresowań i przygotowanie 
do udziału w różnorodnych konkursach szkolnych i poza-
szkolnych. W ofercie zajęć pozalekcyjnych znajdują się 
zajęcia wyrównawcze, sensoryczne, plastyczne, sportowe, 
logopedyczne, artystyczne, zbiórki zuchowe i harcerskie. 
Szkoła stwarza wszystkim  uczniom możliwość odniesienia 
sukcesu poprzez udział w różnorodnych konkursach 
i zawodach sportowych. Ze względu na małą liczbę uczniów, 
każdy może znaleźć coś dla siebie i odnieść sukces 
w ulubionej przez siebie dziedzinie. Na bogaty kalendarz 
konkursów szkolnych składają się konkursy: czytelnicze, 
ortograficzne, sportowe, polonistyczne, plastyczne, mate-
matyczne, recytatorskie, ekologiczne, językowe. Uczniowie 
biorą również udział w konkursach przedmiotowych, 
językowych, matematycznych (Kangur Matematyczny). 
GD: Jak układa się współpraca z samorządem gminy?
EK: Współpraca z samorządem gminy układa się bardzo 
dobrze. Szkoła współpracuje z samorządem lokalnym po-
przez spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, 
udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, wspólne 
rozwiązywanie problemów, planowanie programu rozwoju 
szkoły, współpracę przy pozyskiwaniu funduszy zew-
nętrznych na rzecz modernizacji szkoły. W 2021 roku 
pozyskano fundusze na budowę sali gimnastycznej, której 
budowa rozpocznie się w maju 2022 roku. Dziękuję za 

ogromne wsparcie w doprowadzeniu do finalizacji tej 
inwestycji burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu, dziękuję 
za pomoc radnemu Sławomirowi Jamiołowi, a także Annie 
Kosmali, kierowniczce Wydziału Administracji i Rozwoju 
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz pracownikom 
za przygotowanie wniosku dotyczącego budowy sali gim-
nastycznej. Bardzo dobrze układa nam się współpraca 
z Towarzystwem Przyjaciół Marzysza, z sołectwem wsi 
Marzysz, z Zespołem Śpiewaczym „Marzyszanki” i „Kumo-
try”, z MGOPS i MGOK w Daleszycach, Powiatową Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Chmielniku, Komisariatem 
Policji w Daleszycach, Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
GD: Uczniowie i rodzice twierdzą, że program nauczania jest 
“przeładowany”. Jak to wygląda z punktu widzenia nauczy-
cieli. Czy jest czas i możliwości na pobudzanie kreatywności 
u dzieci, wspieranie ich w ich pasjach?
EK: Rzeczywiście niektóre programy są „przeładowane”, 
ale to nie znaczy, że nie ma czasu na pasję, kreatywność 
i robienie po prostu tego, co się lubi. Oczywiście nauczanie 
programowe jest w naszej szkole wspierane, np. poprzez 
organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub 
korekcyjno-kompensacyjnych. Nie brakuje jednak miejsca 
na zajęcia dodatkowe. Zaczynamy już od najmłodszych. 
Zarówno przedszkolaki, jak i grupa z zerówki uczestniczą 
w zajęciach sensorycznych oraz rytmice. Starsi uczniowie 
mogą liczyć na moc kreatywności w czasie zajęć świetli-
cowych: lepią z gliny, tworzą makiety, składają papier według 
sztuki origami, oglądają swoje ulubione filmy, tworząc jedno-
cześnie szkolne kino. Możliwość rozwoju pasji dają nam 
także liczne projekty edukacyjne, w których uczestniczymy. 
Współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim i dostajemy 
z jego funduszy dofinansowania do autorskich projektów. 
“Jasne jak słońce” to projekt, który realizowaliśmy w zeszłym 
roku. Dzięki niemu dzieci mogły rozwijać się teatralnie, 
stworzyły nawet swój własny spektakl internetowy, który 
można zobaczyć na naszej szkolnej stronie Facebook. 
Kolejnym plusem były warsztaty językowe, zarówno z języka 
angielskiego, jak i niemieckiego. Nasza szkoła organizuje 
także zajęcia z języka niemieckiego dla klas IV-VI. Projekt 
we współpracy z mBankiem pozwolił małym geniuszom 
matematycznym rozwinąć nie tylko umiejętności liczenia, ale 
też np. szycia, konstruowania i kodowania. Nasi uczniowie 
uczą się także śpiewu, gry na instrumentach. Dzięki staraniom 
Uczniowskiego Klubu Sportowego dofinansowany został 
zakup sprzętu sportowego, co uatrakcyjniło zajęcia sportowe.
Nauki jest dużo, ale dla chcącego nic trudnego. Myślę, 
że nasza szkoła udowadnia, że da się połączyć zarówno 
ciężką pracę, jak i twórczą zabawę, która rozwija kreatyw-
ność i pasje dzieci.
GD: Dziękuję za rozmowę.
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Mamy mistrzynię wypracowań, znawcę historii i rekordzistów mnożenia!

Utalentowana i pracowita
Ogólnopolski sukces ósmoklasistki z Mójczy to efekt 
systematycznej pracy. Kasia napisała blisko 120 świetnie 
ocenionych wypracowań, a rywalizowała nie tylko z rówieś-
nikami, lecz także z uczniami szkół średnich i osobami 
dorosłymi. Zadanie polegało na tym, aby przez przeszło dwa 
miesiące – od Świąt Bożego Narodzenia do końca lutego 
– napisać jak najwięcej wartościowych tekstów na wskazane 
tematy. Tylko te najlepsze opublikowane zostały w serwisie 
Dyktanda.pl, a ich autorzy nagrodzeni punktami. Katarzynę 
Berę do sukcesu poprowadził nauczyciel języka polskiego 
– Łukasz Wilczkowski, który czuwał nad poprawnością 
merytoryczną i stylistyczną wypracowań. 
Pasjonat przeszłości
Kacper Kojacz jest prawdziwym pasjonatem historii. 
Do tytułu laureata Przedmiotowego Konkursu Historycznego, 
który zdobył już jako szóstoklasista, skrupulatnie dokłada 
kolejne. W ubiegłym roku szkolnym błyszczał w Ogólno-
polskim Konkursie Historycznym, zajmując 2. miejsce 
na szczeblu wojewódzkim! Niestety, ze względu na pan-
demię, finał został odwołany. W tym roku wielki finał imprezy 

z udziałem Kacpra zaplanowano w dniach 9-11 czerwca 
w Warszawie. Kacpra do konkursu przygotowywał nauczy-
ciel historii Andrzej Dostał.
Najszybsi w mnożeniu
W kokursie o tytuł „Mistrza Szybkiego Mnożenia” każdy 
z finalistów ma tylko 5 minut na wykonanie jak największej 
liczby działań mnożenia w zakresie do 100. I tym razem 
reprezentanci Szkoły Podstawowej w Mójczy spisali się 
znakomicie. Wśród piątoklasistów z całej Polski Alan Mrozik 
zajął 2. miejsce, a 3. lokatę wywalczył Bartosz Matałowski. 
Wyniki obu młodych matematyków są imponujące. Alan 
w 300 sekund udzielił 354 poprawnych odpowiedzi, a Bartek 
353! W klasyfikacji generalnej (bez podziału na kategorie 
wiekowe) reprezentanci Szkoły Podstawowej w Mójczy zajęli 
odpowiednio 3. i 4. miejsce w całej Polsce. Alan Mrozik został 
Mistrzem Mnożenia już jako trzecioklasista I rok później 
znów tryumfował, natomiast Bartek Matałowski jako 
czwartoklasista był ósmy w kraju. Gratulacje należą się też 
nauczycielce matematyki - Monice Brzozowskiej-Szcześniak, 
pod której batutą uczniowie przygotowywali się do batalii.

Szkoła Podstawowa w Mójczy

Sukcesami cieszy się dwoje ósmoklasistów: Katarzyna Bera 
ze znakomitym wynikiem rywalizowała o tytuł „Zimowego 
Mistrza Wypracowań”, zdobywając czwarte miejsce na 
312. uczestników z całej Polski, natomiast Kacper Kojacz 
powtórzył swój sukces sprzed roku i zakwalifikował się do 
etapu centralnego XXVII edycji ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”. Swoją 
klasę potwierdzili też piątoklasiści: Alan Mrozik i Bartosz 
Matałowski zdobyli drugie i trzecie miejsce w corocznym 
konkursie „Mistrz Szybkiego Mnożenia”.

Uczniowie szkół z gminy Daleszyce zajęli wszystkie 
miejsca na „młodszym” podium IV Mistrzostw Szkół 
Podstawowych Powiatu Kieleckiego w Warcabach 
Klasycznych, które odbyły się 2 kwietnia w Chmielniku. 

Młodzi mistrzowie warcabów

W młodszej kategorii wiekowej (klasy I-IV) najlepszy okazał 
się Jan Grabka z SP w Marzyszu. Tuż za nim znalazła się 
Milena Lasota z SP w Słopcu, a na trzecim miejscu podium 
stanął Bartłomiej Lasota z SP w Słopcu.
 W tegorocznej edycji Mistrzostw udział wzięło 
70 uczniów z 13 szkół powiatu kieleckiego, w tym aż sześć 
placówek reprezentowało gminę Daleszyce;  poza uczniami 
ze szkół w Marzyszu, Słopcu, Daleszycach, Sukowie, 
Niestachowie i Borkowie, swoje reprezentacje miały pla-

cówki z Chmielnika, Piotrkowic, Bilczy, Pierzchnicy, Rakowa, 
Ćmińska oraz Psar.

Magdalena Włodarska
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Dwujęzyczne pierwszaki 
w Sukowie

A wszystko zaczęło się od rekrutacji do projektu „Nauczanie 
Dwujęzyczne 2021/2022”, w wyniku której Punkt Przed-
szkolny przy SP w Sukowie zakwalifikował się do działania 
„Świętokrzyskie Dwujęzyczne Przedszkolaki”. Liderami 
przedsięwzięcia są: Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. 
Wyłoniona w procesie rekrutacji nasza placówka otrzymała 
wsparcie merytoryczne i rzeczowe w postaci profesjonalnych 
szkoleń z zakresu nauczania dwujęzycznego, materiałów 
dydaktycznych, w tym scenariuszy interaktywnych w wersji 
cyfrowej i drukowanej dla wychowawców oraz nauczyciela 
z kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego, a także 
wszelkich pomocy multimedialnych i kart obrazkowych.                                                                                                  
 Jak wiadomo nauczanie dwujęzyczne to jedna 
z najbardziej efektywnych metod nauczania języków obcych. 
Mocną stroną edukacji dwujęzycznej jest traktowanie języka 
obcego prawie na równi z językiem ojczystym, jako 
naturalnego narzędzia przekazywania wiedzy i naturalnego 
dla dzieci środka komunikacji.
 Nauka w drugim języku od wczesnych lat ma rów-
nież ogromny wpływ na rozwój intelektualny młodego 

„English? I love it!” – tak już wkrótce mogą powiedzieć 
pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Sukowie, 
bowiem w roku szkolnym 2022/2023 zostało zaplanowane 
utworzenie dodatkowej klasy pierwszej, w której 
realizowana będzie innowacja pedagogiczna – „I love 
English – nauczanie dwujęzyczne w edukacji wczesno-
szkolnej”. 

człowieka, jego zdolności w myśleniu abstrakcyjnym, 
kreatywność, rozwój kompetencji językowych, społecznych  
i działań do poszerzania swej wiedzy i rozwijania pasji. 
 Najmłodsi uczniowie są szczególnie podatni 
na zdobywanie umiejętności językowych. Przedmioty 
i czynności łączą bezpośrednio ze słowami i przez 
to spontanicznie zaczynają rozumieć słowa oraz myśleć 
w danym języku, dodatkowo, nie zniechęcają się 
popełnianymi błędami, a także doskonale naśladują dźwięki. 
 Mamy nadzieję, że uda nam się utworzyć drugi 
oddział klasy pierwszej, w którym będą realizowane działania 
w ramach zaplanowanej innowacji pedagogicznej „I love 
English”. Założeniem tej innowacji jest nauczenie dzieci 
samodzielnego myślenia, które wyzwoli ich inwencję 
twórczą, jak również sprawi im radość. Żywe, pełne fantazji 
i zabawy lekcje wpłyną na opanowanie, usystematyzowanie 
i utrwalenie zdobywanych przez uczniów kompetencji 
językowych.

SP Suków

Sukcesy naszych uczniów
Mamy laureata i finalistów konkursów przedmiotowych 
Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 
2021/2022. Uczniowie szkół z terenu gminy Daleszyce 
wykazali się ogromną wiedzą i uplasowali na wysokich 
miejscach wśród najzdolniejszej młodzieży ze szkół całego 
województwa.

Najlepiej w swojej dziedzinie poradził sobie Michał Pawło-
wski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkowie. Uczeń 
klasy ósmej został laureatem III Wojewódzkiego Konkursu 
z Geografii. Nauczycielką przygotowującą Michała do kon-

kursu była pani Izabela Skrobot.
 Znakomite wyniki osiągnęli też uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach. Amelia Kozłowska, 
siódmoklasistka przygotowywana przez panią Małgorzatę 
Lucińską zdobyła tytuł finalistki III Wojewódzkiego Konkursu 
z Historii. Natomiast ósmoklasista Olgierd Zbróg został 
finalistą dwóch konkursów: III Wojewódzkiego Konkursu 
z Geografii i III Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki. 
Opiekunami Olgierda byli: Anna Chrapkiewicz i Waldemar 
Romanowski.
 Wszystkim uczniom i nauczycielom gratulujemy 
wspaniałych wyników i życzymy dalszych sukcesów.

Magdalena Włodarska

Amelia KozłowskaAmelia KozłowskaAmelia Kozłowska Michał PawłowskiMichał PawłowskiMichał Pawłowski Olgierd ZbrógOlgierd ZbrógOlgierd Zbróg
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22 kwietnia 2022 roku w Szkole Podstawowej w Słopcu 
odbyła się uroczystość z okazji VII rocznicy nadania jej 
imienia Edmunda Niziurskiego.  

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Słopcu

W spotkaniu wzięli udział członkowie rodziny - córki pisarza: 
p. Anna Niziurska, p. Agnieszka Niziurska oraz wnuczka  
p. Małgorzata Konstanzer. Wśród gości byli obecni - sekretarz  
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach – p. Piotr Ferens,  
radny p. Mariusz Dziadowicz, p. Artur Jobkiewicz – były 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Słopca, inicjator nadania 
imienia szkole, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Słopcu,  Rady Rodziców, nauczyciele i  uczniowie, a także 
przedstawiciel Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. W. Gombrowicza w Kielcach p. Piotr Żak, który wygłosił 
bardzo interesującą prelekcję o twórczości pisarza popartą 
własnymi refleksjami.
 Później rozpoczęła się część artystyczna zaty-
tułowana „Naprzód, Wspaniali! Spotkanie z bohaterami 
książek E. Niziurskiego”, podczas której uczniowie szkoły 
w Słopcu oraz szkoły podstawowej w Niestachowie 
zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie w scenkach 
dramowych opartych na wybranych fragmentach powieści 
patrona szkoły. 
 Własna wyobraźnia została wzbogacona przez 
nietypową dekorację, której część stanowiły własnoręcznie 
przepisane przeuz czniów fragmenty książki „Naprzód, 
Wspaniali!” zawieszone od sufitu sali w postaci zwojów. 
Aktorzy pojawiali się na scenie wychodząc kolejno 
z „magicznego wehikułu książkowego”, który  przenosił ich 
ze świata fantazji literackiej do świata rzeczywistego. I tak 
ukazywali się kolejno bohaterowie z książek: „Klub 
włóczykijów”, „Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”, 
„Sposób na Alcybiadesa”, „Jutro klasówka” i  „Szkolny lud, 
Okulla i ja”. 

 Na zakończenie spotkania p. Agnieszka Niziurska 
i p. dyr. Katarzyna Wesołowska wręczyły nagrody książkowe 
laureatom konkursu plastycznego pt. „Czytam Niziurskiego, 
bo lubię…” Następnie zaproszeni goście  zapoznali się 
z wystawą publikacji na temat  twórczości pisarza oraz 
różnych wydań książek Edmunda Niziurskiego, której 
większość stanowiła dar od rodziny pisarza dla szkolnej 
biblioteki. 
 Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy 
nauczycieli i uczniów szkoły w Słopcu  z Wojewódzką 
Biblioteką Publiczną im. W. Gombrowicza w  Kielcach. 

 Grażyna Orlińska, 
SP Słopiec 
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Puchar Burmistrza 
dla uczennic z Sukowa 
22 kwietnia 2022 roku w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Sukowie rozegrano XII Edycję Turnieju Piłki 
Siatkowej Dziewcząt. Zawody sportowe zostały objęte 
patronatem honorowym przez Pana Dariusza Meresiń-
skiego, Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

Tryumfatorem tegorocznej edycji została ekipa ze Szkoły Pod-
stawowej w Sukowie. Druga lokata przypadła rówieśniczkom 
ze Szkoły Podstawowej z Woli Jachowej, kolejnym vicemi-
strzem edycji został zespół ze Szkoły Podstawowej w Dale-
szycach.
 Zawodniczkom przyznano również statuetki i nagro-
dy rzeczowe w klasyfikacji indywidualnej, które zostały 
ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. 
MVP Turnieju została Maja Łuszczyńska (Szkoła Podstawowa 
w Sukowie); najlepsza atakująca: Zuzanna Kaleta (Szkoła 
Podstawowa w Woli Jachowej); najlepsza rozgrywająca: 
Oliwia Krzysiek (Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej); 

najlepsza zagrywająca: Wiktoria Kowalczyk (Szkoła 
Podstawowa w Sukowie); najlepsza przyjmująca: Julia Jaguś 
(Szkoła Podstawowa w Daleszycach); najlepsza blokująca: 
Wiktoria Banasik (Szkoła Podstawowa w Sukowie).
Uczniowie też na podium
Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid-19, 
26 kwietnia w Szkole Podstawowej w Sukowie rozegrano 
także XV Edycję Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej chłop-
ców szkół podstawowych. 
 W klasyfikacji końcowej Szkoła Podstawowa w Su-
kowie uplasowała się na pierwszym miejscu przed swoimi 
rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej w Woli Jachowej 
i w Daleszycach. MVP Turnieju został Sebastian Skrzeczyna 
(Szkoła Podstawowa w Sukowie); najlepszy atakujący: 
Stanisław Kaleta (Szkoła Podstawowa w Woli Jachowej); 
najlepszy rozgrywający: Jakub Satro (Szkoła Podstawowa 
w Woli Jachowej); najlepszy zagrywający: Mikołaj Błaszczyk 
(Szkoła Podstawowa w Sukowie); najlepszy przyjmujący: 
Mikołaj Krzyżanowski (Szkoła Podstawowa w Daleszycach); 
najlepszy blokujący: Filip Kobryń (Szkoła Podstawowa 
w Daleszycach).

SP Suków
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Crossowcy na daleszyckich szlakach 

W najpopularniejszej kategorii Family 
(ok. 20 km) zwyciężył Jarosław Tara-
siński reprezentujący Świętokrzyską 
Strefę Natury (czas 01:06:44), za nim 
na metę dotarli Piotr Łudzik i Michał 
Skrzyniarz. Pierwszą kobietą na mecie 
była Katarzyna Zagnińska z czasem 
01:23:38, reprezentująca Święto-
krzyską Fundację Sportu. Daleszycką 
szkółkę kolarską z powodzeniem 
reprezentował też Bartosz Ungier, który 
dojechał na metę ósmy w kategorii 
Open i pierwszy w swojej kategorii 
wiekowej, z czasem 01:11:31.
 Zwycięzcą najtrudniejszego 
dystansu Master został Radosław 
Kiraga, który ponad 60 km pokonał 
w czasie 3:24:40. Tuż za nim uplasowa-
li się Paweł Chrząszcz i Michał Matłosz. 
 W kategorii Fan (40 km) na po-
dium stanęli kolejno: Marek Kulik, 

Uroki gminy Daleszyce znów docenili sportowcy. W niedzielę 24 kwietnia po na-
szych lasach i wzgórzach ścigali się rowerzyści, właśnie tutaj otwierając nowy 
sezon wyścigów MTB Cross Maraton. Z wymagającym wyścigiem świetnie 
poradzili sobie młodzi kolarze zrzeszeni w Świętokrzyskiej Fundacji Sportu, 
którzy z sukcesami trenują w daleszyckiej szkółce Vento Bike Team. 

Michał Michalski i Michał Woźniczka. 
 Medale i nagrody wręczył zwy-
cięzcom burmistrz Dariusz Meresiński, 
który gratulował wszystkim wspaniałej 
pasji, życzył kolejnych sukcesów i za-
praszał do gościnnej gminy Daleszyce 
na kolejne sportowe wyzwania. 
 W sumie kolarze górscy poko-
nują w ramach MTB Cross Maratonu 
dziesięć tras na świętokrzyskich 
szlakach. Wyścig w Daleszycach był 
pierwszy. „To nasz kultowy start 
w Daleszycach – lubimy i cenimy 
to miejsce. Jest to już od lat górskie MTB 
weryfikujące przygotowanie po zimie 
do sezonu” – podkreślali organizatorzy 
wyścigu. Finał Maratonu zaplanowano 
9 października w Miedzianej Górze.
 A trzy tygodnie później, 30 
października, znów wyzwanie w naszej 
gminie: w Niwach odbędzie się doro-

czny start biegów i MTB „śladami Kality 
i Barabasza”. 

Magdalena Włodarska

Konkursy 
rozstrzygnięte
Dziękujemy Państwu za udział w kon-
kursach Głosu Daleszyc. W ubiegłym 
miesiącu mieliśmy dla naszych Czytel-
ników „foto-zagadkę” i Wiosenny 
Konkurs Fotograficzny. 

Prawidłową odpowiedzią na pierwszy 
z nich było Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Widełkach. Zwycięzcą został 
Konrad Gawęcki z Niw. 
 W konkursie fotograficznym 
nagrodę zdobywa pani Małgorzata 
Pilarek, której fotografie publikujemy 
obok. 

Redakcja
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