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URząd MiaSta i GMiny
W Daleszycach

ul. Henryka Sienkiewicza 11
26-021 Daleszyce

woj. świętokrzyskie
NIP 657-18-95-708;
REGON  000540096

Godziny pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30

telefon (41) 317-16-94; 307-20-24; 307-
20-19; 307-19-20; 307-19-21; 

fax 317-16-93
e-mail: gmina@daleszyce.pl 

ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/
strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/
d50r93xsl6
Karty usług, formularze oraz wnioski dostęp-

ne pod adresem: bip.daleszyce.pl
Wykaz wewnętrznych numerów

telefonów w UMiG w daleszycach:
 Z (41) 317-16-94 – Sekretariat,
 Z (41) 317-16-94 wew. 150 – Biuro Obsługi 

Klienta,
 Z (41) 317-16-94 wew. 102 – Zarządzanie 

kryzysowe,
 Z (41) 317-16-94 wew. 103 – Drogi, Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, Bu-
downictwo,

 Z (41) 317-16-94 wew. 104 – Odpady Ko-
munalne,

 Z (41) 317-16-94 wew. 107 – Inwestycje, 
Kanalizacja, Wodociągi,

 Z (41) 317-16-94 wew. 111 – Straż Miej-
ska,

 Z (41) 317-16-94 wew. 125 – Biuro Rady 
Miejskiej,

 Z (41) 317-16-94 wew. 115 – Oświata,
 Z (41) 317-16-94 wew. 118, 119 – Podatki 

i opłaty lokalne, Windykacja zobowiązań,
 Z (41) 317-16-94 wew. 121 – Promocja 

gminy, ochrona zabytków,
 Z (41) 317-16-94 wew. 123 – Kasa,
 Z (41) 317-16-94 wew. 128 - Działalność 

Gospodarcza, Zezwolenia na sprzedaż al-
koholu,

 Z (41) 317-16-94 wew. 129 – Ewidencja 
Ludności i Dowody Osobiste,

 Z (41) 317-16-94 wew. 130 - Urząd Stanu 
Cywilnego.

 Z (41) 317-16-93 - FAX
nr kont bankowych

Urzędu Miasta i Gminy:
bank Spółdzielczy daleszyce-Górno 
55 8485 0009 0000 0130 2000 0004

wpłacać można: podatek rolny, leśny, od 
nieruchomości,  od środków transportowych, 
opłata skarbowa.

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych 
z gospodarstw domowych należy wpłacać na 
nowy rachunek bankowy:

93 8485 0009 0000 0130 2000 0096

WaŻne teLeFony
Straż Miejska w Daleszycach
nr tel. 782 910 324
41 317-16-94 wew.111
e-mail: straz.miejska@daleszyce.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 

7.30-15.30, w soboty 6.00-14.00
W okresie od czerwca do września w po-

niedziałki, środy i piątki: 12.00-20.00 (w po-
zostałe dni bez zmian).

naSze Kanały inFoRMacyjne
 Z www.daleszyce.pl 

profil Urząd Miasta i Gminy Daleszyce na 
portalu facebook

 Z Internetowa Telewizja Daleszyce na kana-
le internetowym youtube

 Z Aplikacja sms „Blisko”
 Z „Głos Daleszyc”

Szanowni państwo,

Choć lato w pełni, ostatni miesiąc w naszej 
gminie był bardzo pracowity. Rozpoczęliśmy 
kolejne inwestycje, a wśród nich tak oczeki-
waną przez mieszkańców budowę świetlicy 
w Mójczy. Uzupełniamy brakujące oświetlenie 
uliczne, finalizujemy przebudowę oczyszczalni 
w Szczecnie. Piękna pogoda sprzyja kontynu-
owaniu prac budowlanych, dzięki czemu szyb-
ko postępuje budowa nowych sal gimnastycz-
nych w Marzyszu i Borkowie czy rozbudowa 
świetlicy w Szczecnie.

Nasza gmina wciąż się zmienia i są to zmiany pozytywne i ocze-
kiwane, o czym świadczą głosy mieszkańców, ale również ogólnopol-
skie rankingi i regionalne podsumowania. Tylko w ostatnim miesiącu 
otrzymaliśmy dwie „oceny”, które mobilizują nas do jeszcze większych 
starań na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny: przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wysoko 
ocenione zostały nasze działania promujące program „Czyste powie-
trze” i pomoc, jakiej udzielamy mieszkańcom w składaniu wniosków 
o dofinansowanie do wymiany pieców czy budowy instalacji fotowolta-
icznych, natomiast z danych Ministerstwa Finansów wynika, że jeste-
śmy w czołówce gmin w powiecie kieleckim pod względem zamożno-
ści.  Wliczane są tu m.in. wpływy ze środków pozyskanych z funduszy 
unijnych, środków krajowych oraz środki własne.  Wysokie, bo trzecie 
miejsce w powiecie kieleckim oznacza, że zarządzanie budżetem w na-
szej gminie stoi na najwyższym poziomie. Efektem są kolejne inwesty-
cje czy programy socjalne skierowane do mieszkańców. Staramy się 
wykorzystać każdą możliwość zasilenia naszego budżetu zewnętrzny-
mi środkami, by gwarantować nie tylko zabezpieczenie podstawowych 
potrzeb życiowych w naszej gminie, ale też jej ciągły rozwój.

W wakacje jednak szczególnie warto oderwać myśli od pracy, bo to 
przecież czas większej integracji i odpoczynku. Okazja ku temu była 
w lipcu kilkakrotnie – mogliśmy się spotkać między innymi podczas 
gminnych ćwiczeń sportowo-pożarniczych na stadionie przy MGOK, 
gdzie świetnie zaprezentowały się wszystkie gminne jednostki OSP. 
Wiele różnorodnych propozycji na lato mamy dla najmłodszych, a re-
lacje z tych działań zdajemy na łamach Głosu Daleszyc. Tradycyjnie 
oddajemy też „głos” samym mieszkańcom, którzy mogą poszczycić 
się ciekawymi osiągnięciami i talentami. Zachęcam do ich odkrywania 
i życzę przyjemnej lektury.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

/ Głos Daleszyc /
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Prace ziemne ruszyły, gotowe są już fundamenty. 
– takiego miejsca w Mójczy brakowało. druhowie 
oSp będą mieć swoją siedzibę w budynku, a miesz-

kańcy miejsce do integracji – mówi burmistrz dariusz 
Meresiński. 

Świetlica powstaje za szkołą podstawową, w sąsiedztwie 
boiska sportowego. W nowym budynku swoje garaże będą 
mieć druhowie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Mój-
czy. – Warto dodać, że zaledwie rok temu zbudowaliśmy tutaj 
boisko, które świetnie służy nie tylko uczniom i młodzieży, ale 
wszystkim amatorom sportu i spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Obok dróg, chodników czy sieci wodno-kanaliza-
cyjnych, które w oczywisty sposób podnoszą komfort życia 
mieszkańców, inwestujemy również w takie obiekty, któ-
re sprawiają, że ludzie mają większą możliwość wspólnego 
i kreatywnego działania, a to ma duże znaczenie dla naszego 
zdrowia i samopoczucia – zaznacza burmistrz.

Budowa jest realizowana w ramach projektu „Rozbudowa 
infrastruktury sportowo - kulturalnej na terenie gminy Dale-
szyce z wykorzystaniem OZE”, na który gmina Daleszyce po-
zyskała dofinansowanie z pierwszego naboru programu Polski 
Ład. Wykonawcą zadania jest firma Perfect z Kielc. Koszt in-
westycji to 1.760.768,40 zł. Budynek ma być gotowy do końca 
września przyszłego roku. 

n MW

Daleszycka pomoc społeczna wzbogaciła się o nowy specjalistyczny 
samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy. 
Urząd Miasta i Gminy w daleszycach przeprowadził procedurę za-

kupu wozu dla potrzeb Miejsko-Gminnego ośrodka pomocy Społecznej. 
Wóz jest sfinansowany w części z budżetu gminy oraz pFRon. 

Nowy bus dla niepełnosprawnych

Samochód został przystosowany 
do przewozu ośmiu pasażerów, w tym 
osoby niepełnosprawnej na wózku in-
walidzkim. – Pomoc społeczna w na-

szej gminie działa bardzo prężnie, 
pracownicy socjalni organizują dla 
osób potrzebujących różnorodne ak-
cje wsparcia, warsztaty psychologicz-

ne, poradnictwo prawne, spotkania 
integracyjne, pozyskują dodatkowe 
środki i realizują innowacyjne pro-
jekty, takie jak ośrodek mediacji czy 
mobilna pomoc socjalna, czyli wóz 
przystosowany do pracy w terenie. 
W tych wszystkich działaniach współ-
pracujemy i wspieramy nasz Ośrodek, 
a nowy samochód do przewozu osób 
niepełnosprawnych na pewno zosta-
nie tu dobrze wykorzystany – mówi 
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 
Dariusz Meresiński.

Zakup został zrealizowany w ra-
mach projektu „Mobilni=samodzielni. 
Dofinansowanie zakupu samochodu 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych w Mieście i Gminie Daleszyce”, 
współfinansowanego z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regio-
nami III”. Wóz marki renault został 
przystosowany przez spółkę Tandem 
z Kielc. Koszt inwestycji to 159 tys. zł, 
z czego 105 tys. zł to dofinansowanie 
przekazane przez powiat kielecki ze 
środków PFRON. 

n MW

Zaczynamy budowę
świetlicy wiejskiej w Mójczy
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Gmina daleszyce zajęła 4. 
miejsce w województwie 
i 103. w kraju pod wzglę-

dem ilości złożonych wniosków 
o dofinansowanie w ramach pro-
gramu „czyste powietrze”.

N a r o d o w y 
Fundusz Ochro-
ny Środowiska 
i Gospodarki 
Wodnej przed-
stawił wyniki 
rocznego rankin-
gu gmin w pro-
gramie „Czyste 
Powietrze”. 625 
s a m o r z ą d ó w 
zyska dodatko-
we fundusze na 
promocję pro-
gramu, w tym 
gronie znalazła 
się nasza gmina.

- Ten wynik 
doskonale obra-
zuje, jak rośnie 
ś w i a d o m o ś ć 
naszych mieszkańców w dziedzinie 
ekologii. Nasze działania od dłuższe-
go czasu skierowane są na dbałość 
o ochronę środowiska. Jestem prze-
konany, że wspólne działania przy-
niosą pożądane efekty w skutecznej 
walce o zdrowe i czyste powietrze 
w naszej gminie – mówi burmistrz 
Dariusz Meresiński.

jaśniej po zmroku będzie  przy drodze gminnej 
za szkołą w brzechowie, gdzie stanęło siedem 
nowych słupów z ledowymi lampami. jeden 

nowy słup oświetlenia ulicznego stanął też przy dro-
dze wewnętrznej w niwach. - podobne zadania już 
realizowane i planowane są w kolejnych miejsco-
wościach, by mieszkańcy wszędzie i o każdej porze 
czuli się komfortowo i bezpiecznie – podsumowuje 
burmistrz dariusz Meresiński.

Inwestycje obejmowały budowę słupów, montaż wy-
sięgników, odgromników i uziemień, budowę linii oświetle-
nia i montaż opraw ledowych wyposażonych w sterowniki 
współdziałające z zainstalowanym na terenie gminy syste-
mem sterowania oświetleniem PLANet, który pozwala na 
zdalną kontrolę i dopasowuje natężenie światła do warun-
ków zewnętrznych. n MW

Zyskaliśmy dodatkowe fundusze
na promocję wymiany „kopciuchów”

Za skuteczne działania nasz sa-
morząd otrzyma dodatkowe fundusze 
na promocję wymiany starych pie-
ców i termomodernizacji domów. Do 
współpracy z wojewódzkimi fundu-
szami ochrony środowiska przystąpiło 

ponad dwa tysiące gmin. Najbardziej 
aktywne otrzymają dodatkowo 25 
600 zł. 18 lipca burmistrz Dariusz Me-
resiński otrzymał promesę na te środ-
ki w siedzibie Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach.

Zachęcamy kolejnych mieszkań-
ców do wymiany przestarzałych źró-

Doświetlamy kolejne odcinki dróg

deł ciepła i termomodernizacji budyn-
ków. Warto dodać, że od 25 stycznia 
br. właściciele budynków o niskich do-
chodach mogą uzyskać nawet do 90 
% zwrotu wydatków na termomoder-
nizację i wymianę źródeł ciepła.

Nasz gminny 
punkt konsulta-
cyjno-informa-
cyjny programu 
„Czyste Powie-
trze” działa co-
dziennie w go-
dzinach pracy 
Urzędu. Uzy-
skają w nim 
Państwo szereg 
informacji oraz 
niezbędną po-
moc w wypeł-
nieniu wniosku.

 n MF
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Budynki powstają przy szkołach podstawo-
wych w borkowie i Marzyszu. - nowe obiekty 
są wyczekiwane przez uczniów i nauczycieli, 

ale też innych mieszkańców, dla których nowocze-
sna szkoła to wizytówka  miejscowości, a przede 
wszystkim lepsze możliwości rozwoju dla dzieci 
i młodzieży – mówi burmistrz Miasta i Gminy dale-
szyce dariusz Meresiński.

Sale powstają bezpośrednio przy budynkach szkół, 
będą mieć zaplecze sanitarne i szatnie. W tej chwili, po 
przygotowaniu fundamentów zaczęło się stawianie ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych. Obiekty będą wykorzy-
stywały energię ze źródeł odnawialnych, dzięki instalacji 
pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. - Tym samym wpi-
szą się w realizowaną przez gminę politykę równowagi 
w działaniu, ponieważ tak planujemy kolejne inwestycje, 

by – gdzie to tylko możliwe – korzystnie oddziaływały na 
środowisko – podkreśla burmistrz. – Dlatego większość 
budynków szkół jest już po termomodernizacji, „zieloną 
energię” pozyskujemy też dla kolejnych obiektów użytecz-
ności publicznej, jak przychodnie, nowy budynek Urzędu 
Miasta i Gminy czy żłobek. W ten sam sposób projektuje-
my nowe budynki, jak sale gimnastyczne, ale też plano-
waną przebudowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury czy 
przedszkola w Daleszycach.

Nowe sale gimnastyczne mają być gotowe do września 
przyszłego roku. Zadania są realizowane z wykorzysta-
niem dofinansowania pozyskanego przez gminę Daleszyce 
z pierwszej edycji programu Polski Ład. W drugim „rozda-
niu” gmina zdobyła dofinansowanie m.in. do podobnej in-
westycji, która będzie realizowana przy szkole podstawo-
wej w Słopcu.                     n MW

Rosną mury nowych sal gimnastycznych

Borków

Marzysz
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z najnowszych danych Ministerstwa Finansów o wpływach do budże-
tu w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin wynika, że zaj-
mujemy siódme miejsce w województwie świętokrzyskim i trzecie 

w powiecie kieleckim! W rankingu zestawionych zostało 2477 gmin. 

Daleszyce  wśród  najbogatszych
gmin powiatu kieleckiego

Z analizy rankingu wynika, że 
Daleszyce znalazły się na 503. miej-
sce wśród wszystkich gmin w Pol-
sce, a jednocześnie zajęły trzecie 
w powiecie kieleckim (po Nowinach 
i Morawicy) oraz bardzo wysokie, 
bo siódme miejsce w województwie 
świętokrzyskim (przed nami w zesta-
wieniu są kolejno: Nowiny, Połaniec, 

Uzupełniamy oświetlenie drogowe
zaczynamy budowę oświe-

tlenia ulicznego na odcinku 
daleszyce – niwy (za zUK

-iem). 29 lipca burmistrz dariusz 
Meresiński podpisał umowę z wy-
łonionym w przetargu wykonaw-
cą zadania. do końca roku przy 
drodze na pewno będzie już ja-
śniej i bezpieczniej.

Inwestycja polega na budowie 
oświetlenia w ciągu drogi powiatowej 
Daleszyce – Niwy, od siedziby Zakła-
du Usług Komunalnych do posesji 2b. 

Ożarów, Morawica, Sandomierz, Kiel-
ce). Wpływy do budżetu w gminie 
Daleszyce w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wyniosły 2049,9 (śred-
nia dla kraju to 2 122 zł – poniżej 
tego poziomu jest ponad dwa tysiące 
gmin.) 

Podstawą do utworzenia rankingu 
są dane o dochodach gmin za 2020 

rok. Chodzi o udziały we wpływach 
z CIT i PIT, dochody ze sprzedaży 
majątku, subwencje, dotacje celowe 
z budżetu państwa, opłaty i podatki, 
i środki unijne.

Najbogatszy w kraju jest Kleszczów 
z łódzkiego, który cieszy się wskaźni-
kiem G na poziomie 29704,36, a naj-
biedniejszy jest Potok Górny z lubel-
skiego z dochodami w wysokości 524 
zł w przeliczeniu na jednego miesz-
kańca.

n MW

Stanie tu 14 nowych słupów, dobudo-
wany zostanie też wysięgnik na ist-
niejącym słupie, zamontowanych bę-
dzie 15 opraw oświetlenia typu LED. 
Wszystkie lampy będą wyposażone 
w sterowniki  współdziałające z zain-
stalowanym na terenie gminy syste-
mem sterowania oświetleniem.

Wykonawcą jest firma Elektro-Da-
mi Damian Gołębiowski z Kielc. Czas 
na realizację zadania mija z koń-
cem listopada. Inwestycja kosztuje 
145.438,89 zł.          n MW
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Kończy się modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczecnie. pierw-
szy etap inwestycji obejmuje przebudowę jednego z reaktorów 
i wymianę instalacji, a w efekcie – zwiększenie przepustowości 

obiektu i dostosowanie go do aktualnych norm środowiskowych.

Nowe technologie
w Szczecnie

Jak podsumowuje wykonawca, 
w oczyszczalni wykonane zostały już 
prace na reaktorze – od demontażu 
starych urządzeń po montaż nowych, 
w tym – osadnika wtórnego i pomp, 
mieszadeł i systemu napowietrzania 

po wykonanie rurociągów technolo-
gicznych. Roboty wykonane zostały 
też w budynku technicznym, gdzie 
zdemontowano i wykonano nowe 
rurociągi powietrza i zamontowano 
dmuchawy. 

- Oczyszczalnia w Szczecnie zo-
stanie zmodernizowana w dwóch eta-
pach. Pierwszy dotyczy przebudowy 
jednego z reaktorów  i wymiany tech-
nologii na nowoczesne, dzięki czemu 
nie tylko poprawi się funkcjonowanie 
obiektu, ale też zwiększą się jego 
możliwości przyłączania w przyszło-
ści kolejnych gospodarstw do gminnej 
sieci kanalizacyjnej – podkreśla bur-
mistrz Dariusz Meresiński.

Koszt inwestycji to 1.226.556,00 
zł, jest dofinansowywana z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki 
podzieleniu zadania na etapy, pro-
wadzone prace realizowane są bez 
wpływu na bieżące funkcjonowanie 
oczyszczalni.  

Przebudowa oczyszczalni 
w Szczecnie to już trzecia podobna 
inwestycja prowadzona na terenie 
gminy Daleszyce. W minionym roku 
modernizacje zakończyły się także 
w dwóch pozostałych oczyszczalniach 
– w Daleszycach i Marzyszu, dzięki 
czemu wszystkie obiekty stają się no-
woczesne i bezpieczne dla środowiska 
naturalnego.

n MW
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85% mieszkańców gminy daleszyce złożyło deklaracje 
dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków. daje 

nam to trzecie miejsce w województwie świętokrzyskim i jeden z naj-
lepszych wyników w kraju.

Deklaracje złożone.
Mamy trzecie miejsce
w województwie

Na 5504 punkty adresowe w na-
szej gminie, co najmniej jeden do-
kument złożyło 4694 osób. W woje-
wództwie świętokrzyskim najwyższy 
wskaźnik to 95% deklaracji złożonych 

w gminie Pawłów i 89% 
w  gminie Brody. 

Przypominamy, że 
termin wypełnienia tego 
ustawowego obowiązku 
minął z końcem czerw-
ca, ale proces wpro-
wadzania deklaracji do 
systemu w gminach 
nadal trwa, pracownicy 
urzędów gmin na wpro-
wadzenie do CEEB już 
otrzymanych deklara-
cji papierowych mają 
6 miesięcy od dnia ich 
złożenia, a w przypadku 
nowych i zmienianych 
źródeł ciepła właścicie-
le i zarządcy budynków 
mają na zgłoszenie de-
klaracji dwa tygodnie.

Obowiązek ten wy-
nika z ustawy o wspie-
raniu termomoderni-
zacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków. 
Jej celem jest poprawa 
jakości powietrza, wal-
ka ze smogiem i pomoc 
w wymianie tzw.: „kop-
ciuchów”. Szczegóły 
znajdziemy na stronie 
www.gunb.gov.pl. 

n MW
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24 lipca w daleszycach odbyły się Gminne 
zawody Sportowo-pożarnicze. druhowie 
ze wszystkich jednostek ochotniczych 

Straży pożarnych z terenu gminy sprawdzili się 
w konkurencjach sprawnościowych i ćwiczeniach 
bojowych. pierwsze miejsce na podium zajęła jed-
nostka oSp z daleszyc, ale wszyscy do końca wal-
czyli o najlepsze wyniki. – pokazaliście ogromny 
zapał do działania i świetne przygotowanie do akcji 
pożarniczych – gratulował uczestnikom burmistrz 
dariusz Meresiński. podziękował również mieszkań-
com gminy za obecność na trybunach i dopingowa-
nie druhów.

Zawody odbyły się na stadionie Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury. Do ćwiczeń stanęli druhowie z wszyst-
kich ośmiu jednostek działających na terenie gminy Da-
leszyce. Zawodnicy z Daleszyc, Cisowa, Komórek, Mójczy, 
Niestachowa, Sukowa, Smykowa i Szczecna rywalizowali 
w dwóch konkurencjach: sztafecie i ćwiczeniu bojowym. 

Zadania wymagały wykorzystania doświadczenia i specja-
listycznego sprzętu: druhowie musieli rozwijać linie gaśni-
cze na czas, fachowo zmontować węże pożarnicze i precy-
zyjnie podać wodę. Ostatecznie najszybciej poradzili sobie 
z wyzwaniem strażacy z Daleszyc, a za nimi na podium 
stanęli druhowie ze Smykowa i Niestachowa. 

Burmistrz Dariusz Meresiński pogratulował wszyst-
kim zawodnikom świetnej formy i wyników, podzięko-
wał jednostkom za udział w manewrach, wszystkim od-
powiedzialnym za przygotowanie zawodów oraz sędziom 
i mieszkańcom gminy Daleszyce, którzy przybyli, by do-
pingować i podziwiać strażaków w akcji. – Patrząc na to, 
jak sobie radzicie z wyzwaniami i z jakim zapałem wal-
czyliście tu o każdą sekundę, możemy być spokojni, że 
mamy w naszej gminie dobrze przygotowane jednostki, 
a mieszkańcy mogą czuć się z wami bezpiecznie – podsu-
mował burmistrz.

Za udział w zawodach podziękował druhom także pre-
zes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Daleszy-
cach Dominik Zarębski oraz komendant Miejsko-Gminny 
OSP Szczepan Furmanek, który zapowiedział, że kolejna 
okazja do wspólnych ćwiczeń bojowych wszystkich jedno-
stek będzie w październiku. Nieco wcześniej mają się od-
być zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z gminy 
Daleszyce.

Organizatorem corocznych zawodów jest Miejsko
-Gminny Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Da-
leszycach wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce.

n MW

Nasi strażacy gotowi na wyzwania! 
/ Głos Daleszyc /
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23 lipca Koło Gospodyń Wiejskich Wesołe 
Gosposie z Widełek świętowało pięcio-
lecie istnienia. podczas jubileuszowego 

spotkania, jakie miało miejsce w centrum edukacji 
ekologicznej w Widełkach, za pielęgnowanie lokal-
nych tradycji podziękował paniom burmistrz Miasta 
i Gminy daleszyce dariusz Meresiński.

- Działanie w Kole Gospodyń Wiejskich wydawać się 
może łatwe i przyjemne, bo widzimy tylko efekty Waszej 
pracy – piękne występy muzyczne, rękodzieło i pyszne da-
nia, ale wiem, że wszystko to wymaga wiele pracy i osobi-
stych poświęceń. Dziękuję za to zaangażowanie, bo dzięki 
Wam nie giną nasze tradycje i kultura ludowa, którą warto 
pielęgnować dla przyszłych pokoleń – podkreśla burmistrz. 

Jubileuszu pogratulowali obecni goście, wśród nich soł-
tys Widełek Paweł Adwentowicz, kierownik Centrum Edu-
kacji Ekologicznej Mariusz Marciniak oraz członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Daleszyce. – Wiemy, 
ile pracy kosztuje założenie i utrzymanie Koła, naszym 
„Gosposiom” należą się brawa i wiele słów wsparcia, by 
nie zabrakło motywacji do dalszego działania – podkreśla-
ły zaprzyjaźnione gospodynie.

Wesołe Gosposie mają już 5 lat! 

Podczas spotkania nie mogło braknąć pysznego poczę-
stunku przygotowanego przez jubilatki, ze sceny padły 
najlepsze życzenia od wszystkich zaproszonych gości, były 
też popisy artystyczne i wspólna zabawa przy muzyce.

n MW
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zajęcia sportowe, gry terenowe, wspólne goto-
wanie, składanie robotów i zwiedzanie cieka-
wych miejsc – to tylko niektóre z atrakcji, jakie 

na czas wakacji przygotowane zostały dla najmłod-
szych mieszkańców gminy daleszyce. jak co roku 
na maluchy, które spędzają lato w domu, czeka 
mnóstwo zajęć przygotowanych przez gminne in-
stytucje.

Zajęcia odbywają się codziennie w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i świetlicach terenowych, w Kranowie, 
Widełkach, Cisowie, Niwach i Komórkach. W poniedziałki 
MGOK zaprasza na zajęcia sportowe i taneczne, we wtorki 
w świetlicach pięknie pachnie własnoręcznie przyrządzoną 
pizzą i goframi, środy to czas na zwiedzanie okolicy i raj-
dy piesze, czwartki należą do miłośników robotyki i zajęć 
komputerowych, a piątki – do małych artystów. 

Swoją propozycję na wakacje ma także Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, który, jak 
co roku, uruchomił swój Mobilny Klub Rodzinny i ruszył 
z nim do kolejnych sołectw. Na rodziców w m-GOPSIKu, 
czyli samochodzie Ośrodka czekają porady pracowników 

Lato pełne atrakcji.
Wakacje w gminie Daleszyce

socjalnych, a na dzieci – ciekawe zajęcia z animatorami: 
od leśnych podchodów i gier podwórkowych po plener ma-
larski i konkurs na najciekawszą budowlę z piasku na pla-
ży w Borkowie. Zajęcia wakacyjne organizowane są pod 
patronatem burmistrza Dariusza Meresińskiego. 

n MW
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szkoła podstawowa im. edmunda niziurskiego 
w Słopcu od września 2007 r. jest prowadzo-
na przez stowarzyszenie towarzystwo przy-

jaciół Słopca.  jest ośmioklasową szkołą z oddzia-
łem przedszkolnym i punktem przedszkolnym, do 
których w roku szkolnym 2021/22 uczęszcza stu 
uczniów. W szkole zatrudnionych jest osiemnastu 
nauczycieli oraz  psycholog. W 2015 roku z inicja-
tywy społeczności szkolnej, organu prowadzącego 
oraz społeczności lokalnej szkole nadane zostało 
imię edmunda niziurskiego, pisarza, który urodził 
się w Kielcach, a w swoich powieściach głównie dla 
dzieci i młodzieży  wiele miejsca poświęcił  ziemi 
Kieleckiej. Szkoła jest w stałym kontakcie z rodzi-
ną pisarza – córkami, synem i wnuczką – którzy są  
obecni na uroczystościach rocznicowych. W ubie-
głym roku szkolnym rodzina pisarza przekazał do 
biblioteki szkolnej ponad 200 egzemplarzy powieści 
patrona. 

Głos daleszyc: jakie zmiany zaszły w szkole (in-
westycje, nowe rozwiązania edukacyjne) w ciągu 
ostatnich lat?

Katarzyna Wesołowska: W okresie 15 lat, od cza-
su, gdy organem prowadzącym jest TPS, budynek szkoły 
i jego otoczenie zmieniło się nie do poznania. Przepro-
wadzone zostały liczne prace remontowe wewnątrz bu-
dynku i na działce szkolnej, wśród tych najważniejszych 
wymienić należy: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymianę pokrycia dachu i wykonanie elewacji budynku, 
kompleksowy remont łazienek szkolnych i sal lekcyj-
nych, pomieszczeń gospodarczych, szatni  oraz korytarzy 
szkolnych wraz z wymianą parkietu, wymianę pieca i ca-
łej instalacji CO, instalacji wodnej, zamontowana została 
pompa ciepła, teren przed szkołą  wyłożony został kostką 
brukową, ogrodzenie działki szkolnej, plac zabaw. Na tere-
nie wokół szkoły posadzonych zostało wiele roślin ozdob-
nych, a pracownicy obsługi bardzo dbają o estetykę terenu 
wokół szkoły. Powyższe działania przyczyniły się do znacz-
nej poprawy warunków pracy i nauki oraz do  zmniejszenia 
nakładów na utrzymanie budynku. Wielu z tych inwestycji 

nie moglibyśmy zrealizować bez znaczącego  wsparcia fi-
nansowego władz gminy.

Gd: jakimi osiągnięciami szkoła/uczniowie mogą 
się pochwalić dzisiaj szczególnie?

KW: Dzięki wspólnym wysiłkom kadry pedagogicznej 
oraz naszych uczniów w ostatnich latach możemy cieszyć 
się wieloma sukcesami. W szkole prowadzone są liczne 
zajęcia dodatkowe w formie kół zainteresowań, w ramach 
których uczniowie mogą pod kierunkiem nauczycieli roz-
wijać  swoje pasje. Na  zajęciach  dydaktyczno-wyrów-
nawczych uczniowie maja możliwość niwelowania swoich 
niepowodzeń edukacyjnych. Uczniowie biorą udział w kon-
kursach przedmiotowych, byli laureatami konkursów na 
szczeblu gminnym i powiatowym (konkurs ortograficzny 
i warcabowy). Bierzemy również udział w akcjach na rzecz 
promocji gminy (corocznie uczniowie naszej szkoły deko-
rują choinę „ożywiając” daleszycki rynek). Organizujemy 
szereg wewnątrzszkolnych konkursów wiedzy i różnorod-
nych aktywności dla uczniów takich jak  Światowy Dzień 
Matematyki,  Dzień Tabliczki Mnożenia,  Tydzień  Kultury 
Języka, Dzień Pluszowego Misia… Od wielu lat nasi ucznio-
wie odnoszą sukcesy w  Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny”. Systematycznie bierzemy  udział 
w akcji „Śniadanie daje moc”. W szkole prężnie działa wo-
lontariat szkolny, uczniowie aktywnie działają w WOŚP, 
biorą udział w Szlachetnej Paczce, Górze Grosza, Paczusz-
ce dla Maluszka, zbiórce żywności  dla uchodźców z Ukra-
iny, zbiórce nakrętek. Bierzemy udział w konkursach or-
ganizowanych przez Nadleśnictwo Daleszyce „Przyroda 
w liryce” i  konkursie  wiedzy „Las mi drogi, las mi bliski”. 

Gd: czy uczniowie i nauczyciele mają dobre wa-
runki pracy i możliwości rozwoju?

KW: Zarówno uczniowie jak i nauczyciele maja bardzo 
dobre warunki do nauki i pracy oraz do rozwijania swoich 
zainteresowań. Nauka prowadzona jest w małych zespołach 
klasowych  z indywidualnym podejściem do każdego ucznia 
(w najliczniejszej klasie jest 15 uczniów). Szkoła korzysta 
z dostępnych projektów i programów, dzięki którym syste-

Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych szkołom 
z terenu gminy Daleszyce. Sprawdzamy, jakie zapewnia-
ją warunki do nauki i rozwoju uczniom, jak się zmieniają, 
czym mogą się pochwalić. Dziś zwiedzamy Publiczną Szkołę 
Podstawową w Słopcu. Zapraszamy do przeczytania roz-
mowy z dyrektor szkoły, panią Katarzyną Wesołowską.

KataRZyNa WesołoWsKa
Kieruje nowoczesną szkołą, w której żaden 
uczeń nie pozostaje anonimowy: dzięki nie-
zbyt licznym klasom dzieci i młodzież mają 
tu większe możliwości rozwijania swo-
ich zdolności i niwelowania niepowodzeń. 
Prywatnie pani dyrektor jest mężatką, ma 
dwójkę dorosłych dzieci i dwoje wspaniałych wnuków  - 
roczną Gabrysię i trzyletniego Szymona. Interesuje się 
podróżami, dobrą literaturą, bardzo lubi  gotować. Wol-
ny czas poświęca na czytanie książek, jazdę na rowe-
rze i długie spacery: „najbardziej lubię  brzegiem morza 
(niezależnie do pory roku)”.

„Naprzód, Wspaniali!” Nowoczesność i indywidualne podejście
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matycznie powiększane jest zaplecze 
edukacyjne. Placówka  jest bardzo 
dobrze wyposażona w pomoce dydak-
tyczne i multimedialne. W każdej sali 
znajdują się tablice interaktywne lub 
monitory interaktywne. W ubiegłym 
roku dzięki dofinansowaniu z rezerwy 
oświatowej MEN szkoła wzbogaciła 
się w liczne pomoce dydaktyczne do 
pracowni  biologicznej, fizycznej, che-
micznej oraz geograficznej.  W bieżą-
cym roku szkolnym w ramach progra-
mu Aktywna Tablica zakupione zostały 
specjalistyczne pomoce dydaktyczne 
do pracy z uczniem zdolnym i po-
trzebującym wsparcia w postaci do-
datkowych zajęć specjalistycznych. 
Bogato wyposażona baza szkoły oraz 
wykwalifikowana kadra pedagogiczna  
pozwala na upowszechnianie stosowa-
nia metod aktywizujących z wykorzy-
staniem technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych w procesie nauczania.  
Poprzez udział w Narodowym Progra-
mie Czytelnictwa biblioteka szkolna 
doposażona została w wiele cennych 
książek, z których mogą korzystać 
uczniowie, absolwenci szkoły oraz ich 
rodzice. 

Od marca bieżącego roku w Szko-
le Podstawowej im. Edmunda Niziur-
skiego w Słopcu, a także w Publicznej 
Szkole Podstawowej im. świętej Jadwi-
gi Królowej w Borkowie oraz w  Publicz-
nej  Szkole  Podstawowej w Szczecnie 
realizowane są dodatkowe zajęcia 
edukacyjne w ramach projektu „Ra-
zem możemy więcej. Wsparcie szkół 
podstawowych oraz rozwoju eduka-
cyjnego uczniów i nauczycieli z gminy 
Daleszyce”. Celem głównym projektu 
jest podniesienie kompetencji kluczo-
wych i umiejętności uniwersalnych 
uczniów  poprzez realizację w okresie 
od marca 2022r. do czerwca 2023r. 
dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
w tym dla uczniów ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyj-
nymi, a także szkoleń dla nauczycieli 

oraz doposażenie szkolnych  pracow-
ni. W ramach realizowanego projek-
tu szkolna pracownia matematyczna, 
językowa, przyrodnicza i geograficzna 
zostały  wzbogacone w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne i programy edu-
kacyjne, między innymi w laptopy, ta-
blety, zestawy konstrukcyjnych kloc-
ków Lego i wiele innych.

Gd: jak układa się współpraca 
z samorządem gminy?

KW: Współpraca z samorządem 
gminy układa się bardzo dobrze. Wcze-
śniej wymieniłam inwestycje, jakie na 
przestrzeni ostatnich lat prowadzone 
były w budynku szkoły oraz na terenie 
działki szkolnej. Wielu z tych inwestycji 
(remont łazienek, holu szklonego, wy-
miana parkietu i pieca CO, kostka bru-
kowa na placu szkolnym) nie można 
by było przeprowadzić bez wasparcia 
finansowego, jakie organ prowadzący 
otrzymał z budżetu gminy.  W bieżą-
cym roku gmina pozyskała fundusze 
zewnętrzne na budowę pełnowymia-
rowej sali gimnastycznej, najpraw-
dopodobniej inwestycja to rozpocznie 
się jeszcze w tym roku.  Szkoła podej-
muje szereg działań mających na celu 
integrowanie  społeczności lokalnej or-
ganizując co roku uroczyste obchody 
Dnia Babci i Dziadka, „Festyn rodzin-
ny”, w którym uczestniczą mieszkań-
cy Słopca i okolicznych miejscowości,  
uroczyste Jasełka Bożonarodzeniowe, 
Turniej Warcabowy, Obchody Dnia 
Pluszowego Misia dla najmłodszych 
uczniów. Bez pomocy i zaangażowania 
Towarzystwa Przyjaciół Słopca, Urzędu 
Miasta i Gminy w Daleszycach, Rady 
Rodziców, Rady Sołeckiej, Koła Gospo-
dyń Wiejskich, realizacja tych przed-
sięwzięć byłaby niemożliwa.

Chciałabym  serdecznie  podzię-
kować w imieniu stowarzyszenia TPS 
oraz własnym Panu Burmistrzowi Da-
riuszowi Meresińskiemu, Radzie Gmi-
ny, Panu radnemu Mariuszowi Dziado-
wiczowi,  pracownikom Urzędu Miasta 

„Naprzód, Wspaniali!” Nowoczesność i indywidualne podejście
i Gminy, Radzie Sołeckiej, Radzie Ro-
dziców, Sołtys Stanisławie Kulik, Kołu 
Gospodyń Wiejskich w Słopcu  za zro-
zumienie, okazaną pomoc, wsparcie 
finansowe oraz  udział we wszystkich  
uroczystościach, konkursach, które 
odbywają  się w naszej szkole.

Gd: Uczniowie i rodzice twier-
dzą, że program nauczania jest 
“przeładowany”. jak to wygląda 
z punktu widzenia nauczycieli. 
czy jest czas i możliwości na po-
budzanie kreatywności u dzieci, 
wspieranie ich w ich pasjach? 
co wydaje się pani najważniej-
sze w realizowaniu programu na-
uczania i pracy pedagoga?

KW: Rzeczywiście niektóre pro-
gramy nauczania są „przeładowane”. 
Obrazuje to choćby tygodniowa liczba 
godzin w klasach starszych, uczniowie 
mają dziennie po 7-8 godzin obowiąz-
kowych zajęć dydaktycznych. W pod-
stawie programowej z poszczególnych 
przedmiotów jest dużo treści do zre-
alizowania,  najważniejsza  jest jednak 
mądrość i doświadczenie nauczyciela, 
aby ich realizację  dostosować  do po-
ziomu klasy. Według mnie  w takich 
małych szkołach jak szkoła w Słop-
cu, gdzie klasy są małoliczne,  ża-
den uczeń nie jest anonimowy i może 
otrzymać  od nauczyciela indywidualną 
pomoc i wsparcie, aby rozwijać swoje 
umiejętności i zainteresowania oraz 
niwelować braki. Marzeniem każdego 
z nas jest mieć więcej czasu. Więcej 
czasu na realizowanie zadań w pracy, 
na hobby, dla rodziny, dla siebie. Uwa-
żam, że możemy te wszystkie plany 
i marzenia zrealizować, jeżeli nauczy-
my się właściwie zarządzać i gospo-
darować swoim czasem. Will Smith 
powiedział: „I wszyscy powtarzają: 
„takie jest życie”, a nikt nie pamięta, 
że życie jest takie, jakie sami sobie 
zbudujemy.” 

Gd: dziękuję za rozmowę.
n MW

/ Głos Daleszyc /
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jak zaczynał swoją przygodę z akordeonem, czy wiąże przyszłość 
z muzyką, czy znajduje czas na przyjaciół i beztroską zabawę? po-
znajcie utalentowanego 14-latka z daleszyc, Franciszka Kotynie-

wicza.

Pasje mieszkańców. Nastoletni multiinstrumentalista z Daleszyc
Jest uczniem 
Szkoły Pod-
s t a w o w e j 
w Daleszy-
cach i jed-
n o c z e ś n i e 
– klasy 
akordeonu 
P a ń s t w o -
wej Szkoły 
Muzyczne j 
w Kielcach. 
W y s t ę p u -
je w daleszyckiej Orkiestry Dętej, 
a hobbystycznie gra jeszcze na kil-
ku instrumentach. 

wnuczka. Za rok będę zdawał jedno-
cześnie dwa egzaminy. Pierwszy to 
egzamin 8-klasisty a drugi to egza-
min na 2 stopień w szkole muzycznej. 
Oprócz zajęć szkolnych, dalszą naukę 
gry na instrumentach takich jak per-
kusja, pianino czy keyboard kontynu-
uję w domu. Wiele satysfakcji i no-
wych doświadczeń muzycznych daje 
mi również gra w Orkiestrze Dętej 
OSP w Daleszycach. Gram na perku-
sji, werblu, talerzach czy tamburynie. 

Gd: czy ktoś z twoich bliskich 
również muzykuje, czy masz 
wsparcie w realizacji swojej pa-
sji?

FK: Moja sistra Zosia podobnie jak 
ja uczy się w tej samej szkole mu-
zycznej, tylko że gra w niej na sakso-
fonie altowym i tenorowym. Też na-
leży do orkiestry OSP w Daleszycach. 
Oboje wspieramy się w tej pasji. Mam 
duże wsparcie ze strony całej mojej 
rodziny. Moja mama odkryła we mnie 
talent muzyczny i kierowała mną tak, 
abym się rozwijał w tej dziedzinie. 
Tata oprócz wsparcia duchowego dba 
o sprawy logistyczne, tzn. jeździ ze 
mną na zajęcia czy konkursy, które 
odbywają się w całej Polsce.

Gd: Skąd wzięło się zaintere-
sowanie tym właśnie instrumen-
tem?

FK: Moje zainteresowanie grą na 
akordeonie rozpoczęło się, gdy uczy-
łem się w domu gry na keyboardzie. 
Nauczyciel, który do mnie przyjeż-
dżał, pan Mariusz Wielgo kilka razy 
zademonstrował mi swoje umiejęt-
ności gry na akordeonie na prośbę 
mamy i bardzo mi się to spodobało. 
Na instrumencie tym grali moi wujko-
wie, zarówno z mamy i taty strony.

Gd: opowiedz, jak i kiedy za-
czynałeś przygodę z akordeonem, 

Głos daleszyc: na początek 
opowiedz kilka słów o sobie. 
Mieszkańcy daleszyc znają cię 
być może z występów w orkie-
strze dętej, ale poza tym uczysz 
się w dwóch szkołach?

Franciszek Kotyniewicz: Chodzę 
do Szkoły Podstawowej w Daleszy-
cach i zdałem teraz do 8 klasy. Jedno-
cześnie uczę się w Państwowej Szkole 
Muzycznej im. Ludomira Różyckie-

go w Kielcach. Obecnie ukończyłem 
w niej 5 klasę systemu 6-letniego 
pierwszego stopnia. Instrumentem do 
nauki, który wybrałem jest akordeon. 
Lekcji gry na tym instrumencie udzie-
la mi znany w środowisku muzycz-
nym również jako kompozytor prof. 
zw. dr hab. Jerzy Mądrawski. Profesor 
spotyka się ze mną na zajęciach dwa 
razy w tygodniu i jest tak dla mnie 
uprzejmy, traktuje mnie jak swojego 
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a jak twój rozwój muzyczny wy-
gląda dziś.

FK: Do szkoły muzycznej zdawa-
łem z siostrą w wieku 9 lat. Egzamin 
trwał 3 dni i udało mi się go zdać 
z trzecim najlepszym wynikiem. Nie 
wiedziałem jeszcze wtedy, że nauka 
gry na akordeonie guzikowym będzie 
tak skomplikowana. Największą trud-
ność początkowo sprawiało mi to, że 
w trakcie gry nie mogłem patrzeć na 
guziki oraz połączenie umiejętności 
rozczytywania nut z wydobywaniem 
dźwięku. Częste ćwiczenia i motywa-
cja w postaci wygranych konkursów 
spowodowały, że to zajęcie stało się 
moją pasją. Częste wyjazdy na kon-
kursy akordeonowe dały mi większą 
szansę rozwoju, poznania ciekawych 
ludzi i zwiedzenia wielu pięknych 
miejscowości.

Gd: co uważasz za swoje naj-
większe dotychczasowe osiągnię-
cia, sukcesy?

FK: W szkole muzycznej gram na 
akordeonie na koncertach i popisach 
muzycznych. W ciągu tych pięciu lat 
nauki brałem udział w wielu konkur-
sach akordeonowych, gdzie w więk-
szości zajmowałem pierwsze lub dru-
gie miejsce. W tym roku udało mi się 
zająć 3. miejsce w Międzynarodowym 
Konkursie Akordeonowym w Bielsku
-Białej i 2. miejsce w Ogólnopolskim 
Konkursie w Ostrowcu Św. Najmilej 
wspominam  ogólnopolski konkurs 
w 2018r. w Lublinie. Po zagraniu na 
nim nie liczyłem na podium. Grałem 
na wypożyczonym akordeonie, który 
nie do końca był sprawny. Nie byłem 

wtedy do końca zadowolony z mojego 
występu. Mieliśmy z  mamą już je-
chać do domu, kiedy okazało się, że 
zająłem 1. miejsce. Jury było urze-
czone moim występem. Po tym kon-
kursie rodzice zdecydowali kupić mi 
nowy akordeon. Jestem im bardzo 
wdzięczny, bo to duży wydatek. Cała 
rodzina była ze mnie dumna. Grając 
z orkiestrą OSP dostałem szansę od 
dyrektora MGOK Norberta Wojcie-
chowskiego oraz prowadzącego or-
kiestrę, pana Jacka Cielibały, którego 
bardzo cenię za możliwość zagrania 
solo na akordeonie przy akompania-
mencie orkiestry. Razem z orkiestrą 
często występujemy na wielu uroczy-
stościach świeckich i kościelnych, co 
daje mi szansę wykazania się grą na 
innych instrumentach przed szerszą 
publicznością.  Myślę, że wszystkie te 
zdarzenia mógłbym zaliczyć do moich 
znaczących sukcesów i osiągnięć.

Gd: jakie masz wzorce, ulubio-
nych artystów, muzykę?

FK: Moimi wzorcami życiowymi są 
moi rodzice i dziadkowie, natomiast 
muzycznymi są moi nauczyciele – pan 
prof. Jerzy Mądrawski, pan Mariusz 
Wielgo, pan Jacek Cielibała. Moimi 
ulubionymi artystami są akordeoni-
ści z zespołu „Motion Trio”, których 
spotkałem osobiście na konkursie 
w Wieliczce. Uwielbiam też muzykę 
orkiestrową, fortepianową i jazzową. 
Moimi ulubionymi kompozytorami są 
Mozart i Chopin.

Gd: czy wiążesz przyszłość 
z akordeonem, muzyką? jakie 
masz związane z tym ambicje 
i marzenia?

FK: W przyszłości planuję zostać 
lekarzem, a muzyka i gra na akorde-
onie na pewno będzie towarzyszyć mi 
do końca życia. Chcę kontynuować 
naukę gry na akordeonie w szkole 
muzycznej na drugim stopniu, mając 
nadzieję na zajęcie 1. miejsca w mię-
dzynarodowym konkursie. Chciałbym 
w przyszłości założyć własny zespół 
i udzielać lekcji gry na akordeonie.  

Gd: poza nauką w dwóch szko-
łach i graniu w orkiestrze ćwi-
czysz grę na dodatkowych instru-
mentach – czy to nie za dużo jak 
na nastolatka? czy znajdujesz 
czas na przyjaciół i inne zaintere-
sowania? co lubisz robić w wol-
nym czasie?

FK: Wbrew pozorom uczęszcza-
nie do szkoły muzycznej oraz orkie-
stry nie wiąże się dla mnie z brakiem 
czasu na odpoczynek. Jest to jedynie 

kwestia dobrej organizacji. Jedynym 
moim wyrzeczeniem jest ochrona 
moich palców.  Z tego powodu musia-
łem zrezygnować z treningów karate 
oraz gry w siatkówkę i koszykówkę. 
Ale gram z kolegami w piłkę nożną, 
dużo jeżdżę na rowerze. W tym roku 
wspólnie z tatą nauczyłem się jeździć 
na nartach. Uwielbiam z siostrą i ro-
dzicami chodzić na basen, gdzie do-
brze pływam pokonując coraz więk-
sze dystanse.  Mam też  trochę czasu 
na gry z kolegami na komputerze. 
Ostatnio dużą przyjemność sprawia 
mi gotowanie oraz pieczenie moich 
ulubionych babeczek. Wszystko to 
jest możliwe dzięki moim rodzicom, 
którzy poświęcają dużo czasu mnie, 
jak i mojej siostrze.

Gd: jakie masz pozamuzycz-
ne plany na najbliższą lub dalszą 
przyszłość?

FK: W najbliższej przyszłości 
chciałbym jak najlepiej zdać egzamin 
ósmoklasisty i dostać się do wyma-
rzonego liceum, oraz egzamin na dru-
gi stopień w szkole muzycznej. W dal-
szej przyszłości chciałbym ukończyć 
studia medyczne i zostać lekarzem. 
Chciałbym podziękować wszystkim 
osobom, które wierzą we mnie i mnie 
wspierają.

Gd: Życzę spełnienia planów 
i kolejnych sukcesów. dziękuję za 
rozmowę.

 n MW
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Uchodźcy
dziękują
do Urzędu Miasta i Gminy w daleszy-

cach trafiają podziękowania od 
ukraińskich rodzin, które schronie-

nie przed wojną znalazły na terenie gminy da-
leszyce. 

Nasi sąsiedzi dziękują za okazane wsparcie, prze-
kazane dary i ofiarność mieszkańców. W tak trudnej 
dla nich sytuacji znaleźli u nas swój drugi dom i po-
czucie bezpieczeństwa, które utracili wraz z rozpo-
częciem wojny w ich kraju.

- Przyłączamy się do tych podziękowań, ponie-
waż to dzięki Państwu mogliśmy przygotować wszel-
kie akcje pomocowe. Kolejny raz mieszkańcy naszej 
gminy udowodnili, że potrafią współpracować i po-
magać – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. n

zapraszamy czytelników Gło-
su daleszyc do refleksji nad 
wierszem mieszkańca na-

szej gminy, pana Henryka osu-
cha, napisanym z okazji odpustu 
w daleszyckiej parafii. pisarskie 
aspiracje taty są wspierane przez 
Mariusza osucha, któremu dzię-
kujemy za przysłanie utworu do 
naszej redakcji.

Królowo Karmelu, Daleszycka Pani,
Już od wieków jesteś w Daleszycach z nami,
Wspierasz całe miasto, wspierasz lud wierzący,
Od wieków, Matuchno, Tobie ufający.

Ty byłaś z powstańcem, gdy wolności bronił,
On pod Twoim płaszczem swoją głowę

chronił,
Kiedy naszą Polskę zaborcy szarpali -
Dzięki Twej opiece Polacy przetrwali.

Byłaś z partyzantem chroniącym się w lasach,
Wspierałaś ich w walce w tych wojennych

 czasach,
Leczyłaś ich rany, do serca tuliłaś,
Jedyną nadzieją na przeżycie byłaś.

Za Twoją przyczyną było wiele cudów,
Do dziś opowieści krążą pośród ludu,
Lecz większość przypadków w sercach jest

 schowanych,
Którzy ich doznali, im są tylko znane.

Dzisiaj Twych łask także doświadczamy,
Chociaż czasem tego nie zauważamy,
Gdy zajrzymy w serce, fakty porównamy,
Twoją, Matko, rękę wszędzie dostrzegamy.

A za Twoje łaski, pomoc i obronę,
Wierny lud Daleszyc funduje koronę,
Która już od roku zdobi Twoją głowę -
Mieszkańcy Daleszyc tak dziękują Tobie!

Cieszymy się wszyscy, że jesteś tu z nami,
Radości i troski przed tron dziś składamy,
Cieszysz się, gdy radość serce nam rozpiera,
Smucisz się, gdy smutek nam serce rozdziera.

Prosimy Cię, Matko, błagamy opieki,
Zostań tu na zawsze przez następne wieki,
Życie nasze, Matko, w ręce Twe składamy,
Przed Tobą, Maryjo, serca otwieramy.

Wielki dla nas zaszczyt, że Cię, Matko, mamy,
Ponad własne życie, Matko, Cię kochamy,
Prowadź nas przez życie do Raju Wiecznego,
Byśmy tam spotkali Syna, Matko, Twego.

16.07.2022 r.
Henryk Osuch

talenty
są wśród nas…
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Niestachów, Mójcza i Szczecno – to 
trzy szkoły w gminie daleszyce 
z najlepszymi wynikami z tegorocz-

nego egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie 
z niestachowa okazali się najlepsi w ma-
tematyce, z Mójczy – w angielskim!

Tegoroczny egzamin trwał od 24 do 26 
maja. W sumie w naszej gminie przystąpiło 
do niego 201 osób. Jak podała Okręgowa Ko-
misja Egzaminacyjna, średni wynik w Szkole 
Podstawowej w Niestachowie, Szkole Podsta-
wowej w Mójczy oraz w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Szczecnie wyniósł 68%. Niemal 
60% testów poprawnie wypełnili uczniowie 
ze szkół w Borkowie i Sukowie, ponad poło-
wę właściwych odpowiedzi udzielili też obecni 
absolwenci szkół w Daleszycach i Brzechowie, 
48% to średni wynik uczniów z Sierakowa, 

Najmłodsi mieszkańcy dale-
szyc zbierają nakrętki na 
rehabilitację chorego na 

rzadką chorobę Kacpra pietroni-
ka.  daleszyckie przedszkole pro-
wadzi akcję charytatywną już od 
jedenastu lat! Maluchy przez ten 
czas pomogły w sfinansowaniu 
części kosztów leczenia i dają 
wszystkim dobry przykład – my 
też możemy pomóc! Wsparcie 
jest potrzebne, by dać Kacpro-
wi szansę na samodzielne życie. 
nadzieja na to pojawiła się kil-
ka lat temu wraz z rozpoczęciem 
nowatorskiej terapii. aby pomóc 
Kacprowi wrócić do zdrowia ko-
nieczne są długie godziny reha-
bilitacji i kosztowny sprzęt, na 
który jego rodziców nie stać.

Kacper Pietronik urodził się 17 marca 2006 roku. Od 
urodzenia choruje na bardzo rzadką chorobę genetycz-
ną – deficyt AADC – zaburzenie przemian aminokwasów 
aromatycznych. W efekcie nie mógł mówić, poruszać się, 
samodzielnie siedzieć, jeść. Intelektualnie rozwijał się 
dużo lepiej. Porozumiewał się głównie poprzez mruganie 
i specjalny laptop, którego częściowo jesteśmy sponsora-
mi dzięki zbieraniu nakrętek. Ratunkiem dla chłopca było 
specjalistyczne leczenie, które Kacper rozpoczął w 2014 
roku w jedynym na świecie ośrodku specjalizującym się 
w leczeniu AADC w Great Ormond Street Hospital w Lon-
dynie. Wiązało się to z ogromnymi kosztami. Dzięki temu 
leczeniu od stycznia 2016 r., po prawie 10 latach, ustą-
piły u Kacpra wielogodzinne ataki podobne do padacz-
kowych, deformujące ciało, które sprawiały mu ogromny 
ból, pozbawiały go całkowicie sił i niweczyły żmudną re-
habilitację. Pojawiały się co 3-5 dni, trwały nawet 8 go-
dzin… Kacper powoli nabierał sił, zaczynał trafiać rączką 
do celu. Nie poznał jednak smaku dzieciństwa. Większość 
dnia spędza na ćwiczeniach i różnego typu terapiach… 

egzamin ósmoklasistów. Wyniki w naszej gminie
natomiast tylko 26% to ogólny wynik szkoły 
w Słopcu. Dla porównania – średnia dla ca-
łego województwa świętokrzyskiego wyniosła 
60%.

Szczegółowe dane dla szkół z naszej gminy 
wskazują, że najlepiej z egzaminem z języka 
polskiego poradzili sobie uczniowie z Niesta-
chowa i Szczecna (średnia 69%), z matematy-
ką – szkoła w Niestachowie (73%), a w znajo-
mości języka angielskiego brylowali uczniowie 
z Mójczy, gdzie średnia dla tego przedmiotu 
wyniosła aż 80%.

Podejście do egzaminu ósmoklasisty jest 
obowiązkowe, by zakończyć naukę w szkole 
podstawowej, jednak nie można go nie zdać 
i wyniki nie wpływają na świadectwo. Stanowi 
jednak kryterium rekrutacji do szkół ponad-
podstawowych.             n MW

Wiele dobra w małej nakrętce.
Pomóżmy Kacprowi

Jego życie to ciągłe wizyty w szpitalach, rehabilitacje, 
konsultacje… 

Mimo cierpienia jest pogodnym i radosnym chłopcem. 
Po latach desperackiego szukania nadziei zakwalifikował 
się do nowatorskiej metody leczenia. W lutym 2019 roku 
Kacper przeszedł terapię genową mózgu. Ma szansę wrócić 
do całkowitej sprawności, ale tylko pod warunkiem długich 
godzin rehabilitacji. Na dzień dzisiejszy Kacper kontrolu-
je ruchy głową, podnosi ręce, z pomocą potrafi usiąść… 
Ustąpiły ataki, a także spełniło się marzenie mamy – po 
czternastu latach doczekała się pierwszego słowa „MAMA”. 
Te efekty to motywacja do dalszej pracy. 

Nastolatek potrzebuje środków finansowych nie tylko 
na rehabilitację, ale i na pokrycie kosztów wizyt kontro-
lnych w Londynie oraz sprzęt medyczny. Wśród aktual-
nych potrzeb Kacpra znajduje się sprzęt zabezpieczający 
niedoskonałości (ortezy, gorset) i do ćwiczeń (kombinezon 
Dunag) czy osprzęt do UGULA (kabiny do ćwiczeń, rehabi-
litacji i zawieszeń). Niezbędny jest też podnośnik sufitowy, 
który fizycznie odciąży mamę chłopca. Pani Elżbiecie jest 
coraz trudniej dźwigać syna kilka razy dziennie z materaca 
na wózek, z łóżka na materac, z wózka do UGULA. Rodzi-
nie chłopca nie brakuje sił, ale brakuje środków finanso-
wych. Każda nakrętka, każda złotówka może sprawić, że 
dla Kacpra i jego rodziny zaświeci słońce.

Indywidualne wpłaty można kierować na konto: Fun-
dacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą (wpłaty online na stronie 
fundacji): Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 
3994 Tytułem: 11083 Pietronik Kacper Jan darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia. 

Pieniądze na rzecz Kacpra Pie-
tronika można wpłacać również 
za pośrednictwem strony inter-
netowej siepomaga.pl. Rodzina 
ma nadzieję, że Kacper pokona 
chorobę i serdecznie dziękuje za 
każdą okazaną pomoc. n

lucyna Kosmala,
nauczycielka przedszkola

w Daleszycach
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Na boisku w Mójczy odbył się pierwszy turniej piłki nożnej 
o puchar Sołtysa tej miejscowości. do rywalizacji przystą-
piło siedem drużyn. puchar Sołtysa, dariusza Sarka trafił 

w ręce mojeckiego „Gangu”, który pokonał swoich rywali.

Gang Mójcza „zgarnął” Puchar Sołtysa

Wydarzenie rozpoczęło się od po-
jedynków młodzieży. Trzy drużyny 
składające się z najmłodszych ama-
torów futbolu rozegrały kilka emo-
cjonujących spotkań. Każda dru-
żyna otrzymała puchay i medale. 
O słodki poczęstunek dla każdego 
zawodnika zadbała Anna Kosmala, 
radna rady Powiatu. Najważniejsze 
były jednak sportowe emocje i duch 
rywalizacji.

Po młodzieży przyszedł czas na 
występy seniorów. Drużyny składa-
jące się z mieszkańców naszej gminy 
oraz ościennych miejscowości zagrały 
o miano najlepszej. Puchar Sołtysa 

trafił w ręce drużyny o nazwie Gang 
Mójcza, która w finale pokonała FC 
Borków w składzie której występował 
Rafał Siwonia, Przewodniczący Rady 
Miejskiej. Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna Enerpor.

- Bardzo się cieszę, że udało nam 
się zorganizować ten turniej. Sporto-
we emocje i integracja mieszkańców, 
taki był cel budowy boiska w naszym 
sołectwie. Dzisiejsze wydarzenie to 
wspaniała okazja, aby się spotkać, 
porozmawiać i wspólnie spędzić czas, 
przy okazji szlifując swoje umiejętno-
ści piłkarskie – mówił sołtys Mójczy, 
Dariusz Sarek.

Było wiele bramek, doping i emo-
cje do ostatnich minut. W turnieju 
wystąpiły jeszcze drużyny o wdzięcz-
nych nazwach: Łabałbały, Kurtek Sze-
ścian, Drużyna Sołtysa oraz FC Śru-
ty. Każda z nich otrzymała nagrody, 
a na wszystkich zawodników w trak-
cie trwania rozgrywek czekała pyszna 
kiełbaska z grilla.

- Były duże emocje i świetna zaba-
wa, cieszę się, że nowe boisko, jakie 
wybudowaliśmy w Mójczy zaledwie 
rok temu, tak dobrze wszystkim słu-
ży – podsumował obecny na turnieju 
burmistrz Dariusz Meresiński.

Jak sama nazwa wskazuje, był to 
pierwszy turniej, więc wiele wskazu-
je na to, że będą kolejne. Pozosta-
ło tylko trenować i za rok sprawdzić 
swoje umiejętności piłkarskie w wal-
ce o Puchar Sołtysa. n MF
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Plaża, słońce i morska bryza – czy może 
być coś lepszego na letni wypoczynek? 
oczywiście: plaża, słońce, bryza i… do-

bra książka. Specjalnie dla czytelników Głosu 
daleszyc przygotowaliśmy na lato propozycje 
książkowe, dzięki którym nasze wakacyjne 
wojaże wzbogacą się o mnóstwo rozmaitych 
wrażeń. o tym, że czytanie książek jest najlep-
szym pomysłem na spędzenie wolnego czasu, 
przekonuje nas alicja prendota, dyrektor Miej-
sko-Gminnej biblioteki w daleszycach. 

– Drodzy Czytelnicy, serdecznie zapraszam do 
naszych placówek po ciekawą lekturę i nowości wy-
dawnicze – zachęca pani dyrektor. – U nas każdy 
znajdzie coś dla siebie, staramy się, aby na półki 
trafiało jak najwięcej nowych, atrakcyjnych pozycji. 

Najmłodszym czytelnikom proponujemy zabaw-
ne książeczki dotykowe. To pozycje, które mogą 
rozpocząć przygodę dziecka z lekturą. Dzięki nim 
maluszek może nie tylko zobaczyć, ale też „dotknąć” róż-
nych zwierzątek i przekonać się, jakie wydają odgłosy. 
Książeczki aktywizują zmysły wzroku i dotyku, pobudzają 
wyobraźnię i są idealne do wspólnej zabawy – to w zasa-
dzie lektury dla małych i dużych. Czytajcie i bawcie się, 
dotykając gumowych elementów… jeśli się odważycie! 

Na półkach biblioteki znajdziecie też różnorodne pro-
pozycje dla starszych czytelników. Są nowości i klasyka li-

teratury, ulubione przez czytelników kryminały i romanse, 
literatura faktu i coś dla miłośników fantastyki, twórczość 
rodzimych autorów i zagraniczne bestsellery. A już po wa-
kacjach na miłośników czeka mnóstwo kolejnych wrażeń – 
biblioteka w Daleszycach i filie w Sukowie i Szczecnie, jak 
co roku, uzupełniają zbiory o kilkadziesiąt najnowszych 
pozycji literackich.

n MW

Biblioteka poleca się na lato
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