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Szanowni Państwo,
Przed nami ostatnie dni 2022 roku, możemy 

więc pokusić się o pierwsze podsumowania mi-
nionych miesięcy i prognozy na przyszłość. Chcę 
jednak zacząć od podziękowania za wspólne świę-
towanie wielu listopadowych uroczystości, począw-
szy od 104-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
W tradycyjnych obchodach udział wzięli mieszkań-
cy miasta i gminy Daleszyce, w naszych szkołach 
pamięć o bohaterach uczcili najmłodsi, którym 
należą się szczególne brawa za piękne akademie. 
Małżonkom z 50-letnim stażem dziękuję za przyję-
cie zaproszenia na uroczystość Złotych Godów, a naszym artystom, działa-
czom i mecenasom kultury i sportu – za wspólne świętowanie „Cecyliady”, 
czyli podsumowania roku kulturalnego w naszej gminie. Była to dla mnie 
wielka przyjemność i zaszczyt móc spędzić te ważne i wzruszające chwile 
w towarzystwie mieszkańców naszej gminy. 

Rok 2022 był w gminie Daleszyce czasem bardzo intensywnych prac 
związanych z inwestycjami i rozwojem naszych jednostek i usług, choć nie-
stety wiele wydarzeń na arenie światowej zachwiało naszym poczuciem sta-
bilności. Zaledwie dwa lata temu z wielką satysfakcją świętowaliśmy 30-lecie 
reformy samorządu terytorialnego, a tymczasem dziś z wielu stron słychać 
głosy, że ostatni i nadchodzący rok będzie w naszym kraju najtrudniejszy od 
czasu przemian ustrojowych. Wydarzenia ostatnich dwóch lat, począwszy 
od pandemii przez wojnę na Ukrainie po rekordową inflację, sprawiają, że 
dotychczasowy dynamiczny rozwój gospodarki został wyhamowany, a wszy-
scy obywatele naszego kraju mierzą się z coraz wyższymi kosztami życia. 

Drożyzna nie ominęła też samorządów, które w swoich budżetach za-
bezpieczają środki na funkcjonowanie szkół czy pomoc społeczną. Urzędy 
nie mogą liczyć przy tym na rządowe tarcze antyinflacyjne, za to mierzą 
się wciąż z nowymi zadaniami (od działań przeciw-covidowych przez pomoc 
uchodźcom wojennym po dystrybucję węgla), by w obliczu kolejnych trud-
ności ułatwić życie mieszkańcom. Choć w takich okolicznościach nie oby-
wa się bez oszczędności, jestem pewien, że nasz samorząd poradzi sobie 
z wszelkimi wyzwaniami przy zachowaniu naszej podstawowej zasady, że 
największym priorytetem jest dobro mieszkańców. 

Przed nami święta Bożego Narodzenia. Będzie to czas spotkań przy wi-
gilijnych stołach, przy których może nie udać się uniknąć przykrego tematu 
obecnych trudności gospodarczych. Wykorzystajcie jednak ten czas przede 
wszystkim dla rodziny i pozytywnie patrzcie w przyszłość. Niech święta 
upłyną na miłych podsumowaniach i spokojnym oczekiwaniu na nowy rok, 
który z pewnością przyniesie wszystkim wiele dobrego. Tak jak do tej pory, 
nasza gmina nadal będzie się rozwijać, zaspokajając najważniejsze potrzeby 
całej wspólnoty.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Nowe inwestycje
w Widełkach

Mamy dofinansowanie do bu-
dowy boiska wielofunkcyj-
nego oraz wybrukowania 

terenu przed sceną plenerową przy 
Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Widełkach. 

- Pieniądze zostały pozyskane 
z unijnego Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich przez  Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich Gminy Daleszyce oraz Re-
gionalną Organizację Samorządowców 
i Animatorów ROSA. Umowy zostały 
podpisane przez Annę Kosmalę i Tere-
są Stachurską reprezentujące Stowa-
rzyszenie Kobiet Wiejskich oraz przez 
Michała Kapelę i Tomasza Kosakiewi-
cza reprezentujących stowarzyszenie 
ROSA. W przygotowanie inwestycji na 
terenie miejscowości zaangażowali się 
także sołtys Widełek Paweł Adwento-
wicz i radny Dariusz Dzięcioł – podsu-
mowuje burmistrz Dariusz Meresiński.

Boisko będzie wielofunkcyjne, pla-
nowane są tu nie tylko sportowe roz-
grywki, ale też wydarzenia integracyj-
ne dla mieszkańców gminy Daleszyce. 
Podobne znaczenie ma istniejąca tu 
scena, przy której odbywają się organi-
zowane w Centrum Edukacji Ekologicz-
nej m.in. cykliczne spotkania seniorów, 
jasełka czy kolejne odsłony projektu 
„Szkoła Żywej Historii” dla uczniów.

Ruszyły prace na Łukawie

Zaczynamy przebudowę drogi we-
wnętrznej w Widełkach (tzw. Łukawa). 
Na miejsce prac wszedł już wykonawca, 
zadanie będzie polegać na wymianie 
istniejącej nawierzchni drogi na asfal-
tową, umocnieniu skarp, wykonane zo-
staną też pobocza i zjazdy z kruszywa.

Długość drogi to 288 mb. Inwesty-
cja jest realizowana w ramach progra-
mu Polski Ład, z którego pozyskaliśmy 
dofinansowanie na przebudowę w su-
mie dziesięciu odcinków dróg gminnych 
i wewnętrznych w dziewięciu miejsco-
wościach.

MW
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9 listopada samorząd gminy Da-
leszyce podpisał umowy z wy-
konawcami inwestycji, na re-

alizację których pozyskał wcześniej 
ogromne dofinansowanie zewnętrzne. 
Środki w kwocie 10 milionów złotych 
zostały przyznane w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na rozbudowę 
szkoły w Słopcu, przebudowę sieci 
dróg gminnych, a także zakup wodo-
mierzy do zdalnego odczytu. Łączna 
wartość tych zadań to 12 milionów 
złotych.   

Wybrano wykonawców
inwestycji
To bardzo ważna chwila dla samorządu 

gminy Daleszyce, ale przede wszystkim jej 
mieszkańców. Właśnie została postawiona 
przysłowiowa kropka nad „i”, czyli zawarte 
umowy z wykonawcami ważnych dla lokal-
nej społeczności zadań. – Podpisaliśmy 12 
umów na kolejne milionowe inwestycje. 
Ich łączna wartość to prawie 12 milionów 
złotych, z czego prawie 10 milionów zło-
tych to dofinansowanie w ramach Progra-
mu Polski Ład. Pozyskane przez nas pienią-
dze zdecydowanie odciążą budżet gminy 
i pozwolą na szybszą realizację zaplano-
wanych przez nas inwestycji – mówi Da-
riusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce.  –Największym zadaniem z tej 
puli jest budowa sali gimnastycznej przy 
szkole podstawowej w Słopcu. To w ostat-
nim czasie już trzecia sala gimnastyczna, 
którą będziemy budować, dwie są obecnie 
w trakcie realizacji. Podpisaliśmy też umo-
wy na dziewięć zadań drogowych w róż-
nych miejscowościach na terenie gminy 
Daleszyce oraz na dwa zadania wodno-ka-
nalizacyjne, między innymi zakup wodo-
mierzy z możliwością zdalnego odczytu. 
Pozwolą one na szybszą ewidencję zużytej 
wody, bez potrzeby wchodzenia na pry-
watne posesje mieszkańców. Cieszę się, 
że realizacja tych inwestycji ruszy już lada 
dzień. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia 
świętokrzyskich parlamentarzystów, któ-
rym dziękuję za przychylność, zrozumie-
nie i poparcie naszych potrzeb – podkreśla 
burmistrz Dariusz Meresiński.

Jak podkreślają mieszkańcy Słopca, 
sala gimnastyczna jest tu bardzo potrzeb-
na. - Rozmawialiśmy o tym już od kilku lat 
i dzięki determinacji szeregu osób, w tym 
burmistrza Dariusza Meresińskiego i za 
zgodą radnych Rady Miejskiej w Daleszy-
cach, w końcu sala w naszej miejscowości 
powstanie. Dziś została podpisana umowa 
z wykonawcą tej inwestycji, która będzie 
największą inwestycją w Słopcu na prze-
strzeni ostatnich lat – podkreśla Mariusz 
Dziadowicz, radny sołectwa Słopiec. 

Realizacja tak wielu inwestycji w jed-
nym czasie nie byłaby możliwa, gdyby 
nie środki zewnętrzne. - Bez wsparcia ze-

Umowy z wykonawcami zadań wartych
dwanaście milionów złotych podpisane

wnętrznego trudno byłoby zrealizować tak 
dużo inwestycji. Cieszymy się, że udało 
się pozyskać duży zastrzyk gotówki. Jest 
to prawie 85% dotacji w stosunku do kwot 
po przetargach, co oznacza, że przy nie-
dużym nakładzie kosztów własnych może-
my zrobić dużo – zaznacza Rafał Siwonia, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszy-
cach. 

To milowy krok w kierunku rozwoju 
gminy Daleszyce. – Budowa sali gimna-
stycznej jest chyba najbardziej spektaku-
larna w tym rozdaniu Programu Polski Ład 
dla gminy Daleszyce. Ale i pozostałe za-
dania, w tym przebudowy dróg, czy zakup 
wodomierzy z funkcją zdalnego odczytu, 
to inwestycje, na które mieszkańcy czeka-
ją – mówi Anna Kosmala, radna powiato-
wa. 

Cztery firmy zrealizują zadania
W ramach dofinansowania zostanie 

zrealizowany szereg zadań. Budową Sali 
gimnastycznej w Słopcu zajmie się firma 

Usługi Instalacyjno-Budowlane Kompens 
Ignacy Majewski z Kielc. Wartość prac wy-
ceniono na kwotę blisko 5,4 mln złotych. 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj-
nych „Fart” z Kielc będzie odpowiedzialne 
za przebudowę dróg w miejscowościach: 
Szczecno, Mójcza, Marzysz, Słopiec, Niwy, 
Daleszyce i Borków. Łączna wartość tych 
zadań to blisko 2,6 mln złotych. Zaś Firma 
Usługowo-Handlowa „Lech” Leszek Pióro 
z Górna przebuduje drogi w Widełkach 
i Brzechowie. Łączny koszt tych inwestycji 
to nieco ponad 3 mln złotych. 

Wykonawcą zadania dostawy i mon-
tażu wodomierzy wraz z mobilnym sys-
temem do zdalnego odczytu oraz budowy 
punktów pomiarowych i modernizacji wę-
złów wodociągowych na terenie gminy Da-
leszyce będzie Zakład Usług Komunalnych 
w Daleszycach. Łączna wartość tych inwe-
stycji to nieco ponad 749 tysięcy złotych. 

agnieszka olech

/ Głos DalesZyc /
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Kończy się remont fragmentu 
ulicy Chabrowej w Mójczy 
leżącego na terenie gmi-

ny Daleszyce. Odnowiony został 
chodnik, mieszkańcy zyskali też 
nową nawierzchnię drogi.

Zadanie obejmowało remont drogi 
gminnej na odcinku ok. 537m. – Na-
wierzchnia była popękana i dziurawa, 
w złym stanie był też stary chodnik 
wykonany z płyt. Nasza inwestycja 
polegała na wymianie obu, tak aby 
mieszkańcy tego rejonu mogli bez-
piecznie i komfortowo dostawać się 
do swoich domów – mówi burmistrz 
Dariusz Meresiński.

Inwestycja obejmowała m.in. roz-
biórkę starego ciągu pieszego, regu-
lację zaworów wodociągowych i stu-
dzienek kanalizacyjnych, wymianę 
hydrantów na podziemne, odmulenie 
rowów i czyszczenie przepustu, wyko-
nanie nowego chodnika z kostki be-
tonowej, zjazdów i nowej nawierzchni 
drogi.

Wykonawcą jest firma Albud 
ze Strawczyna. Zadanie kosztu-
je 900.453,09 zł brutto, z czego 
540.271,00 zł pozyskaliśmy z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg.

MW

Nowy asfalt i chodnik
na Chabrowej

Projektujemy
6 nowych

inwestycji
drogowych

21 listopada burmistrz 
Dariusz Meresiń-
ski podpisał umowy 

na opracowanie dokumentacji 
projektowych dla zadań, które 
będziemy realizować w Brze-
chowie, Mójczy, Marzyszu, Da-
leszycach, Komórkach i Niwach.

Wśród najbliższych zaplanowa-
nych w naszej gminie zadań jest 
opracowanie dokumentacji projek-
towej na rozbudowę drogi gminnej 
przy szkole w Mójczy. Droga zlokali-
zowana jest na dz. nr ewid. 1109/2, 
jej długość to około 225mb.

W Brzechowie inwestycja bę-
dzie polegać na budowie odwodnie-
nia drogi gminnej zlokalizowanej 
na dz. nr ewid. 232.

Planowany jest również remont 
drogi gminnej  Kaczyn-Marzysz. 
Droga ma długość ok. 1400mb, 
w jej ciągu znajdują się dwa mosty, 
które także zostaną w ramach tego 
zadania wyremontowane. 

W Komórkach przebudowany 
zostanie 200-metrowy rów, który 
aktualnie zlokalizowany jest na dz. 
nr ewid. 427/1; 427/2; 428; 429 
i 430. Zadanie będzie polegać na 
przesunięciu rowu wzdłuż drogi 
wewnętrznej zlokalizowanej na dz. 
nr ewid. 64.

Ulica Za Ścięgnami w Daleszy-
cach będzie rozbudowana. W ra-
mach tego zadania zaprojektowa-
na zostanie nowa nawierzchnia tej 
drogi gminnej wraz z poboczami 
oraz poszerzenie pasa drogowego 
na długości ok. 400 mb.

Gmina Daleszyce zleciła  też 
opracowanie dokumentacji projek-
towej na wykonanie odwodnienia 
drogi gminnej w msc. Niwy. Droga 
zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 
366. Wykonawca ma za zadanie 
przygotowanie projektu odwodnie-
nia wzdłuż drogi do najbliższego 
odbiornika.

Wykonaniem zadania w Mójczy 
zajmuje się Specjalistyczne Biuro In-
westycyjno-Inżynierskie Prosta-Pro-
jekt z Chmielnika, pozostałe projekty 
przygotowuje firma Usługi Doradz-
twa Technicznego Bingo z Kielc.

Koszt dokumentacji to w sumie 
237.390,00 zł.

MW

/ Głos DalesZyc /
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Firma Albud ze Strawczyna 
przebuduje drogę gminną 
w Słopcu Szlacheckim. W ra-

mach zadania powstanie nowa 
nakładka asfaltowa i chodnik. 
Burmistrz Dariusz Meresiński 
podpisał 2 listopada umowę z wy-
łonionym w przetargu wykonaw-
cą oczekiwanej przez mieszkań-
ców inwestycji. 

W planach jest przebudowa 
820-metrowego odcinka drogi wraz 
z budową chodnika. Jezdnia będzie 
poszerzona do 5,5 metra, powstaną 
nowe zjazdy do posesji i utwardzone 
pobocze, wybudowane zostaną też 
studnie chłonne jako element odwod-
nienia drogi. 

To kontynuacja prac, jakie gmina 
wykonała w tej miejscowości w po-
przednich latach na odcinku o długo-
ści 840 m. Kolejny etap ma się za-

Zostaliśmy docenieni za dzia-
łania na rzecz mieszkańców 
zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Nasza gmina otrzy-
mała wyróżnienie w konkursie „Li-
der Ekonomii Społecznej 2022”. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dale-
szyce Dariusz Meresiński odebrał 
list gratulacyjny podczas gali Gala 
Ekonomii Społecznej, która odby-
ła się 21 listopada w Filharmonii 
Świętokrzyskiej w Kielcach. 

Gratulacje przekazała z ramienia 
organizatora plebiscytu Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Rena-
ta Janik, Wiceminister Spraw Zagra-
nicznych poseł Piotr Wawrzyk, dyrektor 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecz-
nej Elżbieta Korus oraz wicedyrektor 
Arkadiusz Ślipikowski.

- To cenne wyróżnienie pokazuje 
nasze starania, by gmina Daleszyce 
rozwijała się prężnie biorąc pod uwagę 
potrzeby każdej grupy mieszkańców – 
mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – 
Zostaliśmy docenieni m.in. za otwarcie 

Mamy wykonawcę przebudowy drogi w Słopcu

Gmina Daleszyce wyróżniona za działania społeczne

kończyć w ciągu dziesięciu miesięcy. 
Koszt to 1.589.518,91 zł, zadanie jest 

dziesięciu klubów seniora, które sku-
tecznie przeciwdziałają wykluczeniu 
społecznemu samych podopiecznych, 
ale też pozwalają nam praktykować 
zasady wspierania ekonomii społecznej 
i promowania postaw prospołecznych. 
Bo przecież w naszej pracy chodzi o to, 
by mieszkańcom żyło się jak najlepiej, 
a wspieranie osób starszych, niesamo-
dzielnych czy samotnych to wyzwanie, 
które trzeba podejmować z najwyż-
szych pobudek – podkreśla burmistrz.

Urząd Marszałkowski uhonorował 
jednostki samorządu terytorialnego 
i przedsiębiorstwa, które w sposób 
szczególny wspierają sektor ekonomii 
społecznej w województwie święto-
krzyskim, a także dziennikarzy propa-
gujących tematykę społeczną. Gmina 
Daleszyce została wyróżniona przez 
Zarząd Województwa Świętokrzyskie-
go w kategorii „Samorząd Prospołeczny 
do 20 tysięcy mieszkańców” za podej-
mowane inicjatywy na rzecz społecz-
ności lokalnej oraz propagowanie idei 
ekonomii społecznej w regionie. 

Warto podkreślić, że ważne 
działania społeczne podejmowa-
ne są w gminie Daleszyce od lat.  
To tutaj – jako pierwszy w regio-
nie świętokrzyskim powołany został 
Ośrodek Mediacji, w którym prze-
szkoleni mediatorzy pomagają w po-
zasądowym rozwiązywaniu konfliktów 
rodzinnych. We współpracy z Miejsko
-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, który jest kluczową instytu-
cją dla realizacji polityki społecznej 
w Gminie Daleszyce,  podejmowane 
są kolejne działania mające na celu 
aktywizację osób zagrożonych wy-
kluczeniem: realizowany jest projekt 
„Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej”, zakupione zostały opaski 
telemedyczne w ramach teleopieki dla 
niesamodzielnych mieszkańców gmi-
ny, powstał Klub Wolontariatu, zreali-
zowany został projekt „Elastyczni na 
rynku pracy” dla grupy długotrwale 
bezrobotnych, ruszył kosztujący nie-
mal 1 mln zł projekt „Wspierać bar-
dziej – kompleksowe usługi wpierania 
rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce”, 
którego celem jest profilaktyka skie-
rowana do dzieci i rodzin w ramach 
działalności placówki wsparcia dzien-
nego (kilkadziesiąt rodzin otrzymuje 
pomoc asystenta rodziny, poradnic-
two dla rodzin, w tym specjalistyczne, 
terapeutyczne i prawne, zajęcia inte-
gracyjne i wspierające, a to wszystko  
w wyremontowanej  dostosowanej do 
potrzeb niepełnosprawnych świetlicy 
wiejskiej).            MW

dofinansowane w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.      MW
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Radni Rady Miejskiej w Dale-
szycach na sesji 30 listopa-
da podjęli uchwałę w spra-

wie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości, jakie 
będą obowiązywać na terenie gmi-
ny od 1 stycznia 2023 roku. Zde-
cydowali też o wysokości stawek 
podatku od środków transporto-
wych, które zostały utrzymane na 
poziomie najniższych w Polsce.

Głosowania radnych poprzedziły wy-
powiedzi radnych i burmistrza Dariusza 
Meresińskiego, który wnosił o przyjęcie 
stawek podatku niższych w stosunku 
do tych, które zostały zaproponowane 
przez Ministerstwo Finansów.

- Podjęcie uchwały w sprawie po-
datku od nieruchomości co roku wy-
wołuje duże emocje, w tym roku pew-
nie jeszcze większe, bo był to trudny 
rok, ale w projekcie uchwały są staw-
ki dużo mniejsze od tych, które za-
proponowało Ministerstwo Finansów 
– podkreślał burmistrz. – Podjęcie tej 
uchwały nie jest łatwe, ale wydaje 
się niestety konieczne, abyśmy mo-
gli dostosować prace i budżet gminy 

do obecnej sytuacji gospodarczej. 
Mówimy o drożyźnie, ogromnej in-
flacji, wzroście stóp procentowych, 
a także wzroście cen energii i kosz-
tów, które ponosimy, takich jak za-
kup pelletu, który rok temu koszto-
wał tysiąc złotych, a niedawno było to 
trzy tysiące za tonę. Dlatego zwracam 
się do szanownej Rady, by w trosce 
o mieszkańców miasta i gminy Dale-
szyce przyjęła uchwałę ze stawkami 
podatku niższymi od maksymalnych 
zaproponowanych przez Ministerstwo 
Finansów – zaapelował do radnych 
burmistrz Dariusz Meresiński.

- Przygotowując budżet gminy na 
przyszły rok na pewno największym 
wyzwaniem było, żeby w jak naj-
mniejszym stopniu „ruszać” podatki, 
stąd wielki ukłon w stronę burmistrza 
i pani skarbnik, że robili wszystko, by 
spiąć budżet, nie obciążając miesz-
kańców gminy, ponieważ nie są to te 
najwyższe stawki proponowane przez 
Ministerstwo – nie są takie jak infla-
cja, bo w tej sytuacji musiałyby być 
dwukrotnie wyższe. W tej kadencji 
był to chyba najcięższy rok - podkre-

ślał radny Mariusz Dziadowicz, prze-
wodniczący Komisji Samorządowej.

Przed głosowaniem radnych bur-
mistrz uzasadniał również propo-
nowaną zmianę stawek podatku od 
środków transportowych. Uchwała ta 
została zaktualizowana w stosunku do 
dotychczasowej uchwały, która obo-
wiązuje od wielu lat – do najniższych 
stawek w Polsce.

- Przypomnę, że na terenie gminy 
Daleszyce kwoty te obowiązywały od 
2015 roku i nasze minimalne stawki 
stały się nieaktualne, ponieważ Mini-
sterstwo podniosło minimalne stawki. 
Przedstawiamy Radzie projekt uchwa-
ły również z minimalnymi stawkami 
podatku od środków transportowych, 
więc nadal będą one najniższe, jakie 
mogą obowiązywać – podkreślał bur-
mistrz Dariusz Meresiński.

Uchwały zostały przyjęte jedno-
głośnie.

W poniższej tabeli przedstawiamy 
stawki podatków proponowane przez 
Ministerstwo Finansów oraz te, które 
zostały uchwalone przez Radę Miej-
ską w Daleszycach.

Lp. Nazwa
Stawki podatku na 2023 r. 

proponowane przez 
Ministerstwo Finansów

Stawki podatku na 2023 r. 
uchwalone przez Radę Miejską 

w Daleszycach

Od gruntów

1.

związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej bez 
względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków

1,16 zł 1,05 zł

2.

pozostałych, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego

- letniskowych - 0,61 zł od 1m kw.  
powierzchni,

- pozostałych do 1000 m2 - 0,61 zł 
od 1m kw.  powierzchni,

- za każdy następny  m kw. 
powyżej 1000 m2 -  0,61 zł 
od 1m kw. powierzchni,

- letniskowych - 0,61 zł 
od 1m kw. powierzchni,

- pozostałych do 1000 m2 - 0,45 
zł od 1m kw.  powierzchni,

- za każdy następny  m kw.  po-
wyżej 1000 m kw. -  0,43 zł 
od 1m kw. powierzchni,

Od budynków lub ich części

1. mieszkalnych - od 1m2  powierzchni 
użytkowej 1 zł 0,92 zł

2.

związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
- od 1m kw.  powierzchni użytkowej

28,78 zł 25,00 zł

3. pozostałych
9,71 zł

7,40 zł
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10 listopada w daleszyc-
kiej jednostce Ochot-
niczej Straży Pożarnej 

odbyło się uroczyste wręczenie 
rządowych promes dla 21 Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z powiatu kieleckiego. Środki po-
chodzą z rezerwy budżetu pań-
stwa i mają być przeznaczone na 
zakup umundurowania i sprzętu 
potrzebnego do ćwiczeń dla przy-
szłych strażaków. 

W uroczystości przekazania pro-
mes wzięli udział:  Krzysztof Słoń – 
senator RP, st. bryg. Artur Brachowicz 
– zastępca Świętokrzyskiego Komen-
danta PSP, bryg. Michał Jankowski – 
zastępca Komendanta Miejskiego PSP 
w Kielcach, Tomasz Pleban – wice-
starosta Powiatu Kieleckiego, Dariusz 
Meresiński – burmistrz Miasta i Gmi-
ny Daleszyce, dh Ireneusz Żak – pre-
zes Zarządu Powiatowego Zawiązku 
OSP RP w Kiecach oraz przedstawi-
ciele jednostek OSP z terenu gminy 
Daleszyce i powiatu kieleckiego. 

 - Dzieci i młodzież zrzeszone w dru-
żynach działających przy jednostkach 

Jak zapewnić aktywność naszym seniorom, jak wesprzeć ich w co-
dziennym życiu i jak ulepszyć pomoc starszym osobom wymagają-
cym opieki? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi i rozwiązań 

w ramach nowego projektu realizowanego w regionie świętokrzyskim. 
Gmina Daleszyce została partnerem projektu pn.: „Tworzenie lokal-
nych systemów wsparcia dla seniorów”.

OSP uczą się ochrony przeciwpożaro-
wej, ale też ofiarnej służby i dbania 
o swoją sprawność fizyczną. Swoim 
przykładem oddziałują na rówieśni-
ków, a w przyszłości zastąpią naszych 
strażaków – seniorów. Wsparcie Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych ma 
ogromne znaczenie – podkreśla bur-
mistrz Dariusz Meresiński.

Promesy otrzymało 21 Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych, w tym 
sześć z naszej gminy: z Daleszyc, 
Komórek, Sukowa, Szczecna, Nie-

stachowa i Smykowa, a także „mło-
dzieżówki” z Belna, Bielin, Lechowa, 
Makoszyna, Górna, Woli Jachowej, 
Łagowa, Brzezinek, Ciekot, Masłowa, 
Mąchocic Kapitulnych, Woli Kopcowej, 
Ociesęk, Rakowa i Szumska.

„Zachęcamy do wstępowania 
w szeregi straży. Kandydat musi 
mieć skończone 7 lat. To właśnie od 
odpowiedzialnej młodzieży zależy 
przyszłość naszego bezpieczeństwa” 
– podsumowują wydarzenie straża-
cy z daleszyckiej jednostki OSP, przy 
której działająca drużyna młodzieżo-
wa zrzesza obecnie 12 osób. „Od MDP 
zależy przyszłość OSP” – podkreślają 
strażacy.              MW

tokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim 
i wicemarszałek Renatą Janik. Pilo-
tażowy program będzie prowadzony 
przez samorządy miasta Kielce i 18 
gmin z powiatu kieleckiego.

Czego mogą się spodziewać senio-
rzy z naszej gminy? – Przede wszyst-
kim opracowania diagnozy ich potrzeb 
i wprowadzenia nowoczesnych roz-
wiązań. Wszystko po to, by osoby po 
starsze mogły jak najdłużej cieszyć się 
zdrowiem, samodzielnością i aktywno-
ścią, a osoby schorowane mogły liczyć 
na jak najlepszą opiekę – zapowiada 
burmistrz Dariusz Meresiński. W ra-
mach projektu przewidywane są takie 
usługi jak rehabilitacje, zajęcia sporto-
we, edukacyjne czy dostęp do badań, 
ale też dostosowanie usług opiekuń-
czych i szkolenia w tym zakresie.

Projekt opiewa w sumie na 10 mln 
euro i będzie realizowany od 2023 do 
2027 roku. Pieniądze pochodzą z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, 
a nadzorować jego realizację ma Re-
gionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

MW

Promesy dla MDP

Szykujemy kolejne profesjonalne
wsparcie dla seniorów

Gmina Daleszyce będzie współ-
tworzyć model koordynacji usług 
społecznych i zdrowotnych dla osób 
po 60-tym roku życia z regionu świę-

tokrzyskiego. Burmistrz Dariusz 
Meresiński podpisał 8 listopada list 
intencyjny w sprawie współpracy 
z Marszałkiem Województwa Świę-



8

/ Głos Daleszyc /

Listopad / 2022

Kwesta w Daleszycach
Jak co roku w dniu Wszystkich Świętych w Da-

leszycach odbyła się kwesta na rzecz ratowa-
nia lokalnych zabytków. W organizację zbiórki 

co roku angażuje się samorząd, w tym roku także 1 
listopada kwestowali radni, sołtysi oraz burmistrz 
Dariusz Meresiński. W puszkach kwestujących zna-
lazło się 14,8 tys. zł. 

- Co roku mieszkańcy naszej gminy i osoby odwiedza-
jące groby bliskich na naszym cmentarzu wspierają ten 
szlachetny cel. Pieniądze są przeznaczane na restaurowa-
nie opuszczonych nagrobków, a w tym roku celem jest 
modernizacja kaplicy na cmentarzu parafialnym. Dzięku-
ję wszystkim za zaangażowanie w tą cenną inicjatywę – 
podsumował burmistrz Dariusz Meresiński.

kim pracownikom socjalnym składam dziś 
gorące życzenia wytrwałości w tym, co ro-
bicie, żelaznego zdrowia i determinacji do 
czynienia dobra, bo tak naprawdę czynicie 
niesłychane dobro dla wielu, wielu osób. 

Życzę również samorealizacji w tej pracy 
i wszystkiego, co najlepsze – powiedział 
wojewoda Zbigniew Koniusz. 

Uhonorowani
za innowacyjność
i zaangażowanie
MGOPS w Daleszycach został uhonoro-

wany nagrodą specjalną przyznaną przez 
wojewodę świętokrzyskiego za pomoc na 
rzecz potrzebujących. Pisemne wyróż-
nienie odebrała dyrektor MGOPS w Da-
leszycach Renata Segiecińska wspólnie 

z burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce 
Dariuszem Meresińskim. – Ponieważ lu-
bimy pracować - dużo robimy, ale tu nie 
chodzi o dużo, a o jakość. Naszą zasadą 
jest to, że jeśli za coś się bierzemy, chce-
my realizować to dobrze, a nawet bardzo 
dobrze – zaznaczyła dyrektor Renata Se-
giecińska. 

Ogromnego zaangażowania w spra-
wy społeczne MGOPS w Daleszycach 
gratulował burmistrz Dariusz Meresiń-
ski. – MGOPS w Daleszycach pod prze-
wodnictwem dyrektor Renaty Segieciń-
skiej rozwija się bardzo szybko i bardzo 
prężnie działa na rzecz mieszkańców. Co 
roku wprowadzane są prospołeczne in-
nowacje, jak na przykład ośrodek media-
cji, który jest jedynym w województwie 

świętokrzyskim, czy MGOPS-ik, 
dzięki któremu MGOPS jest bli-
żej społeczeństwa. Jest to bus 
dojeżdżający w różne części 
gminy, w którym mieszkańcy 
mogą załatwiać sprawy urzędo-
we i otrzymać różnego rodzaju 
pomoc. W gminie Daleszyce cią-
gle rozwijane są usługi wsparcia 
dla mieszkańców, a wszystko to 
jest możliwe dzięki wspaniałej 
kadrze naszego MGOPSu, za co 
bardzo serdecznie dziękuję. Je-
steście wspaniali – podkreślał 

burmistrz Dariusz Meresiński.      
Warto dodać, że przyznając nagrody 

kapituła doceniła zaangażowanie jednostki 
MGOPS w Daleszycach wkładane w pra-
cę na rzecz najbardziej potrzebujących 
mieszkańców gminy, świadomie i odpo-
wiedzialne realizowaną misję socjalną, wy-
bitne i nowatorskie rozwiązania w pomocy 
społecznej, a także doskonałą realizację 
projektów. 

agnieszka olech

/ Głos DalesZyc /

24 listopada w Wojewódz-
kim Domu Kultury w Kiel-
cach odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród wojewody święto-
krzyskiego dla tych jednostek, które 
wykazują się największym zaanga-
żowaniem w budowanie polityki spo-
łecznej. W zaszczytnym gronie wyróż-
nionych znalazł się Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dale-
szycach. Jednostka jest znana w wo-
jewództwie świętokrzyskim z wielu 
innowacyjnych projektów prospołecz-
nych, które realizuje. 

Trudna i odpowiedzialna
praca doceniona
Wydarzenie zostało zorganizowane 

w ramach obchodów Dnia Pracownika 
Socjalnego, który przypada 21 
listopada. Jak podkreślał wo-
jewoda Zbigniew Koniusz, pra-
cownicy społeczni podchodzą do 
powierzonych im obowiązków 
z pasją, a ich praca to misja. – 
Pracownicy socjalni poświęcają 
się, co prawda czynią to zawo-
dowo, ale nie traktuję tych osób, 
jako wykonujących zawód, ale 
jako ludzi realizujących pasję 
i misję życiową. Bo są to osoby, 
które docierają do tych, od któ-
rych większość społeczeństwa 
się odwraca. Trafiają w trudne miejsca, 
do osób z trudnymi relacjami rodzinnymi 
i skomplikowanymi sytuacjami życiowymi. 
I potrafią znaleźć rozwiązanie, wyciągnąć 
rękę, powiedzieć dobre słowo, czy posta-
wić kubek ciepłej herbaty. A to czasami wy-
starcza. Moje życie zawodowe jako lekarza 
ratownictwa medycznego często splatało 
się z losami i pracą pracowników socjal-
nych, którzy byli na miejscu pierwsi i de-
cydowali o wezwaniu pomocy lekarskiej. 
I w zasadzie nigdy się nie mylili. Wszyst-

MGOPS z Daleszyc nagrodzony
przez wojewodę świętokrzyskiego
za zaangażowanie w pomoc potrzebującym

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Daleszycach 

uprzejmie zawiadamia mieszkańców, 
że od 12 grudnia 2022 r. 

nastąpi zmiana siedziby ośrodka

NOWY ADRES:
DALESZYCE UL. SIENKIEWICZA 11 
(budynek szkoły podstawowej)
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11 listopada mieszkań-
cy miasta i gminy Da-
leszyce uczcili 104-tą 

rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Było tradycyjne 
złożenie kwiatów w miejscach 
pamięci i msza święta w intencji 
poległych za Ojczyznę.  – Dzięku-
ję Mieszkańcom za udział w tej 
ważnej dla nas wszystkich i pięk-
nej patriotycznej uroczystości – 
podkreślił burmistrz.

Obchody rozpoczęły się 
złożeniem wiązanek i zapale-
niem zniczy pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskie-
go na daleszyckim rynku 
oraz mszą świętą celebro-
waną przez ks. proboszcza 
Tadeusza Cudzika w kościele 
parafialnym pw. św. Michała 
Archanioła. Po nabożeństwie 
uczestnicy wysłuchali koncer-
tu Orkiestry Dętej z Daleszyc 
i chóru „Uratowani”, po czym 
orszak prowadzony przez 
orkiestrę oraz poczty sztan-

Świętowaliśmy Niepodległość

darowe środowiska kombatantów, 
uczniów, harcerzy i druhów OSP udał 
się na daleszycki cmentarz, gdzie za-
palone zostały znicze i złożone wią-
zanki na pomniku Mieszkańców Zie-
mi Daleszyckiej - Uczestników Walk 
o Niepodległość Polski.

- Upamiętnieniem twórców na-
szej niepodległości, wspólną modli-
twą i przemarszem z biało-czerwo-
nymi chorągiewkami dajemy dowód 
poszanowania naszych wartości 
i wdzięczności za poświęcenie boha-

terów walk o wolność Polski i ziemi 
daleszyckiej. To też lekcja historii 
dla najmłodszych, dlatego cieszę 
się, że tak wielu uczniów i harcerzy 
wzięło udział w naszych obchodach 
– podkreślał burmistrz Dariusz Me-
resiński. 

W obchodach zorganizowanych 
przez burmistrza licznie wzięli udział 
mieszkańcy miasta i gminy Daleszy-
ce, radna Powiatu Kieleckiego Anna 
Kosmala, radni Rady Miejskiej w Da-
leszycach i pracownicy Urzędu Miasta 

i Gminy w Daleszycach, przed-
stawiciele Gminnego Koła 
Kombatantów, Banku Spół-
dzielczego Daleszyce-Górno, 
Nadleśnictwa Daleszyce, To-
warzystwa Przyjaciół Ziemi 
Daleszyckiej, Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Da-
leszycach, Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury, Miejsko-Gminnego 
Żłobka i przedstawiciele szkół 
działających na terenie naszej 
gminy.           MW
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Mieszkańcy gminy Daleszyce, którzy spę-
dzili pół wieku w związku małżeńskim, 
świętowali Złote Gody. Jubilaci otrzyma-

li Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,  
a podczas wzruszającego spotkania posypały się ży-
czenia i pytania o receptę na udany związek.

Uroczystość odbyła się 22 listopada w budynku OSP 
w Daleszycach. Swój jubileusz wstąpienia w związek mał-

18 par z terenu naszej gminy obchodziło Złote Gody
żeński obchodziło 18 par: Helena i Franciszek Banasiko-
wie, Barbara i Władysław Golmentowie, Karolina i Wła-
dysław Golmentowie, Jadwiga i Ryszard Jamrożkowie, 
Janina i Piotr Januszkowie, Elżbieta i Jan Jaworscy, Aniela 
i Stanisław Kobryniowie, Ludmiła i Franciszek Kozubo-
wie, Helena i Władysław Kozubowie, Wiesława i Henryk 
Krukowie, Ewa i Stanisław Kułagowie, Wanda i Ryszard 
Majewscy, Krystyna i Kazimierz Smelcerzowie, Władysła-
wa i Jan Syskowie, Weronika i Henryk Ungierowie, Anna 

Jadwiga i Ryszard Jamrożkowie Janina i Piotr Januszkowie Elżbieta i Jan Jaworscy

Helena i Władysław Kozubowie Wiesława i Henryk Krukowie Ewa i Stanisław Kułagowie

Władysława i Jan Syskowie Weronika i Henryk Ungierowie Anna i Antoni Wolscy

Helena i Franciszek Banasikowie
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18 par z terenu naszej gminy obchodziło Złote Gody

Elżbieta i Jan Jaworscy Aniela i Stanisław Kobryniowie Ludmiła i Franciszek Kozubowie

Ewa i Stanisław Kułagowie Wanda i Ryszard Majewscy Krystyna i Kazimierz Smelcerzowie

Anna i Antoni Wolscy Helena i Wojciech Wójcikowie Krystyna i Stanisław Zielińscy

Barbara i Władysław Golmentowie Karolina i Władysław Golmentowie

i Antoni Wolscy, Helena i Wojciech Wójcikowie, Krystyna 
i Stanisław Zielińscy.

Jubilaci świętowali w towarzystwie burmistrza Dariu-
sza Meresińskiego, który życzył  wszystkim kolejnych lat 
w zdrowiu i miłości. Następnie dekoracji medalami Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej „za długoletnie pożycie” 
dokonał senator Krzysztof Słoń. Do życzeń przyłączyli się 
także wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Re-
nata Janik, radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala 

Helena i Franciszek Banasikowie

oraz ksiądz Tadeusz Cudzik, proboszcz parafii pw. św. Mi-
chała w Daleszycach. 

Na spotkaniu nie zabrakło tortu i szampana, 
a także kwiatów i prezentów dla dostojnych jubila-
tów. Po części oficjalnej spotkania przyszedł czas 
na wspomnienia. Małżonkowie z radością dzieli-
li się swoją receptą na długoletnie pożycie przekonując,  
że kluczem do udanego związku jest szacunek dla partne-
ra i miłość do całej rodziny.               MF
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Historia szkoły w Szczecnie sięga już pierw-
szych lat po upadku Powstania Styczniowego 
1863/64, kiedy masowo otwierane były szko-

ły tzw. elementarne na terenie Królestwa Polskiego. 
Szkoła w Szczecnie powstała w 1867 roku, a jednym 
z pierwszych nauczycieli był syn Powstańca Stycz-
niowego, Walery Śladkowski. Najstarsza fotografia 
pokazuje szkołę tuż przed wybuchem II wojny świa-
towej – mieściła się w drewnianym budynku obok 
Urzędu Gminy Szczecno.  Po zakończeniu wojny na 
szkołę został przeznaczony dwór, który wcześniej 
był majątkiem rodziny Mauve. Pałac był użytkowany 
do połowy lat 90-tych XX wieku. Niedługo po tym, 
jak szkoła przeniosła się do innego budynku, spło-
nął. Od 2007 roku Szkoła Podstawowa w Szczecnie 
jest prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Szczecna, a zajęcia dydaktyczne odbywa-
ją się w zmodernizowanych budynkach po Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej Szczecno. 

Obecnie w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie 
funkcjonuje osiem klas oraz dwa oddziały przedszkolne. 
W sumie uczy się tu 92 uczniów. Częścią szkoły jest Punkt 
Przedszkolny, do którego uczęszcza 22 przedszkolaków. 
Kadrę pedagogiczną stanowi 18 nauczycieli.
 Z Głos Daleszyc: Jakie zmiany zaszły w szkole (in-

westycje, nowe rozwiązania edukacyjne) w cią-
gu ostatnich lat? Czy uczniowie i nauczyciele 
mają dobre warunki pracy i możliwości rozwoju?
Monika Janus: Od 2019 roku w szkole zaszły duże 

zmiany. Dzięki zaangażowaniu Pana Burmistrza Dariusza 
Meresińskiego oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach została przeprowadzona termomoderniza-
cja budynków szkoły. Zmieniono poszycie dachowe, wy-
mieniono stary piec CO na nowy opalany peletem, a także 
kaloryfery w budynku B, oświetlenie oraz założono foto-
woltaikę. W budynku A wykonano wylewki oraz położo-
no nowy tarket. W budynku B ze środków pochodzących 
z funduszu sołeckiego wyremontowano dwie łazienki dla 
uczniów. Od stycznia 2020 r. ze środków własnych wyko-

naliśmy niezbędne remonty wewnątrz szkoły. W budynku B 
przeprowadziliśmy remont szatni i sali komputerowej oraz 
korytarza. Zostały również wymienione drzwi do wszyst-
kich sal lekcyjnych, szatni, pomieszczenia gospodarczego. 
Wymieniliśmy także chodniki wokół szkoły. Efektem tych 
wszystkich działań są estetyczne, cieplejsze, bardziej eko-
logiczne, tym samym ekonomiczne budynki naszej szkoły, 
a teren wokół niej zyskał nowy blask.

W 2021 r. z programu rządowego „Aktywna Tablica” 
pozyskaliśmy środki na zakup pomocy dydaktycznych dla 
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na kwotę 
35.000,00 zł. Z wkładu własnego zakupiono mobilny moni-
tor interaktywny za kwotę 8.750,00 zł. Z Programu Narodo-
wego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa pozyskaliśmy środki 
na zakup nowych książek do szkolnej biblioteki na kwotę 
3.000,00 zł. Z programu „Laboratoria Przyszłości” zaku-
piono nowe pomoce dydaktyczne na kwotę 30.000,00 zł. 
Zakupiliśmy również nowe meble, ławki, biurka i krzesła. 
Staramy się na bieżąco doposażać szkołę.
 Z GD: Jakimi osiągnięciami szkoła/uczniowie 

mogą się pochwalić dzisiaj szczególnie?
MJ: Jeśli chodzi o osiągnięcia szkoły warto podkreślić, 

iż uczęszczają do niej uczniowie mają wiele pasji i zain-
teresowań, co przekłada się na ich osiągnięcia w różnych 
konkursach, zwłaszcza recytatorskich, ortograficznych 
i sportowych. W listopadzie 2021 r. nasze uczennice zdo-
były wszystkie miejsca na podium w XXXI Konkursie Recy-
tatorskim Świętokrzyskiej Poezji Ludowej w Daleszycach: 
Maria Sadowska – I miejsce, Amanda Lach – II miejsce 
i Zuzanna Łapińska – III miejsce. Podobnie w Konkursie 
„Przyroda w liryce” zorganizowanym przez Nadleśnictwo 
Daleszyce Maria Sadowska zajęła I miejsce, zaś Amanda 
Lach III miejsce. W konkursie ortograficznym o tytuł Mi-
strza Ortografii II miejsce zajęła Amanda Lach, a Maja Pie-
karska otrzymała wyróżnienie. Cieszymy się także z osią-
gnięć sportowych naszego ucznia Jakuba Miszczyka, który 

Burzliwe dzieje i jasna przyszłość
Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych szko-

łom z terenu gminy Daleszyce. Sprawdzamy, jakie za-
pewniają warunki do nauki i rozwoju uczniom, jak się 
zmieniają, czym mogą się pochwalić. Dziś zwiedzamy 
Publiczną Szkołę Podstawową w Szczecnie. Zapraszamy 
do przeczytania rozmowy z dyrektor szkoły, panią Mo-
niką Janus.

Monika Janus
Pani dyrektor jest także nauczy-

cielką języka polskiego. Jak twierdzi, 
„praca pedagoga powinna być oparta 
na wartościach takich jak miłość, spra-
wiedliwość, odpowiedzialność, profe-
sjonalizm i patriotyzm. Młodzi ludzie 
potrzebują takich fundamentów do 
prawidłowego rozwoju. Dlatego też staramy się, aby każ-
dy uczeń naszej szkoły czuł się waży i potrzebny, a szkoła 
była dla niego miejscem przyjaznym i bezpiecznym.”

12
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zajął I miejsce w turnieju Karate Kyokushin o Puchar Gór 
Świętokrzyskich. Do sukcesów naszej szkoły  i uczniów 
należy również zaliczyć wysoki wynik egzaminu ósmokla-
sisty w roku szkolnym 2021/2022. Bardzo się cieszymy, 
iż praca naszych nauczycieli i uczniów przekłada się na 
osiąganie tych wszystkich sukcesów.
 Z GD: Jak układa się współpraca z samorządem 

gminy?
MJ: Współpraca z samorządem gminy układa się bardzo 

dobrze. Zawsze możemy liczyć na wsparcie Pana Burmi-
strza Dariusza Meresińskiego oraz Pana radnego Czesława 
Skrybusia, który jest mocno związany ze szkołą i troszczy 
się o jej dobro. Należy także podkreślić, iż bardzo cen-
na jest dla nas współpraca z panią sołtys Anną Kromą. 
Wspólnie organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia, 

jak Wigilia dla osób starszych i samotnych oraz sprzątanie 
naszej okolicy.
 Z GD: Czy w szkole, która musi realizować obszer-

ny program nauczania, jest czas i możliwości na 
pobudzanie kreatywności u dzieci, wspieranie 
ich w ich pasjach?
MJ: Jak twierdzą rodzice i uczniowie, programy nauczania 

są przeładowane, obrazuje to chociażby tygodniowa liczba 
godzin w klasie 7 i 8. Jednak nasi uczniowie znajdują czas na 
realizację swoich pasji. Chętnie uczestniczą w różnych zaję-
ciach pozalekcyjnych, jak język angielski, zajęcia taneczne, 
muzyczne czy sportowe. Bardzo nas to cieszy, bo jak mówią 
niektórzy nasi uczniowie: „Warto jest wiedzieć więcej”.
 Z GD: Dziękuję za rozmowę.

MW

„Nocne czytanie” w Brzechowie
W piątek 18 listopada 2022 r. zaproszeni goście, 

nauczyciele, rodzice, oraz uczniowie kl.1-8 
Szkoły Podstawowej w Brzechowie przenie-

śli się do świata bajek. W ramach „Nocnego Czytania” 
uczestnicy obejrzeli „Kopciuszka” wystawionego przez 
uczniów klasy 2 i 3 oraz wysłuchali wierszy i bajek 
przeczytanych przez zaproszonych gości. 

Do czytania uczniów kl.1-8 zachęcali osobiście: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Daleszyce - Pan Dariusz Meresiń-
ski, Radna Rady Powiatu - Pani Anna Kosmala, Prezes 
Stowarzyszenia „Kuźnia Talentów” - Pani Ewa Kwiecień, 
Członek Zarządu Stowarzyszenia „Kuźnia Talentów” - Pani 
Małgorzata Bielecka, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Daleszycach - Pani Alicja Prendota, Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach - Pan 
Norbert Wojciechowski, Radna Miasta i Gminy Daleszyce 
- Pani Elżbieta Szumska, Przewodnicząca Rady Rodziców - 
Pani Aneta Baran. 

Na koniec części artystycznej, w ramach niespodzianki, 
wystąpili nauczyciele oraz pracownicy szkoły przedstawia-

jąc na wesoło „Lokomotywę” Juliana Tuwima. Nie był to 
jednak koniec emocji ponieważ na uczniów czekała jeszcze 
pizza, dyskoteka andrzejkowa wraz z wróżbami oraz cało-
nocne spanie w szkole, aż do sobotniego poranka. Wszyst-
kim przybyłym gościom bardzo serdecznie dziękujemy za 
wspólne czytanie. To niewątpliwie był świetny czas inte-
gracji społeczności szkolnej!

sP w Brzechowie
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„Serce w plecaku” i inne 
pieśni i piosenki, jakimi 
upamiętniamy bohate-

rów walk o wolność naszej Oj-
czyzny wybrzmiały w przeddzień 
Święta Niepodległości w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Dale-
szycach. Uczniowie z okazji 104. 
rocznicy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości przygotowali Kon-
cert Pieśni Patriotycznych.

Koncert Pieśni Patriotycznych
w szkole w Daleszycach

14

Uroczystości patriotyczne w Mójczy

Na widowni zasiadł m.in. burmistrz 
Dariusz Meresiński i ksiądz proboszcz 
Tadeusz Cudzik, którzy serdecznie 
podziękowali za tak piękne widowi-
sko nauczycielom, dyrekcji szkoły, 
zaangażowanym w przygotowania ro-
dzicom uczniów, a przede wszystkim 
wspaniale prezentującym się w od-
świętnych strojach i podniosłych na-
strojach dzieciom i młodzieży.

MW

Burmistrz Dariusz Meresiński 
wspólnie z radnym Dariu-
szem Sarkiem złożyli kwiaty 

pod popiersiem generała Tade-
usza Buka w Mójczy. W ten spo-
sób społeczność szkolna na czele 
z panią dyrektor Martą Pucha-
łą oraz zaproszeni goście uczcili 
12-tą rocznicę nadania placówce 
imienia generała Tadeusza Buka 
oraz 104-tą rocznicę Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Tra-
dycyjnie święto szkoły rozpoczę-
ła msza święta i przygotowana 
przez uczniów i nauczycieli pa-
triotyczna akademia. 

Szkoła przyjęła imię patrona 
w 2010 roku, a w 2021 przed bu-
dynkiem odsłonięte zostało popiersie 
generała Buka – była to inicjatywa 
mieszkańców i społeczności szkolnej, 
wsparta przez daleszycki samorząd. 
Generał Tadeusz Buk był dowódcą 
Wojsk Lądowych Wojska Polskiego, 

wielokrotnie nagradzanym za zasługi 
dla obronności kraju. Był mieszkań-

cem Mójczy i uczniem tutejszej szko-
ły.                MW
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W przeddzień 104. roczni-
cy Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w szkołach 

z terenu gminy Daleszyce odbyły się 
uroczyste akademie. Uczniowie i na-
uczyciele przygotowali piękne wido-
wiska upamiętniające trudną drogę 
naszego kraju do wolności. W szko-
łach wybrzmiał Mazurek Dąbrowskie-
go, dzieci i młodzież prezentowała się 
uroczyście z biało-czerwonymi koty-
lionami, skłaniając widzów i rówie-
śników do refleksji na temat naszej hi-
storii.                 MW

Święto „wolności” w naszych szkołach

SłopiecSukówMójcza

Marzysz Borków

NiestachówBrzechów

Szczecno Sieraków
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„Sukowianki znad Lubrzanki” oraz ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ma-
rzyszu stanęli na podium VII Powiatowego 

Przeglądu Pieśni Patriotycznych w Bodzentynie. 

Przegląd odbył się 12 listopada, swoje umiejętności 
wokalne zaprezentowało w nim ponad 50 osób. Nasze 
Sukowianki zajęły pierwsze miejsce w kategorii zespo-

Wyśpiewali miłość do Ojczyzny.
Sukowianki pierwsze, Marzysz trzeci!

łów ludowych, a wystąpiły z utworem „Modlitwa obozo-
wa”. Reprezentacja szkoły z Marzysza zdobyła III miejsce 
w kategorii zespół 11-18 lat, zdobywając uznanie jury wy-
konaniem pieśni „Dziś idę walczyć, Mamo”.

Gratulujemy i dziękujemy mieszkańcom naszej gmi-
ny za piękne wrażenia artystyczne i pielęgnowanie cen-
nych tradycji.

MW
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Dom rodzinny to miejsce szczególne 
– najczęściej pełne miłości, dające 
poczucie bezpieczeństwa i będące 

źródłem dobra, emanującego również na 
lokalną społeczność. Józef   i Marcjanna 
Zagrodzcy mieszkali w daleszyckiej pa-
rafii. W cisowskim dworku w 1732 roku 
urodził się ich syn Józef Kajetan Za-
grodzki - pradziadek Adelajdy z domu 
Guyot - matki rodzeństwa Jeziorańskich: 
Jerzego, Bolesława, Ireny - żony Anto-
niego Gawińskiego.     

Z punktu widzenia historii, kultury i sztu-
ki, bardzo ważnym miejscem był i jest dwór 
w Głuchach (woj. mazowieckie), w którym 
w 1821r. przyszedł na świat Cyprian Ka-
mil Norwid     - poeta, dramaturg, eseista, 
rzeźbiarz, malarz, filozof. Pobliska Parafia 
w Dąbrówce to miejsce chrztu poety i grób 
jego mamy na miejscowym cmentarzu. Nor-
wid powracał w te strony spędzając wakacje 
w Głuchach i w Dębinkach - u dziadka Ksawe-
rego Dybowskiego; organizował 
też liczne wycieczki, prezentując 
przyjaciołom piękno Mazowsza. 
Dla Cypriana Kamila (1821-
1883), syna Jana i Ludwiki Nor-
widów h. Topór – wspomnienie 
dworku, parku i okolic było nie-
ustanną tęsknotą: „I ciążył mi 
chleb sierocy, przełzawiony, pio-
łunowy, chleb sierocy, smutna 
dola, opuszczony dom i rola”.

W 1898r., w piętnastą rocznicę śmierci 
Norwida, dworek w Głuchach został zakupio-
ny przez potomków Józefa z Cisowa – rodzinę 
Jeziorańskich, jak podają - dalekich krewnych 
Norwidów. Jeziorańscy, w których duch pa-
triotyzmu był niezwykle żywy (napoleońskie 
i dramatyczne, powstańcze doświadczenia), 
wysoko ceniąc twórczość Norwida, traktowali 
miejsce przez niego ukochane jako narodowe 
dziedzictwo, o które trzeba z miłością zadbać 
i które zobowiązywało. Przez 67 lat dworek  
pozostawał ich własnością, sprzedany  do-
piero w 1965r. Andrzejowi Wajdzie i Beacie 
Tyszkiewicz. Obecnie mieści się tam prywat-
ne Muzeum Norwida prowadzone  przez ich 
córkę Karolinę Wajdę. 

Gdy Jerzy Jeziorański, absolwent Insty-
tutu Sadownictwa, zamieszkał w Głuchach, 
dworek miał ściany z modrzewia, czterospa-
dowy dach i  dwa ganki. W przydworskim 
parku wyróżniała się aleja grabowo-klonowa. 
Jerzy, pasjonat natury, zaprojektował aleję 
lipową, sad i wymarzony ogród. Obsiewał 
pola i hodował bydło mleczne. Dbał o dom 
i o sąsiadów; włączał ich w patriotyczne dzia-
łania, a oni „lgnęli do niego jak do brata”. 
W 1905r. zebrano 40 furmanek ziemniaków 
dla głodujących, warszawskich  robotników 
i „złożono je braciom w ofierze”. Jerzy ratował 
ludzi i dobytek w czasie pożaru w Małopolu, 
a potem zbierał datki dla pogorzelców. Za-
inicjował kółko rolnicze i wspierał tworzenie 
sklepów w okolicy. Jego mama Adelajda – od 

1904r. wdowa po Karolu Jeziorańskim, urzęd-
niku Komisji Rządowej Skarbu, mieszkała ra-
zem z synem i wspierała jego aktywność.

Po tragicznej śmierci Jerzego, właścicie-
lem dworku został jego brat Bolesław Je-
ziorański (1868-1920), „jeden z najbardziej 
cenionych młodopolskich rzeźbiarzy”. Studio-
wał wcześniej w Szkole W. Gersona, był sty-
pendystą w Monachium i studentem rzeźby 
w paryskiej Academie Julian. Wybór Paryża 

był świadomy. Tam znajdował 
się grób Norwida, rzeźby Rodin 
i prace malarza P. Puvis’a de 
Chavannes – krewnego rodziny 
Guyot (Almanach, wyd. Muz. 
Hist. Polski). Od około 1912 
roku Bolesław z żoną Romaną 
mieszkali w Głuchach. Wte-
dy pojawiły się nowe elementy 
w dworku i w ogrodzie, m.in.: 
popiersie Mickiewicza w szczy-

cie ganku i gipsowy odlew „Chrystus u słu-
pa”. Bolesław oddawał się sztuce zawodowo. 
Tworzył pomniki, rzeźby, studia portretowe. 
Jego prace dostępne są w warszawskich mu-
zeach: Narodowym, Wojska Polskiego i Ła-
zienkach Królewskich, a monumentalne rzeź-
by nagrobne na cmentarzach Polski i Litwy. 
Bolesław, lubiany i szanowany, angażował się 
społecznie - założył 12 szkół elementarnych, 
w tym w norwidowskich Głuchach 
i Dębinkach. Zmarł w 1920 roku, 
po przeżyciach związanych z woj-
ną przeciw bolszewikom i dewa-
stacją dworku przez Rosjan. 

Córka Bolesława Jeziorań-
skiego - Adela Goszczyńska, 
po śmierci ojca  porzuciła myśl 
o studiach w Warszawie na rzecz 
misji nauczycielskiej w Głuchach, 
potem we Wszeborach, jako kie-
rowniczka, rozbudowując szkołę. 
Uczniowie, do których zwracała 
się po imieniu, dostrzegali jej wie-
dzę i dobroć. Adela, jadąc brycz-
ką lub saniami, zabierała uczniów 
do szkoły. Organizowała w dworku zabawy 
choinkowe i celebracje oficjalnie zakazanych 
rocznic narodowych. Stworzyła w domu Izbę 
Pamięci, aby Norwid był lepiej znany i kocha-
ny. Jej mąż – porucznik Stefan Goszczyński 
zginął we wrześniu 1939 roku - kilka miesięcy 
po ich ślubie. Od 2008 r., Adela jest patronką 
Szkoły Podstawowej we Wszeborach.

W 1945r. do córek Bolesława - Ade-
li i Stanisławy, mieszkających we dworku, 
dołączyła: Irena z Jeziorańskich i jej mąż 
Antoni Gawiński - jeden z czołowych war-
szawskich symbolistów: malarz, pisarz, po-
eta, krytyk, ilustrator dzieł Słowackiego, 
Mickiewicza, Konopnickiej, Kraszewskiego, 
Dygasińskiego, Żeromskiego. Jego przod-
kiem był Jan Gawiński, poeta, przyjaciel 
Wespezjana Kochowskiego. Antoni studiował 
u Gersona i Malczewskiego, podróżował. Był 
twórcą 500 obrazów olejnych i akwarel. Wy-
konał ok. 50 tys. rysunków, z których część 
spłonęła podczas niemieckich bombardowań 
w Warszawie. Ich tematyka to zgodnie z jego 
upodobaniami: natura, historia, religia, baśń 
i fantastyka.

Antoni Gawiński (1876-1954) spędził 
w dworku Norwida 9 lat, podziwiał otaczają-
cą przyrodę, ale tęsknił też za tym, co mi-
nione. Dostrzegał prawdziwe oblicze władzy 
komunistycznej, odmawiał ilustrowania pro-
pagandowych treści i tracił zlecenia. Był czło-
wiekiem pogodnym o wielkim sercu, życzli-
wym dla ludzi. Kochał dzieci, dla których pisał 
książki i rysował. Bezpłatnie uczył rysunku 
uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin, wspie-
rał bezrobotnych artystów. Rozdawał drobne 
prace jako prezenty. Malował, często bezinte-
resownie, wizerunki świętych np. św. Michała 
Archanioła. Jego prace można spotkać np. 
w zbiorach krakowskiego Muzeum Narodo-
wego oraz w Bibliotece Narodowej. 

Artystyczne działania Antoniego Gawiń-
skiego i Bolesława Jeziorańskiego mogą sta-
nowić pewną klamrę, artystycznie spinającą 

życie Norwida i życie Jeziorań-
skich w dworku w Głuchach. 
Jakie ważne znaczenie miała 
praca potomków Józefa z Ci-
sowa: Adelajdy z d. Guyot, 
Jerzego, Ireny, Bolesława, Sta-
si, Adeli Jeziorańskich w Głu-
chach  –  działania zawodowe, 
społeczne i te wokół dworu: 
w ogrodzie, sadzie i na polach, 
które pozwoliły zachować to 
miejsce, w imię pamięci o Nor-
widzie - bezpieczne dla kolej-
nych pokoleń. Jak prawdziwie 
dla Cypriana Kamila Norwida, 
ale i rodziny Jeziorańskich, 

brzmią  jego słowa: „Wsią i niebem żyłem 
cały, o nich skrzydła mi szumiały, a kłos złoty 
biorąc z ziemi i kłos słońca – promień złoty, 
w tajemnicze wiłem sploty i bujałem nieugię-
ty i bujałbym tak na wieki”.

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

Józef z Cisowa – rodzina, a Cyprian Kamil Norwid.
Okruchy Historii – cz. 3

„Żegnam was, o lube ściany, skąd, dziecinne strzegąc łoże, Chrystus Pan ukrzyżowany 
promieniami witał zorze. A i dzisiaj, choć dokoła pasożytne pną się zioła, z ziół 

i pustek krzyż brązowy błogosławi mi na drogę”.
Cyprian Kamil Norwid



18

/ Głos Daleszyc /

Listopad / 2022

Pod takim hasłem Przedszkole w Daleszycach 
oraz Punkty Przedszkolne w Cisowie i w Wi-
dełkach ogłosiły zbiórkę herbat dla osób star-

szych i potrzebujących z terenu naszej gminy. Akcja 
ta została zorganizowana we współpracy z Miejsko
-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dale-

Najmłodsi wychowankowie 
Miejsko-Gminnego Żłobka 
w Daleszycach zostali ofi-

cjalnie przyjęci w poczet żłob-
kowiczów. Ślubowanie odbyło 
się w obecności dyrektor Justy-
ny Koseli, opiekunek i rodzi-
ców, gościem uroczystości był 
też burmistrz Dariusz Meresiń-
ski, który pojawił się z drobnymi 
upominkami i życzył maluchom, by 
pobyt w żłobku był dla nich za-
wsze przyjemny, pełen atrakcji 
i uśmiechów. 

- To ważny etap w wychowaniu naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy, 
początek ich przygody z edukacją, dla-
tego staramy się, by ten czas mijał im 
szczęśliwie, by dzieci miały najlepsze 
warunki rozwoju i same dobre skojarze-
nia związane z pobytem w żłobku – do-
daje burmistrz. 

Uroczystość odbyła się 16 listopada.
MW

Pasowanie na żłobkowicza

szycach – w ramach Międzynarodowego Projektu 
Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, w któ-
rym przedszkole bierze udział. 

Odzew ze strony dzieci i ich rodziców przerósł naj-
śmielsze oczekiwania – zebrano ponad 150 herbat, w któ-
rych pakowaniu pomogła działająca w strukturach MGOPS 
w Daleszycach Świetlica Integracyjno–Wspierająca „Pro-
myczek”, przygotowując ponad 70 upominków dla osób 
starszych znajdujących się pod opieką MGOPS.

14 listopada – w dniu Ogólnopolskiego Dnia Seniora 
odbyło się oficjalne spotkanie delegacji przedszkolaków 
na czele z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Daleszycach Maciejem Mądzikiem i dyrektor Miejsko
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach 
Renatą Segiecińską, na ręce której zostały przekazane 
upominki z najserdeczniejszymi życzeniami od dyrekcji, 
nauczycieli, rodziców i wychowanków Przedszkola w Da-
leszycach oraz Punktów Przedszkolnych w Cisowie i w Wi-
dełkach: „Niech jesień życia będzie najlepszym czasem do 
spełniania marzeń, a każdy dzień przyniesie dużo uśmie-
chu i radości”

aneta Tombarkiewicz, nauczyciel ZsP w Daleszycach

„Herbatka dla Seniora na jesienne wieczory”
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Kolejny raz zawodnicy Klubu Karate Kyokushin “Chi-
kara” udowodnili, że liczą się w międzynarodowej ry-
walizacji. Ukoronowaniem ich sukcesów sportowych 

był pomyślnie zdany egzamin na stopień mistrzowski 4 
dan.

Klub Karate Kyokushin „CHIKARA” za sprawą sukcesów spor-
towych, za wkład w rozwój dyscypliny karate kyokushin, już 
trzykrotnie został wyróżniony przez dwukrotnego mistrza świata 
sosui Makoto Nakamurę i zaproszony do udziału w bardzo presti-
żowym światowym turnieju karate IKO Nakamura International 
Friendship Karate Championships w Japonii. Tegoroczna edycja 
turnieju odbyła się w Osace 13 listopada. Warto dodać, że w tur-
nieju wzięli udział karatecy z całego świata.

Reprezentujący Klub Karate Kyokushin “Chikara” sensei To-
masz Puzon kolejny raz udowodnił, że liczy się w międzynarodo-
wej rywalizacji zdobywając w Osace złoty medal. Warto dodać, 
że sensei Tomek tydzień wcześniej stanął na podium Mistrzostw 
Europy, które odbyły się w Myślenicach. W mistrzostwach nasze-
go kontynentu wywalczył brązowy medal.

Podczas pobytu w Japonii nasi zawodnicy: sensei Ernest Mi-
szczyk i sensei Tomasz Puzon przystąpili do bardzo wymagają-
cego egzaminu na kolejne stopnie mistrzowskie 4 dan. Egzamin 
w ojczyźnie karate był bardzo trudny, ale nasi karatecy znako-
micie byli do niego przygotowani i ukończyli go pomyślnie. Pod-
czas egzaminu musieli wykazać się znakomitym przygotowaniem 

sprawnościowym, technicznym, fizycznym i psychicznym. Warto 
dodać, że podczas egzaminu stoczyli aż 40 pojedynków wg zasad 
kontaktowego karate kyokushin.

Wyjazd naszych zawodników do Japonii, rywalizacja w świa-
towym turnieju karate oraz podejście do egzaminu były możliwe 
dzięki wsparciu firmy INDUSTRIA S.A., za co Klub Karate Kyoku-
shin “Chikara” jest ogromnie wdzięczny.

To nie koniec listopadowych osiągnięć zawodników Chikary. 
Znakomita zawodniczka Klubu Gabriela Kurczyńska zdobyła brą-
zowy medal w konkurencji kumite na Mistrzostwach Europy WKB. 

Klub Karate Kyokushin chikara

Ogromny sukces zawdników
klubu Karate Kyokushin Chikara

Sukces uczennicy
ze Słopca
Izabela Korycińska, uczenni-

ca  klasy IV Szkoły Podstawowej im. 
Edmunda Niziurskiego w Słopcu  wy-
grała ogólnopolski konkurs plastyczny 
„Spotkania ze Sztuką”. Inspiracją dla 
Izy był obraz polskiego malarza Tade-
usza Makowskiego „Mali pierroci”, któ-
ry znajduje się w Muzeum Narodowym 
w Warszawie. 

Najmłodsi
na straży pamięci!
Uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Słopcu uporządkowali mogiłę 14-let-
niego Józia i 11-letniej Helenki, którzy 
zginęli od wybuchu granatu w czasie II 
wojny światowej.

Uczniowie i zuchy z nauczycielka-
mi ze szkoły w Sukowie tradycyjnie 
na przełomie października i listopada 

odwiedzili Pomnik Ofiar Egzekucji 1942-
1944 r. w Sukowie Papierni. 

Hodowcy z pucharami
5 listopada hodowcy gołębi z naszej 

gminy oficjalnie zakończyli kolejny rok 
lotów. Pasjonatom udanego sezonu po-
gratulował burmistrz Dariusz Meresiński 
a najlepsi trenerzy otrzymali nagrody 
i puchary. Życzymy kolejnych rekordo-
wych wyników po zimowym odpoczyn-
ku!

Zasadziliśmy drzewka
miododajne
W naszej gminie rośnie już kolej-

nych 60 drzewek miododajnych, po-
sadzonych w ramach corocznej akcji 
mającej na celu zwiększenie populacji 
pszczół. Dotację na nasadzenia po-
zyskaliśmy z Powiatu Kieleckiego. Tej 
jesieni zasadziliśmy głogi, jabłonie, 
jarząby, klony, wierzby i lipy w sze-
ściu miejscach publicznych: na ryn-
ku i Placu Cedry w Daleszycach, przy 
szkole podstawowej w Brzechowie, 
przy punkcie przedszkolnym w Cisowie 
i w Sierakowie na działce wspólnoty 
wsi.                     MW

 Z W skrócie



20

/ Głos Daleszyc /

Listopad / 2022

Cecyliada 2022

Listopad / 2022

/ Głos DalesZyc /

Laureaci wyróżnień za wspieranie 
i współorganizowanie wydarzeń 

kulturalnych na terenie gminy Daleszyce


