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Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Wojna za naszą wschodnią granicą dotknęła także 
nas. U wielu osób wzmogła niepokoje i odkryła 
wciąż żywy w pamięci naszego narodu strach 
związany ze zbrojną agresją. U innych na pierwszy 
plan wyszła potrzeba działania i pomagania. 
Wszyscy na swój sposób radzimy sobie z tragedią, 
jaka nie powinna była się wydarzyć. Ale najważ-
niejsze, że w tych trudnych czasach jednoczymy się 

i solidarnie wspieramy najbardziej potrzebujących.
 Uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy znaleźli schronienie w naszej 
gminie, a mieszkańcy nie ustają w pomocy. Dziękuję wszystkim ludziom 
wielkiego serca, którzy przyjęli matki z dziećmi pod swój dach i wszystkim, 
którzy wspierają rodziny rzeczowo. Magazyny z odzieżą, środkami higieny 
i żywnością zapełniły się już w pierwszych dniach, ale wciąż dostajemy sygnały 
i pytania o to, co jest potrzebne. Jesteśmy w stałym kontakcie z ukraińskimi 
rodzinami i przekazujemy im najbardziej potrzebne aktualnie produkty. 
Komunikaty na ten temat aktualizujemy na profilu społecznościowym Urzędu 
Miasta i Gminy w Daleszycach.
 Choć okoliczności są dramatyczne, chcę powitać wszystkich wojen-
nych uchodźców w gminie Daleszyce i zapewnić ich, że otwieramy dla nich 
swoje domy, ale i serca. Na miarę naszych możliwości będziemy wspierać 
ukraińskie rodziny w codziennym życiu i przekazywać informacje, jakie ułatwią 
im pobyt w obcym kraju.
 Obywatele Ukrainy mogą korzystać z naszej służby zdrowia, transpor-
tu, szkół. Niech czują się u nas  jak u siebie w domu choć nie zapominajmy, 
że w swoim kraju zostawili nie tylko wojenne zagrożenie, ale cały dobytek, 
pracę, szkołę, przyjaciół, także rodziny. Przyjmijmy ich ciepło, niech nasza 
życzliwość ułatwi im życie na obczyźnie, pomoże poradzić sobie z drama-
tycznymi przeżyciami i z nadzieją spojrzeć w przyszłość.

Głos Daleszyc

W skrócie:
Znamy już termin i gwiazdę tegorocznego 
Jarmarku Daleszyckiego na św. Michała. Na razie 
zdradzamy te informacje naszym Czytelnikom 
nieoficjalnie, ale wieści niosą, że 25 września 
na daleszyckim rynku będziemy się wspólnie 
bawić z zespołem Baciary. Muzycy z Podhala 
rozkręcą nasz Jarmark swoimi największymi hitami 
nawiązującymi do tradycji góralskich. Rezerwujcie 
terminy i do zobaczenia na XV Jarmarku!

Planujemy już pożegnanie lata, a tymczasem 
– zima dopiero mija, za nami ulubione atrakcje 
wielbicieli tej pory roku. Było szusowanie 
i morsowanie, sanki i bałwanki, „boazerie” 
i „parapety”… Na pewno jednak miłośnicy białego 
szaleństwa mogą czuć pewien niedosyt z powodu 
krótkich okresów śnieżnej pogody, dla nich więc 
krótka sentymentalna podróż na stok:

Na zlecenie naszej gminy trwa projektowanie 
kładki dla pieszych, jaka ma połączyć brzegi rzeki 
Czarna Nida (Belnianka) przy wejściu do zalewu 
w Borkowie. 
– Kładka pozwoli na długi, relaksujący spacer 
dookoła całego akwenu dla mieszkańców i tury-
stów – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. Doku-
mentacja projektowa jest w przygotowaniu, a na 
zdjęciu podpowiadamy, gdzie kładka ma powstać.

Było szusowanie, będą spacery – ale nie tylko! 
Zbliżająca się wielkimi krokami wiosna już kusi 
zapalonych turystów i miłośników natury. 
A my właśnie dla nich i dla wszystkich, którzy 
zechcą poznać naszą gminę, albo odkryć na nowo 
ziemię daleszycką – mamy przygotowane świeże 
mapy i foldery. Gotowi do sezonu turystycznego! 

Drogie Panie, z okazji Dnia Kobiet 

składamy Wam serdeczne życzenia: 

spełnienia marzeń i zasłużonych sukcesów, 

dużo uśmiechów i wszelkiej pomyślności,

tak potrzebnego nam wszystkim dziś spokoju, zdrowia i życzliwości.

Dziękujemy za Waszą codzienną pracę i troskę o innych.

Niech życie prywatne i zawodowe 

przynosi Wam spełnienie, dziękujemy za to, że jesteście.

Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy 

Daleszyce

Rafał Siwonia
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Daleszycach
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Wspaniała mobilizacja mieszkańców gminy Daleszyce: 
grupy zorganizowane i pojedynczy mieszkańcy ofiarnie 
odpowiedzieli na apele o pomoc naszym sąsiadom z dot-
kniętego wojną kraju. W całej gminie ruszyły zbiórki 
produktów dla uchodźców, w domach prywatnych i pen-
sjonatach przyjmowane są rodziny zza naszej wschodniej 
granicy.

Gmina Daleszyce solidarna 
z Ukrainą

– Z ogromnym żalem obserwujemy to, co dzieje się 
na Ukrainie. Wspólnie robimy wszystko, co możemy, by 
pomóc potrzebującym – podkreślił burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Mieszkańcy naszej gminy, jak wielokrotnie już 
pokazali w trudnej sytuacji, zmobilizowali się i oddali serce 
potrzebującym. Od pierwszych dni przynosili dary i zgłaszali 
chęć przyjęcia uchodźców wojennych pod swój dach. 
Dziękuję im za każdą okazaną pomoc oraz wielką gotowość 
do wsparcia, które podnoszą na duchu w tych trudnych 
czasach – dodał burmistrz. 
 W gminie uruchomiona została zbiórka najpotrzeb-
niejszych rzeczy dla uchodźców, koordynowana jest też 
akcja udzielania schronienia dla matek i dzieci, które opuściły 

pogrążony w wojnie kraj. We wszystkich szkołach w oraz 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach 
zorganizowane zostały punkty zbiórki najpotrzebniejszych 
produktów dla obywateli ukraińskich i już w ciągu kilku 
godzin od opublikowania apelu, mieszkańcy zapełnili 
magazyn darami, które trafiły do przebywających w gminie 
ukraińskich rodzin. Swoim sprzętem podzielili się też 
z ukraińskimi służbami strażacy z gminnych jednostek OSP. 
Uczniowie kompletują plecaczki dla czekających na przej-
ściach granicznych ukraińskich dzieci. 

Od poniedziałku 28.02.2022 roku prowadzona jest zbiórka 
darów w 13 miejscach na terenie naszej gminy: w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Daleszycach, szkole w Mójczy, szkole 
w Sukowie, szkole w Marzyszu, szkole w Szczecnie, szkole 
w Słopcu, szkole w Borkowie, szkole w Brzechowie, szkole 
w Sierakowie, szkole w Niestachowie, szkole w Dale-
szycach, świetlicy w Cisowie oraz w Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Widełkach.

Działania podjęte w naszej gminie w pierwszym tygodniu od wybuchu wojny w ramach akcji: Solidarni z Ukrainą:

W poniedziałek 28 lutego do ośrodka w Cisowie dotarli 
pierwsi obywatele ukraińscy, którzy zostali bardzo ciepło 
przyjęci przez właścicieli ośrodka. 1 marca kolejne osoby 
z Ukrainy trafiły do ośrodka i w sumie znalazło się ich tutaj 50.
 Duża liczba obywateli ukraińskich trafiła do gos-
podarstw naszych wspaniałych mieszkańców – którzy chętnie 
udostępniają swoje domy, aby pomagać uciekającym przed 
wojną Ukraińcom.
 W zbiórkę zaangażowani są m.in. mieszkańcy z tere-
nu naszej gminy, pracownicy urzędu, jednostek organi-
zacyjnych, szkół, wolontariusze, członkowie stowarzyszeń, 
klubów seniora, panie z KGW.

 Duża liczba naszych mieszkańców pomogła 
przetransportować Ukraińców z granicy polsko-ukraińskiej 
na teren naszej gminy i nie tylko. W pomoc zaangażowane 
są osoby fizyczne, firmy prywatne.
 W dniach 2, 3  marca przetransportowaliśmy rzeczy 
dostarczone przez mieszkańców z punktów, w których 
odbywała się zbiórka, do głównego punktu, czyli obecnie 
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach 
i do urzędu gminy. Nieustannie trwa praca przy rozdzielaniu 
darów.
 Prace są koordynowane przez: Dariusza Meresiń-
skiego – burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, Piotra Ferensa 
– sekretarza Urzędu, Annę Kosmalę – kierownika Urzędu, 
Tomasza Biskupskiego – inspektora oraz Olgę Cedro-Godek 
mieszkankę Daleszyc.
– Po raz kolejny nasi wspaniali mieszkańcy okazali wielkie 
wsparcie dla osób w potrzebie. Jestem dumny z takich 
mieszkańców i takiej postawy – podsumował burmistrz 
Dariusz Meresiński.

Redakcja
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Zaczęły się prace przy przebudowie odcinka drogi powia-
towej Suków-Mójcza i budowie oświetlenia skrzyżowania 
drogi z obwodnicą Sukowa.

Przebudowa ulicy Kilińskiego w Daleszycach weszła 
w kolejny etap: drogowcy rozpoczęli układanie chodnika. 
Następna będzie nowa nawierzchnia jezdni.

Drogowcy przy obwodnicy

Zadanie obejmuje budowę chodnika i poszerzenie jezdni 
na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej z wojewódzką 
w kierunku Mójczy (1057 m), wykonane zostanie też oświet-
lenie przebudowanej drogi. A szczególnie wyczekiwanym 
przez kierowców elementem tej inwestycji będzie 
doświetlenie samego skrzyżowania drogi powiatowej z drogą 
wojewódzką, czyli obwodnicą Sukowa.
 Inwestycja jest realizowana przy współpracy gminy 
Daleszyce z powiatem kieleckim.

Magdalena Włodarska

Postępy na Kilińskiego…

– Drogowcy napotkali na przeszkody podczas wymiany pod-
ziemnych instalacji, co opóźniło prace, ale był to jeden 
z najważniejszych i najtrudniejszych etapów inwestycji 
– podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.
 Całe zadanie polega nie tylko na zmianie nawierz-
chni jezdni, budowie chodnika i utwardzonego pobocza, ale 
też przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej 
i deszczowej. Droga jest poszerzona, w ramach inwestycji 
wymieniane jest też oświetlenie uliczne. 
– Zakres tej inwestycji jest szeroki. Droga ma 650 metrów 
długości, ale przebudowa jest kompleksowa, więc 
i pracochłonna. Mieszkańcy czekali na to kilkanaście lat, 
teraz to już kwestia zaledwie miesięcy i ta część naszego 
miasta diametralnie się zmieni - dodaje burmistrz.
 Przebudowa kosztuje 2,5 mln zł, jest dofinansowana 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

…i w Marzyszu
Rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Marzyszu 
Pierwszym. Drogowcy już budują nowy chodnik, 
mieszkańcy czekają też na nową nawierzchnię.

Inwestycja drogowa w Marzyszu jest realizowana w dwóch 
etapach. Nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie położona 
w sumie na odcinku drogi o długości ok. 800 m. Utwardzone 
zostaną też pobocza, a na ponad pół-kilometrowym odcinku 
drogi powstanie wyłożony kostką betonową chodnik. Termin 
realizacji to 11 miesięcy. Wartość zadania to ok. 1,3 mln zł, 
zostanie w połowie dofinansowane z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. 

Magdalena Włodarska

Daleszyce, ul. KilińskiegoDaleszyce, ul. KilińskiegoDaleszyce, ul. Kilińskiego

MarzyszMarzyszMarzysz
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Walne zebrania OSP
Strażacy ochotnicy z terenu gminy Daleszyce podsumo-
wują działania podejmowane w minionym roku i ustalają 
nowe priorytety. Zebrania sprawozdawcze odbyły się w lu-
tym w jednostkach w Smykowie, Szczecnie, Komórkach, 
Mójczy i Niestachowie.

Druhowie podliczyli wydatki i przeprowadzone interwencje. 
Ustalili też plan najważniejszych zadań na rok 2022. 
Wszystkie jednostki z naszej gminy podczas zebrań 
sprawozdawczych otrzymały nowy sprzęt z rąk burmistrza 
Dariusza Meresińskiego. Zależnie od zgłoszonych potrzeb, 
druhowie wzbogacili się o nowe pompy szlamowe czy system 
oświetleniowy. Obecna na spotkaniach radna Anna Kosmala 
podziękowała druhom za kolejny rok ofiarnej pracy na rzecz 
mieszkańców.

Redakcja

OSP KomórkiOSP KomórkiOSP Komórki

Przydatne informacje 
dla obywateli Ukrainy

OSP SmykówOSP SmykówOSP Smyków

OSP NiestachówOSP NiestachówOSP Niestachów OSP MójczaOSP MójczaOSP Mójcza

OSP SzczecnoOSP SzczecnoOSP Szczecno
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Wsparcie 
dla niepełnosprawnych 

– Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest 
w gminie Daleszyce realizowany już od kilku lat. Dzięki temu 
mamy wysoki poziom usług opiekuńczych co skutkuje 
przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji 
ze względu na niepełnosprawność – podkreśla burmistrz 
Dariusz Meresiński.
 Usługa asystenta polega na pomocy w  wykonywaniu 
codziennych czynności, wyjściu z domu, załatwieniu spraw 
urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury, zaprowadzeniu 
do placówki oświatowej.
 Realizacją programu zajmuje się Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym roku projektem będzie 

Gmina Daleszyce otrzymała 1.797.750,00 zł na realizację 
programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 
17 lutego burmistrz Dariusz Meresiński podpisał stosowną 
umowę z wojewodą Zbigniewem Koniuszem. Głównym 
celem programu jest wprowadzenie usługi osobistego 
asystenta jako formy wsparcia dla niepełnosprawnych 
dzieci do 16. roku życia oraz dorosłych osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności.

objętych 55 osób niepełnosprawnych z terenu gminy 
Daleszyce posiadających orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także 
15 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepeł-
nosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji. 

Redakcja

Już jaśniej i cieplej w remontowanej szkole w Szczecnie

Prace zaczęły się od demontażu starej instalacji c.o. i stolarki 
okiennej. Obecnie w budynku już zamontowane zostały 
nowe kaloryfery i okna, wymieniono też oświetlenie 
na energooszczędne. Ekipa remontowa przystąpiła również 
do wykonania odwodnienia i ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynku. Kolejnym zadaniem będzie wykonanie nowej 
elewacji wraz z orynnowaniem, ocieplenie fundamentów 

W szybkim tempie postępują prace dotyczące termomoder-
nizacji budynku „B” szkoły podstawowej w Szczecnie. 
Wymienione zostały już instalacje grzewcze i oświetlenie, 
zamontowano nowe okna, ocieplono ściany zewnętrzne. 
– Kolejny budynek szkolny w gminie Daleszyce zmienia się 
na lepsze, ponieważ zależy nam, by najmłodsi mieszkańcy 
mieli u nas jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju – mówi 
burmistrz Dariusz Meresiński. 

i stropu, a także wymiana dachu i instalacja paneli 
fotowoltaicznych.
– Termomodernizacja zakłada między innymi zmianę źródła 
ogrzewania i odnowienie elewacji. W ten sposób już 
zadbaliśmy o pierwszy budynek szkoły, a obecny etap prac 
ostatecznie zakończy tą inwestycję. Już niebawem uczniowie 
i wszyscy mieszkańcy Szczecna będą mogli cieszyć się 
kolejnym estetycznym i nowoczesnym budynkiem swojej 
szkoły – podsumowuje burmistrz.
 Założeniem inwestycji jest przede wszystkim 
ograniczenie strat ciepła w budynku i emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery, a to oznacza polepszenie warunków nauki 
i pracy w szkole, zmniejszenie kosztów energii i poprawa 
stanu środowiska.

Magdalena Włodarska



Luty 2022 7

Honorowi krwiodawcy nie zawiedli! Pierwsza w tym roku 
zbiórka krwi zorganizowana w gminie Daleszyce 
przyniosła ponad czternaście litrów „daru życia”. 

Bezcenny lek od mieszkańców naszej gminy

20 lutego w hali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Daleszycach, po raz pierwszy w nowym roku została 
zorganizowana cykliczna akcja pod hasłem „Krew Darem 
Życia”. 
– Dziękujemy wszystkim 32 krwiodawcom, którzy zechcieli 
podzielić się tym cennym darem – podsumowali zbiórkę 
organizatorzy. Jak podkreśla dyrektor MGOK, Norbert 

Wojciechowski, chętnych do pomocy potrzebującym było 
więcej, bo około 40-tu osób, ale z różnych względów nie 
wszyscy mogli zostać dawcami.
 Akcję przygotowuje Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy współpracy 
z MGOK. Tym, którzy nie zdążyli na wydarzenie 
w Daleszycach, podpowiadamy, że  krew można oddać 
codziennie w siedzibie RCKiK, a aktualny stan „zapasów” 
w świętokrzyskim banku krwi można sprawdzić na stronie 
internetowej Centrum.

Magdalena Włodarska

149 pozwoleń na budowę domów na terenie naszej gminy 
wydało w ubiegłym roku Starostwo Powiatowe w Kielcach. 
Ten wynik plasuje nas na trzecim miejscu pod względem 
wydanych zgód w całym powiecie kieleckim. 
– To oznacza, że nasza gmina jest atrakcyjnym miejscem 
do zamieszkania i osiedlenia się na stałe – cieszy się z wyni-
ku burmistrz Dariusz Meresiński.

Dobre miejsce do życia

Gmina Daleszyce to wyjątkowo dogodna do zamieszkania 
okolica. Ponad połowę jej powierzchni zajmują lasy i tereny 
zielone, dzięki czemu – choć gmina rozwija się dynamicznie 
– można się tu cieszyć spokojem i czystym powietrzem. 
Jednym z niewątpliwych atutów jest bezpośrednie sąsiedztwo 
ze stolicą województwa świętokrzyskiego, a dzięki dobrej 
komunikacji można stąd w krótkim czasie dojechać nie tylko 
do Kielc, ale też do sąsiednich gmin. Dzięki temu mieszkańcy 

„na wyciągnięcie ręki” mają wiele atrakcji turystycznych 
regionu, a jednocześnie w swojej okolicy mogą cieszyć się 
bliskim kontaktem z naturą.
- Poza kolejnymi pokoleniami mieszkańców gminy, którzy 
decydują się pozostać tutaj na stałe, także coraz więcej osób, 
które decydują się na budowę własnych domów poza 
Kielcami, wybierają na swoje miejsce do życia gminę 
Daleszyce.  Cieszymy się i serdecznie witamy naszych 
nowych mieszkańców – dodaje burmistrz. 

Mateusz Fąfara

W związku z kończącymi się terminami ważności do-
wodów osobistych Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 
przypomina o konieczności ich wymiany.

Przypominamy!
Sprawdź ważność 
dowodu osobistego!

Nieważny dowód = problemy
Informacja o nieważnym dowodzie osobistym przekazywana 
jest niezwłocznie do Systemu Informacyjnego Schengen. 
Posługiwanie się dowodem nieważnym może powodować 
negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas 
przekraczania granicy lub dokonywania czynności prawnych 
na podstawie tego dokumentu (bank, poczta, urzędy). Należy 
pamiętać, że na wymianę dowodu osobistego oczekuje się 
do 30 dni, obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie 
dowodu osobistego oraz nowy format fotografii. Wniosek 
o wydanie dowodu osobistego można  złożyć w pokoju nr 9 
w UMiG Daleszyce lub w dowolnym urzędzie gminy 
na terytorium naszego kraju. Wymiana dowodu osobistego  
jest całkowicie bezpłatna.

Mateusz Fąfara
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Rozbudowa świetlicy w Szczecnie coraz bliżej. 
Mamy wykonawcę zadania

Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał 25 lutego umowę 
z wyłonioną w przetargu firmą TIS Usługi Remontowo-
Budowlane Macieja Ławika ze Szczecna. Projekt zakłada 
przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej przy tam-
tejszej siedzibie OSP.
– Dzięki temu mieszkańcy zyskają miejsce do spotkań, 
integracji i prowadzenia zajęć kulturalnych – zapowiada 
burmistrz Dariusz Meresiński.

Według dokumentacji projektowej, planowana rozbudowa 
budynku polegać będzie na dobudowaniu pomieszczeń 
kotłowni, pomieszczenia administracyjnego, węzła sanitar-
nego, pomieszczenia socjalnego, jak również powiększeniu 
pomieszczenia, w którym będzie się znajdować sala zajęć 
grupowych. Natomiast przebudowa w obrysie istniejącego 
budynku będzie obejmować pomieszczenia gospodarcze, 

pomieszczenie porządkowe i garaż. Obiekt zyska nowe 
instalacje, piec na pellet, pojawią się też panele foto-
woltaiczne, bezprzewodowy internet i zewnętrzny 
monitoring. Inwestycja ma być gotowa w połowie przyszłego 
roku.
 Zadanie jest finansowane z programu „Inwestycje 
w obiekty pełniące funkcje kulturalne” operacja typu 
„Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego PROW na lata 2014 – 2020. Całkowity koszt 
przebudowy i wyposażenia świetlicy ma wynieść prawie 
1,2 mln zł. Pomoc unijna wynosi 0,5 miliona złotych.

Magdalena Włodarska

Już wkrótce będziemy ponownie rozliczać się z fiskusem. 
Wypełniając zeznanie nie zapomnij wskazać jako miejsce 
zamieszkania Gminę Daleszyce. Dzięki temu Twoje 
podatki wrócą do Ciebie.

Przypominamy! Wpisz gminę Daleszyce 
w rozliczeniu PIT!

Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Daleszyce i na dzień 
31 grudnia roku podatkowego jest ona miejscem Twojego 
zamieszkania, bez względu na adres zameldowania, 
składając roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu 
(PIT) do Urzędu Skarbowego, w części „dane identyfikacyjne” 
PIT-u wskaż miejsce w którym mieszkasz, wpisz po prostu 
– gmina Daleszyce. Nie musisz dokonywać formalności 
meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania! 
Zapłacony przez Ciebie podatek może trafić do budżetu 
gminy w której mieszkasz. Pozwala to na lepszą realizację 
zadań gminy. Można je przeznaczyć na poprawę Twojego 
otoczenia i finansowanie usług publicznych z których 
na co dzień korzystasz. 
 Twoje podatki wrócą do Ciebie, jeśli w zeznaniu 
podatkowym wskażesz jako miejsce zamieszkania gminę 
Daleszyce.

Mateusz Fąfara
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Gmina Daleszyce przystępuje do realizacji programu 
„Korpus Wsparcia Seniorów”. Taką decyzję podjęli radni 
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej. Program jest 
skierowany do wskazanych przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej osób, które szczególnie 
ucierpiały na skutek ograniczeń związanych z pandemią.                  

Wsparcie dla seniorów

„Korpus Wsparcia Seniorów” to rządowy program osłonowy 
dla osób w wieku 65+, który ma być odpowiedzią na zmiany 
demograficzne w kraju, a obecnie także na wyzwania 
związane z epidemią covid-19. Na terenie gminy Daleszyce 
zdiagnozowano około stu mieszkańców, którzy w czasie 
pandemii wymagają wsparcia w codziennym funkcjo-
nowaniu. Seniorzy otrzymają m.in. wsparcie społeczne 

i psychologiczne (rozmowy, wspólne spacery, pomoc 
osobom objętym kwarantanną), ułatwienie dostępu do opieki 
zdrowotnej (umówienie wizyty czy transport do lekarza), 
wsparcie w czynnościach dnia codziennego (zakupy, pomoc 
w załatwianiu spraw urzędowych). W ramach programu 
mogą być też zakupione opaski medyczne do tak zwanej 
opieki na odległość, które monitorują stan seniorów 
i pozwalają na reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
 Do realizacji Programu w gminie Daleszyce nie 
udało się pozyskać chętnych do pracy wolontariuszy 
(pomimo zaproszenia zamieszczonego na stronie interne-
towej MGOPS). Ośrodek jednak ma doświadczenie 
w realizacji podobnych zadań, ponieważ w poprzednich 
latach realizował zbliżone w swoim zakresie programy 
osłonowe dla potrzebujących opieki mieszkańców gminy.

Redakcja 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Daleszycach

Rafał Siwonia 
z Radnymi

Burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce

Dariusz Meresiński 
z Pracownikami 

Pani dr Barbarze Biernackiej
Wyrazy głębokiego żalu i słowa wsparcia 

w trudnych chwilach po śmierci 

Męża
składają 

Doktorowi Robertowi Brumirskiemu

Wyrazy głębokiego współczucia 

i słowa otuchy

Z powodu śmierci Taty

składają

Mieszkańcy Daleszyc
Mieszkańcy Sukowa i gminy Daleszyce

Burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce

Dariusz Meresiński z Pracownikami 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Daleszycach

Rafał Siwonia z Radnymi

Cztery kluby sportowe z terenu gminy Daleszyce otrzymały 
dotacje na treningi i popularyzację kultury fizycznej dla 
mieszkańców. Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał 
umowy z przedstawicielami klubów, które stanęły 
do otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

Dofinansowaliśmy sportowców

Dotacje otrzymały: Miejsko-Gminny Klub Sportowy 
Spartakus Daleszyce – na realizację zadania pn. „Upowsze-
chnianie i wspieranie sportu i rekreacji poprzez prowadzenie 
zajęć treningowych i szkoleń”, Świętokrzyska Fundacja 
Sportu (szkółka kolarska Vento Bike Team Daleszyce) 
na realizację zadania pn. „Popularyzacja i rozwój kolarstwa 
jako czynnego wypoczynku”, Uczniowski Klub Sportowy 
„SPARTA” na realizację zadania pn. „Szkolenie oraz 
współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet” i Klub Karate 
Kyokushin „Chikara” na realizację zadania pn. „Organizacja 
zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas obozu letniego 
w miejscowości Mikoszewo”.
– Co roku nasz samorząd wspiera kluby, które dla mieszkań-
ców gminy Daleszyce organizują zajęcia sportowe, 
propagują zdrowy tryb życia i są prawdziwymi ambasadorami 
naszej małej ojczyzny – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. 
– Dzięki działalności klubów, które otrzymały dotacje, mamy 
w naszej gminie drużyny piłkarskie dla dorosłych i dzieci 

w każdym wieku (już przedszkolaki mogą w Akademii 
Spartakusa trenować pod okiem doświadczonych trenerów), 
nasze „Spartanki” co roku przywożą medale z mistrzostw 
kraju, młodzi kolarze Vento Bike Team wyrastają 
na najlepszych cyklistów w kraju, karatecy mogą u nas 
trenować pod okiem mistrzów i zdobywać medale 
i wyróżnienia. Mieszkańcy gminy Daleszyce chętnie 
korzystają z oferowanych im zajęć sportowych i wiernie 
dopingują naszych sportowców. Swoimi działaniami kluby 
także mobilizują do aktywności, co ma szczególne znaczenie 
w czasach gier komputerowych i nauczania zdalnego 
– dodaje burmistrz.
 Do konkursu ofert mogą stanąć wszystkie zaintere-
sowane kluby, warunkiem jest, by działały na terenie naszej 
gminy i oferowały swoje zajęcia dla naszych mieszkańców.

Magdalena Włodarska
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Nowe kluby seniora w gminie Daleszyce oficjalnie otwarte.
W sumie mamy ich już dziesięć!

Nowe kluby powstały w ramach projektu „Razem z senio-
rami”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet 
Wiejskich Gminy Daleszyce w partnerstwie z Urzędem 
Miasta i Gminy Daleszyce. Kluby seniora mieszczą się 
w lokalach, które zostały odpowiednio przygotowane przez 
gminę; przeprowadzone zostały prace remontowe z dosto-
sowaniem obiektów do potrzeb funkcjonowania klubów. 
– Mamy już w gminie Daleszyce doświadczenie 
w prowadzeniu podobnego projektu, ponieważ od dwóch lat 
kluby seniora działają także w Cisowie, Daleszycach, 
Komórkach, Sukowie i Smykowie – mówi burmistrz. 
– Od początku wiedzieliśmy, że to bardzo dobry projekt, 
a opinie mieszkańców tylko to potwierdzają. Podczas spotkań 
z seniorami słyszymy bardzo wiele ciepłych słów, ludzie 
są niezwykle wdzięczni i działają z wielkim zaangażo-
waniem. Podziękowania na ręce Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego za to, że mogliśmy 
skorzystać ze środków przeznaczonych na ten cel.
– Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu i aktywizacja osób starszych. Służą temu 
spotkania i zajęcia z zakresu doradztwa medycznego, 
warsztaty plastyczne, kulinarne, ruchowe, spotkania 
integracyjne i wspólne wyjazdy kulturalne i krajoznawcze 
– dodaje Anna Kosmala, prezes Stowarzyszenia Kobiet 
Wiejskich Gminy Daleszyce. – Nasi klubowicze nie tylko 
chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach i wyjazdach, ale 
też sami organizują sobie spotkania i doskonale się przy tym 
integrują. Mają mnóstwo energii i zarażają optymizmem. 
 Aktualny projekt będzie trwał do połowy 2023 roku. 
Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski 

Oficjalnie otwarte zostały kolejne kluby seniora w gminie 
Daleszyce. Miejsca do integracji starszych mieszkańców 
powstały w Słopcu, Niestachowie, Mójczy, Brzechowie 
i Marzyszu. W sumie w pięciu nowych klubach opiekę 
i kreatywne zajęcia znalazło 80 osób. 
– Kolejne kluby seniora to ogromny sukces naszej gminy 
i, jak się już przekonaliśmy, bardzo dobra oferta dla 
mieszkańców – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
PS. Fotorelację z otwarcia klubu seniora w Marzyszu 
przedstawimy w kolejnym numerze Głosu Daleszyc.

Magdalena Włodarska

Klub Seniora BrzechówKlub Seniora BrzechówKlub Seniora Brzechów Klub Seniora NiestachówKlub Seniora NiestachówKlub Seniora Niestachów

Klub Seniora NiestachówKlub Seniora NiestachówKlub Seniora Niestachów

Klub Seniora MójczaKlub Seniora MójczaKlub Seniora Mójcza
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Klub Seniora BrzechówKlub Seniora BrzechówKlub Seniora Brzechów

Klub Seniora MójczaKlub Seniora MójczaKlub Seniora Mójcza

Klub Seniora SłopiecKlub Seniora SłopiecKlub Seniora Słopiec

Klub Seniora SłopiecKlub Seniora SłopiecKlub Seniora Słopiec
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Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych szkołom 
z terenu gminy Daleszyce. Sprawdzamy, jakie zapewniają 
warunki do nauki i rozwoju uczniom, jak się zmieniają, czym 
mogą się pochwalić. Dziś zaglądamy do największej szkoły 
w naszej gminie – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dale-
szycach. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z pełniącą 
obowiązki dyrektora szkoły, panią Moniką Kosmalą.

Monika Kosmala 
Jak podkreśla, ze Szkołą 

Podstawową w Daleszycach 
jest związana od dziecka. 
„Poznałam ją jako uczen-

nica, potem nauczyciel 
i rodzic, a obecnie dyrektor, 

dzięki czemu mogę zarzą-
dzać szkołą z uwzględnie-

niem wielu perspektyw. 
Mam nadzieję, że buduję 

jej przyjazny wizerunek 
w otoczeniu.” Prywatnie 

pani dyrektor jest mężatką i mamą. „Mąż i córka są moim 
wsparciem i motywacją.”

200 lat tradycji i nowoczesność
W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach 
wchodzą: Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka 
„Barabasza” w Daleszycach – 24 oddziały (507 uczniów); 
Przedszkole w Daleszycach – 9 grup (220 przedszkolaków); 
Punkt Przedszkolny w Cisowie (11 dzieci), Punkt 
Przedszkolny w Widełkach (15 dzieci). W sumie: 753 
dzieci. Kadra pedagogiczna liczy 64 osoby, pracownicy 
administracji i obsługi – 41 osób.

Głos Daleszyc: Jakie zmiany zaszły w szkole (inwestycje, 
nowe rozwiązania edukacyjne) w ciągu ostatnich lat?
Monika Kosmala: W wyniku reformy systemu oświaty w 2017 
r. Szkoła Podstawowa w Daleszycach została przeniesiona 
do budynku po gimnazjum. Wymusiło to liczne działania 
związane z dostosowaniem nowego otoczenia zapewnia-
jącego bezpieczne i higieniczne warunki pobytu młodszym 
uczniom. Cały czas trwają prace modernizacyjne i inwe-
stycyjne prowadzone wielotorowo we wszystkich budynkach 
wchodzących w skład zespołu szkolno – przedszkolnego. 

 Do najważniejszych należy zaliczyć: zakup 
autobusu Renault, modernizacja monitoringu, budowa placu 
zabaw, montaż siłowni na świeżym powietrzu, inwestycja 
– wykonanie ponad 2000 m2 sufitów podwieszanych 
z jednoczesną wymianą oświetlenia na energooszczędne, 
zakup nowej pompy ciepła w pawilonie II przedszkola, 
gruntowne remonty (hali sportowej, bloku żywieniowego, 
klatek schodowych, 10 sal lekcyjnych, 2 świetlic szkolnych, 
2 stołówek, gabinetów specjalistycznych, szatni, korytarzy, 
holów, toalet), regeneracja boiska szkolnego. Systematycznie 
zakupujemy sprzęt komputerowy, meble do sal, świetlic oraz 
stołówek, wyposażenie kuchni, zmodernizowaliśmy sieć 
internetową na światłowodową, wprowadziliśmy system 
ewidencjonowania czasu pobytu dzieci w przedszkolu 
– Punktualny Przedszkolak. Nasi starsi uczniowie najbardziej 
zadowoleni są z tzw. strefy relaksu, a przedszkolaczki – z pla-
cu zabaw oraz sali multimedialnej. 
 Obecnie przygotowujemy się do rozbudowy przed-
szkola oraz dalszych prac modernizacyjnych w pozostałych 
budynkach.
 Korzystamy także z możliwości wprowadzania 
nowych rozwiązań edukacyjnych poprzez udział w różnych 
programach (np. Laboratoria Przyszłości – dzięki któremu 
zakupiliśmy pomoce za ponad 150 tyś. zł.; SKS, WF z AWF), 
projektach unijnych (np. Profilaktyczne badania słuchu 
i mowy dzieci z klas pierwszych SP w województwie 
świętokrzyskim”, eTwinning) i innych.
GD: Jakimi osiągnięciami szkoła/uczniowie mogą się 
pochwalić dzisiaj szczególnie?
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MK: Jesteśmy bardzo dumni z wysokich osiągnięć naszych 
przedszkolaków i uczniów w licznych konkursach z różnych 
dziedzin. Jeszcze więcej satysfakcji dostarczają nam sukcesy 
pedagogiczne, które uwidaczniają się w postępowaniu 
naszych wychowanków. Dzieci i młodzież prężnie działają 
jako wolontariusze na rzecz ludzi i zwierząt, angażują się 
w działania prozdrowotne, proekologiczne, artystyczne 
i sportowe. Dumnie reprezentują naszą szkołę także podczas 
uroczystości państwowych i patriotycznych. 
 Daleszycka podstawówka to szkoła z dwustuletnią 
historią i tradycją, w jej murach wykształciło się tysiące 
mieszkańców naszej gminy. 
GD: Czy uczniowie i nauczyciele mają dobre warunki pracy 
i możliwości rozwoju?
MK: Zdecydowanie tak. Baza lokalowa, dydaktyczna oraz 
wyposażenie jest na wysokim poziomie i  systematycznie 
dostosowywane do bieżących potrzeb. Uczniom oferujemy 
również wachlarz zajęć pozalekcyjnych: zajęcia rozwijające 
z wielu przedmiotów, koła zainteresowań (językowe, 
szachowe, teatralne, wolontariatu, Ligii Ochrony Przyrody, 
SKO), gromada zuchowa, drużyna harcerska, kluby sportowe 
i inne. Współpracujemy również ze szkołą językową Gareth’s 
School, Klubem Karate Kyokushin CHIKARA, Akademią 
Piłkarską Spartakus, szkołami tańca.
 Staramy się tworzyć dogodne warunki do rozwoju 
także dla grona pedagogicznego, które jest wyjątkowo 
ambitne, chętnie dąży do podnoszenia swych kwalifikacji 
i dzięki temu elastycznie dostosowuje się do zmieniającej 
rzeczywistości. Posiadamy wielu własnych specjalistów: 
pedagoga, psychologa, logopedów, surdo – i tyflopedagoga, 
terapeutów, nauczycieli wspomagających, doradcę 
zawodowego.
GD: Jak układa się współpraca z samorządem gminy?
MK: Współpraca układa się pomyślnie. Samorząd gminny 
zawsze służy pomocą, rozumie potrzeby szkoły/przedszkola 
i jest otwarty na nowe rozwiązania. Znakomicie współpracuje 
się także z jednostkami organizacyjnymi z terenu Gminy 
Daleszyce. Śmiało można stwierdzić, że wszystkim 
przyświeca jeden cel – troska o dobro naszych najmłodszych 
obywateli.
 Wykonanie tak wielu zadań w naszej placówce 
w przeciągu dwóch lat nie byłoby możliwe bez znakomitej 
współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce, Radą 
Miejską oraz Radą Rodziców szkoły i przedszkola, 

za co pragnę serdecznie podziękować w imieniu całej 
społeczności szkolnej.
GD: Czy pandemia jest dużym wyzwaniem dla szkoły?
MK: W tak dużej placówce jak nasza, pandemia była 
ogromnym wyzwaniem przede wszystkim logistycznym, ale 
myślę, że poradziliśmy sobie z nim w bardzo dobrym stopniu. 
Pomimo początkowych trudności, zdobyliśmy wiele nowych 
umiejętności, wprowadziliśmy rozwiązania, których część 
zostanie z nami na dłużej. 
GD: Uczniowie i rodzice twierdzą, że program nauczania jest 
„przeładowany”. Jak to wygląda z punktu widzenia nauczy-
cieli. Czy jest czas i możliwości na pobudzanie kreatywności 
u dzieci, wspieranie ich w ich pasjach? Co wydaje się Pani 
najważniejsze w realizowaniu programu nauczania i pracy 
pedagoga?
MK: Faktycznie młodzież ma dużo nauki, ale mimo tego 
chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych czy poza-
lekcyjnych, angażuje się w akcje, wydarzenia kulturalne, 
sportowe. Cieszymy się, że uczniowie lubią spędzać czas 
w szkole. Uważam, że nauczyciele w naszej szkole, oprócz 
realizacji programu nauczania, umiejętnie pomagają 
dzieciom, aby „stały się tymi, którymi stać się mogą.”
GD: Dziękuję za rozmowę.
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14 lutego 2022 roku minęła 80. rocznica przemianowania 
Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową. Pamięć 
żołnierzy uczcili m.in. najmłodsi mieszkańcy naszej gminy. 
Znicze w miejscach pamięci zapalili uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy.

Najmłodsi pamiętali o bohaterach

4-klasiści wraz z wychowawcą Łukaszem Wilczkowskim 
złożyli hołd bohaterom wojennym na cmentarzu partyzan-

ckim w Kielcach, pod pomnikiem Armii Krajowej na Skwerze 
Stefana Żeromskiego, pod pomnikiem harcerskim na skwerze 
Szarych Szeregów i pod tablicą upamiętniającą poległych 
harcerzy i harcerki na placu katedralnym. Uczniowie 
zapoznali się też z wystawą Instytutu Pamięci Narodowej 
o Janie Piwniku „Ponurym”. Jak informują nauczyciele, 
spacer poprzedziła okolicznościowa lekcja przedsta-
wiająca najważniejsze fakty związane z utworzeniem Armii 
Krajowej. 

Redakcja

Mali inżynierzy z Kranowa
W gminie Daleszyce trwa realizacja projektu „Wspierać 
bardziej - kompleksowe usługi wspierania rodziny 
w Mieście i Gminie Daleszyce”. Uczestnikami projektu 
są dorośli i dzieci, dla których Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej przygotował możliwość specjali-
stycznego poradnictwa i ciekawe zajęcia rozwojowe.

Jednym z założeń projektu było utworzenie świetlicy 
opiekuńczo-wychowawczej w Kranowie z dostosowaniem 
jej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Objęte programem 
dzieci mogą tu zyskać pomoc w nauce i wsparcie w rozwoju 
społeczno-emocjonalnym. Organizowane są zajęcia 
dodatkowe dla szczególnie uzdolnionych uczniów, a także 
wyjazdy do placówek kultury. W ostatnim czasie dzieci 

wyjechały do Energetycznego Centrum Nauki.
– Podczas ciekawych warsztatów dowiedzieliśmy się, jak 
powstały piramidy? Co łączy dźwig i ramię człowieka? Czy 
gazy i ciecze są w stanie napędzić urządzenie? Budując 
własną dźwignię, mogliśmy się poczuć jak kreatywni 
inżynierowie – podsumowuje wyjazd kierowniczka świetlicy 
w Kranowie, Dagmara Jarosz.
 Celem projektu jest wszechstronne wsparcie dla 
kilkudziesięciu rodzin (45 osób dorosłych oraz 45 dzieci). 
Rodziny otrzymały możliwość skorzystania z poradnictwa 
specjalistycznego (radca prawny, pedagog, psycholog, 
logopeda, terapeuta uzależnień), stworzono też możliwość 
wzięcia udziału w treningu zastępowania agresji. 
 Projekt zaczął się w maju ub. roku i potrwa do końca 
grudnia 2022 r.

Magdalena Włodarska
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Nagrody dla małych czytelników

Najmłodsi uczniowie z grup „Wiewióreczki” i „Żabki” 
zdobyli cztery wyróżnienia i cztery nagrody! Zdobywcami 
I miejsca wśród sześciolatków zostali: Nela Rzadkowska 
i Franciszek Borek. II miejsce zajęła Maja Borowska, III była 
Kornelia Maciejewska. Wyróżnienia przyznano Natalii 
Rytlewskiej,  Karolowi Krzemińskiemu, Dawidowi 
Szczepaniakowi i Dorotce Kłosowicz. 
 Upominki oraz dyplomy dla zwycięzców wręczyli 
burmistrz Dariusz Meresiński oraz dyrektor Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Daleszycach Alicja Prendota, 
gratulując wszystkim dzieciom i opiekunom.

Najmłodsi uczniowie daleszyckiego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego zostali laureatami plastycznego konkursu 
zorganizowanego przez Mediatekę Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Kielcach. Mali artyści wyczarowali 
najpiękniejsze portrety „Bibliusia” - pacynki, która zachęca 
przedszkolaki do czytania.

Nowoczesne technologie w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Daleszycach. Pracownicy szkolą się m.in. 
z projektowania gier komputerowych i niebawem przekażą 
wiedzę uczniom naszych szkół.

Technologie dla kultury

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Oblicze Edukacji 
bierze udział w Projekcie „TIK w instytucji kultury#1” 
w ramach „Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa, Działanie nr 3.2. Innowacyjne rozwiązania 
na rzecz aktywizacji cyfrowej”. 
 TIK to skrót od Technologie Informacyjno-Komunika-
cyjne i w zasadzie wiele mówi o samym projekcie. Jego celem 
jest rozwój kompetencji cyfrowych wśród pracowników 
gminnych, samorządowych instytucji kultury oraz uczniów 
w wieku 10-18 lat z terenu woj. świętokrzyskiego. Realizując 
projekt pracownicy instytucji kultury nabędą nowe 
umiejętności w zakresie posługiwania się nowymi 
technologiami komunikacyjno-informacyjnymi. Pierwsze 
zajęcia praktyczne w tym zakresie odbyły się w dniach 23.01 
– 28.01 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dale-
szycach, a gościliśmy na nich także pracowników Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Łagowie oraz Miejsko-

 Konkurs jest efektem cyklicznych spotkań pod 
hasłem „Bibliusiowe czytanki na wesołe poranki”, organizo-
wanych przez Mediatekę przy współpracy z aktorami teatru 
im. Żeromskiego w Kielcach. 

Magdalena Włodarska

Gminnego Centrum Kultury w Bodzentynie. 
 Zajęcia obejmowały programowanie z klockami 
Lego Mindstorms oraz grą Scottie!Go!, a także tworzenie 
prostych gier komputerowych za pomocą programu Scratch.  
Na potrzeby realizacji zadania pracownicy MGOK Daleszyce 
przystępujący do projektu otrzymali pomoce dydaktyczne 
w postaci tableta, laptopa, zestawu klocków Scootie!GO! 
oraz Lego Mindstorms. Zdobytą wiedzę będą przekazywać 
na zajęciach z dziećmi. O terminach zajęć oraz sposobie 
rekrutacji poinformujemy Państwa wkrótce.
Projekt dofinansowano z Funduszy Europejskich.

Magdalena Zielińska, 
MGOK Daleszyce
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Daleszyce Komórki

Przedwojenne autografy mieszkańców naszej gminny 
w Bibliotece Kongresu USA! 

„Naród Polski przesyła Obywatelom 
Wielkiej Unii Amerykańskiej braterskie 
pozdrowienie wraz z zapewnieniem 
najgłębszego podziwu dla stworzonych 
przez Was instytucji w których Wol-
ność, Równość i Sprawiedliwość 
znalazły swój najwyższy wyraz, stając 
się gwiazdą przewodnią dla wszystkich 
nowoczesnych demokracji” – tymi 
słowami otwiera się Polska Deklaracja, 
przekazana w 1926 roku prezydentowi 
Stanów Zjednoczonych Calvinowi 
Coolidge’owi z okazji 150-lecia amery-
kańskiej Deklaracji Niepodległości. 
Dokument został wówczas zdepono-
wany w Bibliotece Kongresu. W 2017 
roku, po 91 latach Polska Deklaracja 
została upubliczniona w wersj i 
cyfrowej.
 Tak o niezwykłym dokumencie 
pisze Biblioteka Narodowa: „Polska 
Deklaracja zawiera ponad 5,5 mln 
podpisów – 1/6 przedwojennej 
ludności Polski – zebranych na trzy-
dziestu tysiącach kart. Są tu autografy 
członków ówczesnego polskiego 
rządu, samorządowców, przedsta-

W 1926 roku do amerykańskiej Biblioteki Kongresu trafiło 30 tysięcy kart 
z podpisami Polaków, z okazji 150-lecia amerykańskiej Deklaracji Niepodległo-
ści. Wśród 5,5 miliona złożonych autografów były podpisy mieszkańców 
Daleszyc, Komórek, Sierakowa, Smykowa i Widełek! „Oryginalny skarb i opo-
wieść o serdecznej przyjaźni dwóch narodów” przybliża na łamach Głosu 
Daleszyc historyk, Romuald Sadowski.

wicieli duchowieństwa i wspólnot 
religijnych, organizacji społecznych 
i politycznych, przedsiębiorców, 

nauko-wców,  a r tys tów a  także 
zwykłych obywateli. „Mam przyje-
mność i zaszczyt ogłosić, że te nad-
zwyczajne tomy obecnie mogą obej-
rzeć wszyscy” - oznajmiła Bibliotekarz 
Kongresu Carla Hayden. „Są jednym 
z najbardziej oryginalnych skarbów 
w amerykańskiej bibliotece – opowieś-
cią z przeszłości o serdecznej przyjaźni 
dwóch narodów.”

Sieraków Smyków Widełki
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Kolarze szlifowali formę 

Kolarze zakwaterowali się w Borkowie w gospodarstwie 
agroturystycznym „Mistrz i Małgorzata”, która stała się ich 
bazą wypadową. Odbyli szereg treningów przygotowując się 
do wiosennego sezonu kolarskiego. Był też oczywiście czas 
na regeneracje i zabawę m.in. grając w bilard, czy szusując na 
nartach w Niestachowie. 
 Jak przyznali młodzi sportowcy, gmina Daleszyce 
okazała się świetną bazą przygotowawczą dla sportowców. 
Życzymy wszystkim zawodnikom kolejnego udanego 
sezonu! 

Mateusz Fąfara

Choć zima nie kojarzy się z kolarskimi wyzwaniami 
– to dobry czas na przygotowania do zbliżającego się 
szybko wiosennego sezonu. Zawodnicy Vento Bike Team 
Daleszyce ferie zimowe spędzili bardzo intensywnie. 
Trenerzy Jan i Krzysztof Baćkowscy zorganizowali swoim 
podopiecznym obóz przygotowawczy w naszej gminie. 

1 marca obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
To wspomnienie partyzantów, którzy 
po zakończeniu II wojny światowej 
nie złożyli broni, ale dalej walczyli 
o niepodległość Polski z kolejnym 
– tym razem sowieckim okupantem. 

Cześć i Chwała 
Bohaterom!

Szacuje się, że w antykomunistycznym 
podziemiu działało od 120 do 180 
tysięcy żołnierzy z okresu okupacji 
wojennej, którzy ścigani byli przez 
władze PRL aż do 1989 roku. 
 Hołd bohaterom oddali m.in. 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Partyzantów AK Ziemi Kieleckiej 
w Sukowie, gdzie tradycyjnie już przy-
gotowana została gazetka ścienna, 
a lekcje historii zostały poświęcone 
właśnie tej tematyce.

Magdalena Włodarska
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Z początkiem marca zakończył się tegoroczny karnawał. 
Zapusty świętowaliśmy chętnie, nie brakło tradycyjnych 
zabaw i suto zastawionych stołów. Wspaniale bawiły się 
dzieci i młodzież podczas balów przebierańców oraz 
spotkań walentynkowych, jakie w lutym miały miejsce 
w naszych szkołach, a także seniorzy z gminnych klubów 
seniora, którzy wspólną zabawę zorganizowali 22 lutego 
w Sukowie. 

Redakcja

Karnawałowe szaleństwo 
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11 lutego odbyło się nadzwyczajne, walne zebranie 
członków Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Spartakus 
Daleszyce, na którym wybrano nowy zarząd. Kolejny raz 
zaufanie podczas wyborów zdobył poprzedni prezes 
Andrzej Hernik oraz jego zastępca Andrzej Więcek. 
Dodatkowo do zarządu powołano Marlenę Kasprzyk, 
Krzysztofa Kosakiewicza oraz Łukasza Pietrowskiego.

Nowy zarząd Spartakusa Daleszyce

– Cieszę się, że kolejny raz otrzymałem zaufanie - powiedział 
prezes Spartakusa Andrzej Hernik. – Nasze plany 
na przyszłość się nie zmieniają. Nadal chcemy się rozwijać, 
szkolić dzieci, dawać jak najlepsze warunki do trenowania 
oraz podnieść psychicznie pierwszą drużynę przed startem 
rundy. W zarządzie są osoby, którym zależy na tym, żeby 
w klubie było dobrze i tego chcemy się trzymać. Dziękuję 
burmistrzowi naszego miasta i gminy, Dariuszowi 
Meresińskiemu, staroście Tomaszowi Plebanowi, naszym 
sponsorom, ale też wszystkim tym, którzy pomagają nam 
w naszej codziennej pracy. Podziękowania składam również 
Darkowi Jeziorskiemu, wieloletniemu członkowi zarządu 
– dodał prezes. 
 Nie tak dawno, bo we wrześniu zeszłego roku 
wybrano nowe  władze daleszyckiego klubu, ale dwóch 
członków zrezygnowało z członkostwa. 

Obecny Zarząd MGKS Spartakus Daleszyce: 
1. Prezes zarządu – Andrzej Hernik
2. Wiceprezes zarządu – Andrzej Więcek
3. Skarbnik – Marlena Kasprzyk
4. Sekretarz – Krzysztof Kosakiewicz
5. Członek zarządu- Łukasz Pietrowski 
 Spartakus Daleszyce szkoli ponad 150 adeptów 
i adeptek futbolu, a w akademii pracuje 11 trenerów. Pierwsza 
drużyna znajduje się na 12. miejscu Hummel IV ligi 
po niezbyt udanej rundzie. 

Marlena Kasprzyk, Spartakus Daleszyce
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Informacje z Gminy Daleszyce
na bieżąco w sieci

www.daleszyce.pl Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
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