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Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Początek nowego roku to czas planowania, ale też podsu-
mowań, dlatego w styczniowym numerze Głosu Daleszyc 
poświęciliśmy kilka stron na zestawienie inwestycji i działań, 
jakie podejmowaliśmy w naszej gminie w 2021 roku. Cieszę 
się, że mimo utrudnień związanych z sytuacją pandemiczną, 
wydłużającymi się terminami realizacji niektórych prac, 
rosnącymi wydatkami i zmniejszonymi wpływami do budżetu 
gminy, udało nam się ukończyć i rozpocząć wiele ważnych 
dla mieszkańców zadań, m.in. związanych z budową dróg 
i chodników, boisk sportowych, porządkowaniem gospodarki 

wodno-kanalizacyjnej, ochroną środowiska. 
 To właśnie inwestycje pokazują najwyraźniej, jak szybko rozwija się nasza gmina, 
ale trzeba pamiętać, że zadaniem samorządu jest też bieżące utrzymanie naszych szkół, 
bibliotek, ośrodka kultury, czy ośrodka pomocy społecznej; wspieramy lokalne kluby sportowe 
i stowarzyszenia, otwieramy kolejne kluby seniora i świetlice, dbamy, by sprawnie mogły 
funkcjonować jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, prowadzimy programy profilaktyki 
zdrowotnej, organizujemy wydarzenia kulturalne i spotkania integrujące lokalną społeczność. 
To wszystko tylko w zarysie pokazuje skalę odpowiedzialności gminy i jej zobowiązania 
finansowe. Patrząc na to, jak dobrze nawet w trudnych czasach radzą sobie nasze jednostki 
i jak wiele dobrego dzieje się w gminie Daleszyce, możemy z satysfakcją zostawić za sobą 
miniony rok i ze spokojem patrzeć w przyszłość. 
 W nowy rok wchodzimy z ambitnymi planami, a niektóre z nich już się realizują. 
W dzisiejszym numerze GD piszemy m.in. o rozpoczętych pracach drogowych w Marzyszu, 
kontynuowanych – w Komórkach, o kolejnym budynku szkolnym, jaki poddajemy 
termomodernizacji, o bardzo ważnych programach społecznych, jakimi wspieramy naszych 
mieszkańców. W barwnych fotorelacjach podsumowujemy, jak minęły ferie uczniom, a także 
mieszkańcom, którzy wzięli udział w naszym fotograficznym konkursie. Wszystkim gratuluję 
wspaniałych wrażeń i pięknych wspomnień, które z pewnością uda się przechować na łamach 
naszego czasopisma.
 Uwadze Czytelników szczególnie polecam relację z jubileuszowego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, jaki znów imponująco zmobilizował mieszkańców gminy 
Daleszyce do pomocy najbardziej potrzebującym. Trzeba tu zaznaczyć, że do pomocy 
zgłosiło się ponad stu wolontariuszy, wielu darczyńców przekazało przedmioty na licytację, 
a w efekcie zebraliśmy największą sumę w powiecie kieleckim – jeszcze raz dziękuję 
Wszystkim za Wasze wielkie serca!

Głos Daleszyc

W skrócie:
W Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce odbyło się 
spotkanie burmistrza Dariusza Meresińskiego 
z sołtysami. Omówione zostały najważniejsze 
potrzeby, zaplanowane wydatki i inwestycje 
w poszczególnych miejscowościach.
– Takie spotkania owocują świetną współpracą 
i wspólną wizją dalszego rozwoju gminy 
Daleszyce – podsumował burmistrz.

Strażacy z Daleszyc podsumowali miniony rok. 
W siedzibie jednostki na daleszyckim rynku odbyło 
się zebranie sprawozdawcze za 2021 r. Podliczone 
zostały m.in. przeprowadzone interwencje, ponie-
sione wydatki, zakupiony sprzęt. Gratulujemy 
Zarządowi udzielonego absolutorium.

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach odbyło się także posiedzenie 
Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Daleszy-
cach. Druhowie wspólnie z burmistrzem Dariu-
szem Meresińskim omówili budżety naszych 
jednostek i plany na 2022 rok.

Serce przed Urzędem Miasta i Gminy w Daleszy-
cach znów wypełnione po brzegi – przekazaliśmy 
kolejne 25 worków wypełnionych nakrętkami 
na rzecz fundacji „Miśka Zdziśka”. Dziękujemy 
Wam za ciągłe uzupełnianie naszego serduszka 
i prosimy o więcej!

Borków drugim sołectwem w regionie!
Sołectwo Borków zajęło drugie miej-
sce w plebiscycie Echa Dnia 
Sołectwo Roku Województwa 
Świętokrzyskiego 2021. Gratulujemy 
sołtysowi Rafałowi Siwoni, człon-
kom Rady Sołeckiej, a także miesz-
kańcom tej pięknej miejscowości.

– To dla naszego sołectwa duże wyróż-
nienie – mówił, odbierając nagrodę, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Da-
leszycach. – Mieszkańcy mogą być 
dumni z naszej miejscowości.

Redakcja
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Postępują prace w Komórkach

Inwestycja realizowana w Komórkach przez Powiatowy 
Zarząd Dróg zakłada przebudowę drogi powiatowej na dłu-
gości 875 m. Poza budową chodnika, zmieniona zostanie 
nawierzchnia drogi. Ekipa budowlana ma za zadanie 
wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji „powiatów-
ki” poprzez sfrezowanie starego asfaltu i ułożenie nowych 
warstw, poszerzenie jezdni do 5,5 metra, wykonanie pobo-
cza, systemu odwodnienia terenu wraz z ewentualną 
przebudową istniejących sieci energetycznych, wodociągo-
wych czy kanalizacji sanitarnej. Wykonawca ma też udrożnić 
istniejące rowy i umocnić skarpy, a w końcu wprowadzić 
konieczne oznakowanie. Wszystkie prace mają się zakoń-
czyć do września tego roku.

Tegoroczna zima pozwoliła rozpocząć kilka inwestycji 
w gminie Daleszyce, jedną z nich była budowa chodnika 
przy drodze powiatowej w Komórkach. 
– Mimo zmiennych warunków pogodowych, ekipa budow-
lana ułożyła już kilkaset metrów ciągu pieszego, z którego 
już korzystają mieszkańcy miejscowości – relacjonuje 
burmistrz Dariusz Meresiński. 

Ruszyły prace termomodernizacyjne budynku „B” szkoły 
podstawowej w Szczecnie. W obiekcie aktualnie 
wymieniane są okna, instalacja grzewcza i oświetleniowa. 
– Po zakończeniu będzie to wygodny i bezpieczny budy-
nek, który spełni potrzeby uczniów i nauczycieli, będzie 
estetyczny i przyjazny dla środowiska – zapowiada 
burmistrz Dariusz Meresiński.

 Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych „Fart” z Kielc, koszt inwestycji to 987.660,00 zł. 
Zamówienie jest dofinansowywane w ramach rządowego 
programu „Fundusz Dróg Samorządowych” oraz finanso-
wane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach i Gminę 
Daleszyce.

Magdalena Włodarska

Pracowite ferie.
Ekipa remontowa w szkole w Szczecnie

Prace zaczęły się od rozebrania starych opasek betonowych 
wokół budynku, zdemontowania instalacji centralnego 
ogrzewania i oświetleniowej oraz demontażu stolarki 
okiennej. Nowe elementy wyposażenia są sukcesywnie 
montowane w miejsce starych. Projekt zakłada również 
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku i wykonanie nowej 
elewacji wraz z orynnowaniem, ocieplenie fundamentów 
i stropu, a także wymianę dachu i instalację paneli foto-
woltaicznych. Wykonawca zadania ma także uwzględnić 
wykonanie przyłącza c.o. z budynku „A” tak, aby zmini-
malizować straty ciepła pomiędzy budynkami. 
 Po zakończeniu prac oba budynki szkolne będą 
odnowione, ciepłe i ekologiczne. Pierwszy etap termo-
modernizacji zakończył się w 2019 roku, w jej ramach – poza 
ociepleniem ścian, wymianą okien i instalacji – w obiekcie 
zamontowany został również nowy piec na pellet. Razem 
z energooszczędnym oświetleniem i fotowoltaiką, wszystkie 
te rozwiązania prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania 
na energię i ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmo-
sfery, a więc w efekcie – do zmniejszenia kosztów energii 
i poprawy stanu środowiska naturalnego. 
 Inwestycja jest realizowana w ramach projektu 
pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Daleszyce” w ramach działania 6.1 
„Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT 
KOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Magdalena Włodarska

Firma Alucrom 

zatrudni lakierników 

w zakładzie w Dębskiej Woli.

Wyślij CV na adres: 

praca@alucrom.pl 

lub zadzwoń: 

663 754 868 

Firma Alucrom 

zatrudni lakierników 

w zakładzie w Dębskiej Woli.

Wyślij CV na adres: 

praca@alucrom.pl 

lub zadzwoń: 

663 754 868 
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Znaczące wsparcie dla osób niepełnosprawnych. 
W gminie Daleszyce zrealizowano ważny projekt

Dofinansowanie zostało pozyskane ze środków Solidarno-
ściowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
i wyniosło 739 tysięcy 755 złotych. 
– Chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom osób niepełno-
sprawnych. Pomoc tym, którzy z przyczyn zdrowotnych nie 
mogą być samodzielni jest niezwykle istotną sprawą, 
szczególnie teraz, w dobie pandemii. Cieszymy się, 
że do gminy Daleszyce trafiły środki, które umożliwiły nam 
uruchomienie takiego wsparcia. Od wielu lat staramy się, aby 
osoby niepełnosprawne otrzymywały stałą pomoc. Środki, 
które pozyskujemy, są skutecznie wykorzystywane 
na te działania – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce.

Pomagali w domu i poza nim
W ramach pozyskanych środków na realizację projektu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” wsparcie w 2021 
roku otrzymało 47 osób, w tym 43 osoby z orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności i 4 osoby z orze-
czeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
Zatrudnieni zostali wykwalifikowani opiekunowie, którzy 
pomagali im w codziennym funkcjonowaniu w obrębie 
miejsca zamieszkania oraz w wyjściu z domu i dotarciu 
w różne rejony. 
– Rolą asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc, 
a w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności, 
wyręczanie ich w pewnych czynnościach. Rodzaj wsparcia 
zależy od potrzeb. Może to być wspólne gotowanie obiadu, 
wyjście do urzędu w celu załatwienia ważnych spraw, 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – projekt pod 
taką nazwą został zrealizowany w gminie Daleszyce 
w 2021 roku. W jego ramach wsparcie w czynnościach dnia 
codziennego otrzymało 47 niesamodzielnych osób 
ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności. Samorząd gminy pozyskał na ten cel blisko 740 
tysięcy złotych dofinansowania zewnętrznego.

czy nawet pomoc w dotarciu do kościoła albo kina. Już trzeci 
rok z rzędu pozyskaliśmy środki na ten cel, mamy więc 
doskonałe rozeznanie w tym, jak należy odpowiadać 
na potrzeby osób niepełnosprawnych – podkreśla Renata 
Segiecińska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Daleszycach.   

Długofalowe wsparcie
W gminie Daleszyce program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” realizowany jest już od 2019 roku. 
– Przybywa osób w podeszłym wieku, ludzi chorych 
i niepełnosprawnych. Szczególnie dużo przybyło ich podczas 
pandemii i musimy im pomóc wszelkimi usługami, jakie 
są możliwe. Są to osoby, które potrzebują wsparcia 
w codziennym życiu. I od tego właśnie są asystenci – podkre-
śla dyrektor Segiecińska.
 Jak zgodnie podkreślają samorządowcy, asystentura 
jest już sprawdzonym i niezawodnym sposobem w walce 
z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych.

Agnieszka Olech

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, 
realizowany w ramach środków Państwowego Funduszu 
Solidarnościowego, będzie prowadzony przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach także 
w 2022 roku. Całkowity koszt Programu wyniesie 
1.833.705,00 zł. Program skierowany jest do 55 osób 
niepełnosprawnych z terenu gminy Daleszyce posiadających 
orzeczenie o znacznym  lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności. Ponadto Program jest kierowany 
do 15 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Mieszkanka Niw, Janina Łukawska, 25 stycznia obchodziła 
swoje setne urodziny. W tym szczególnym dniu wizytę 
dostojnej Jubilatce złożyli przedstawiciele Urzędu Miasta 
i Gminy w Daleszycach.

200 lat, pani Janino! 

Na spotkaniu urodzinowym, które odbyło się w domu 
Jubilatki, pojawili się Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce 
Piotr Ferens, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Daleszycach Jowita Krzywicka oraz sołtys Niw Wacław 
Pawlik, którzy przekazali list gratulacyjny od burmistrza 
Dariusza Meresińskiego, bukiet kwiatów i drobny upominek. 
Na spotkaniu nie zabrakło oczywiście urodzinowego tortu 
oraz życzeń kolejnych stu lat życia w zdrowiu. Pani Janina 
zapytana o receptę na długowieczność odpowiedziała, 
że gotowego przepisu nie posiada, ale kochająca, wspierająca 
się rodzina dają jej energię, którą mogłaby obdarować jeszcze 
niejedną osobę.

 Życzymy zatem naszej Jubilatce wszystkiego 
najlepszego i jeszcze wielu wiosen w metryce!

Mateusz Fąfara



Głos Daleszyc 5

To pierwszy etap zadania dotyczącego rozbudowy drogi gminnej w tej 
miejscowości. Mieszkańcy zyskają również nową nawierzchnię 
asfaltową i utwardzone pobocze.

Ruszyła budowa chodnika w Marzyszu

Nowa nawierzchnia zostanie położona na odcinku drogi o długości 
ok. 800 m, chodnik powstaje przy fragmencie drogi o długości ok. 550 m. 
W ramach inwestycji przewidziano wykonanie zjazdów z kostki 
betonowej, budowę odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej 
oraz przebudowę kolidującej sieci elektrycznej oraz telekomunikacyjnej. 
 Wartość zadania to ok. 1,3 mln zł, zostanie w połowie dofinan-
sowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Prace zakończą się 
do jesieni.

Redakcja

Dostali szansę na znalezienie pracy. W Daleszycach zakończył się 
innowacyjny projekt z milionowym dofinansowaniem

Prężnie działająca polityka społeczna
 Gmina Daleszyce może być stawiana za wzór 
do naśladowania, jeśli chodzi o wsparcie osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 
– Program „Elastyczni na rynku pacy w Daleszycach” był 
wsparciem nie tylko dla samych uczestników, ale pośrednio 
też dla ich rodzin. Wartość projektu to prawie milion trzysta 
tysięcy złotych. Na jego realizację pozyskaliśmy znaczące 
dofinansowanie zewnętrzne w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, 
które pokryło, aż 85% tej kwoty – mówi Dariusz Meresiński, 
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
 Program był realizowany przy współpracy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach oraz 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
– Po trzydziestu miesiącach wspólnej pracy z dyrektor 
MGOPS w Daleszycach Renatą Segiecińską doświadczyłam 
cudu zmiany. O uczestnikach projektu, który właśnie 
kończymy, mówimy „elastyczni”. W trakcie jego realizacji 
oni rośli w siłę, umacniali się, dojrzewali, poznawali siebie 
i swoje emocje, by dziś tworzyć nową, dotąd nieznaną jakość. 
Cieszę się, że dla burmistrza Dariusza Meresińskiego 
największą wartością jest człowiek. Ta praca ma sens – 
powiedziała dyrektor Ośrodka FRDL w Kielcach Agnieszka 
Migoń podczas uroczystego zakończenia projektu.

Projekt skrojony na miarę potrzeb
 Uczestnicy projektu wzięli udział w wielu zajęciach, 
spotkaniach i warsztatach, których celem było podnoszenie 
kompetencji osobistych i kwalifikacji zawodowych. 
– Na początku pytano nas, czy program nie jest przeła-
dowany, czy nie za dużo tych oddziaływań. Jednak okazało 
się,  że jeśl i  jest  on prowadzony z odpowiednią 
intensywnością, to przynosi oczekiwane efekty. Jego 

28 stycznia w siedzibie OSP Daleszyce odbyło się uroczyste 
podsumowanie projektu „Elastyczni na rynku pracy 
w Daleszycach”. Był to czas podsumowań i wymiany 
wrażeń z ponad dwuletniego okresu jego realizacji. 
W projekcie wzięło udział trzydziestu klientów Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach, 
którzy uczestniczyli w kursach, warsztatach i szkoleniach 
zawodowych, dzięki czemu udało im się poszerzyć swoje 
kwalifikacje i w większości powrócić na rynek pracy.

uczestnicy wiedzą jak napisać CV, jak rozmawiać, czy też jak  
odpowiednio się ubrać. Niektórzy potrafią nawet sami 
poprowadzić wykład motywacyjny. Stali się naprawdę silni 
– podkreślała Renata Segiecińska, dyrektor MGOPS 
w Daleszycach. 
 Uczestnicy zostali objęci doradztwem psycho-
logicznym, zawodowym, brali udział w spotkaniach 
motywacyjnych i różnego rodzaju warsztatach. Wybrali się 
także na wycieczkę do Gdańska, gdzie zadbano o ich wygląd 
zewnętrzny i zdrowie. 
– Kolejnym etapem projektu były staże zawodowe, podczas 
których zdobywali niezbędne doświadczenie. Nowe 
umiejętności sprawiały, że rosła ich samoświadomość 
i pewność siebie. Warto dodać, że uczestnicy projektu są też 
wolontariuszami w Klubie Wolontariatu w Daleszycach. 
Te doświadczenia również im wiele pomogły. Pomimo 
zakończenia projektu, nadal pozostają wolontariuszami 
i w tym obszarze wciąż będą się realizować, pomagając 
innym – mówiła dyrektor Renata Segiecińska. – Jednocześnie 
dziękuję serdecznie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
za partnerstwo w tym jakże niełatwym projekcie – podsumo-
wała.
 Podczas spotkania podsumowującego projekt 
„Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” obejrzano szereg 
reportaży realizowanych w trakcie jego trwania. Były one 
doskonałym streszczeniem tego, co w tym czasie zostało 
wykonane. Obecny podczas wydarzenia sekretarz Miasta 
i Gminy Daleszyce Piotr Ferens nie szczędził słów uznania, 
gratulując realizacji projektu, który faktycznie realnie pomógł 
ludziom.

Agnieszka Olech 
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Gmina Daleszyce przystąpiła do Lokalnej Organizacji 
Turystycznej „Góry Świętokrzyskie”. Zrzeszenie wyko-
rzystuje potencjał turystyczny Gór Świętokrzyskich 
do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego 
tego obszaru. Radni przegłosowali stosowną uchwałę 
na grudniowej sesji Rady Miasta.

Dla promocji i równowagi. 
Daleszyce w Lokalnej 
Organizacji Turystycznej

Gminy zrzeszone w Organizacji wspólnie promują swoje 
obszary pod względem turystycznym, ale też kulturowym, 
inwestycyjnym i jako atrakcyjne miejsce zamieszkania. 
Ważne jest też budowanie świadomości ekologicznej 
i pobudzanie przedsiębiorczości. 
– Poprzez zrzeszenie w Organizacji chcemy promować nasze 
walory turystyczne, dziedzictwo kulturowe, naszą politykę 
proekologiczną, a to wszystko pośrednio przekłada się 
na dalszy rozwój społeczno-ekonomiczny gminy Daleszyce 
– podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński. 
– Dzięki wspólnym działaniom promocyjnym mamy większe 
szanse zaistnieć lub wzmocnić swoją pozycję w świadomości 
turystów czy przedsiębiorców, ale też osób, które wybierają 
miejsce do życia. Jestem pewny, że gmina Daleszyce 
zasługuje tu na uwagę; znajdujemy się niedaleko głównych 
atrakcji turystycznych naszego województwa, obszar jest 
dobrze skomunikowany, mamy bogactwo przyrodnicze, 
w tym cenne rezerwaty na terenie Cisowsko-Orłowińskiego 
Parku Krajobrazowego. Nasza gmina to także potencjał dla 
przedsiębiorców i ogromne atuty dla mieszkalnictwa 
rodzinnego, co warto podkreślać i promować.
 Obecnie członkami Lokalnej Organizacji Turysty-
cznej są między innymi gminy Bieliny, Bodzentyn, Górno, 
Nowa Słupia, Masłów, Łączna, Pawłów oraz Świętokrzyski 
Park Narodowy, Ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej oraz 
podmioty branży turystycznej.

Magdalena Włodarska

Ponad 50 tysięcy złotych ofiarowali w tym roku mieszkańcy 
gminy Daleszyce na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
We wszystkich sołectwach datki do puszek zbierali 
wolontariusze, a w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Daleszycach odbyła się licytacja, na której 
zebrano ponad 14,5 tys. zł. „Pod młotek” poszły gadżety 
WOŚP i przedmioty podarowane przez mieszkańców 
gminy, w tym długopis i portfel, które na aukcję przekazał 
burmistrz Dariusz Meresiński.

Wielkie serca
w gminie Daleszyce

Uzbierana w gminie Daleszyce kwota to dokładnie 
53.250,06 zł. Jak się okazało, sztab zlokalizowany w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach uzyskał najlepszy 
wynik w całym powiecie! 
– Pomimo trudnych czasów, po raz kolejny mieszkańcy 
naszej gminy pokazali wielkie serca. Dziękuję za obecność 
wszystkich na licytacji i za każdą złotówkę wrzuconą do pu-
szek naszych wolontariuszy. Cieszę się, że, jak zawsze, 
możemy liczyć na naszą młodzieżi dzieci, które mimo wiatru 
i deszczu, dzielnie zbierały datki, na wszystkich, którzy 
pracowali w sztabie i pomagali przy organizacji Orkiestry 
w Daleszycach,a w szczególności panu Norbertowi 
Wojciechowskiemu i pracownikom MGOK, razem tworzymy 
jedną wielką rodzinę – mówił burmistrz Dariusz Meresiński. 
 Chociaż wietrzna pogoda nie ułatwiała zadania, 
Wielka Orkiestra 30 stycznia wspaniale zagrała już po raz 
30-ty. Wolontariusze uzbrojeni w czerwone serduszka byli 
od niedzielnego poranka obecni na terenie całej gminy 
Daleszyce, a po południu odbył się koncert lokalnych 
artystów i licytacja w hali MGOK. Razem z orkiestrą Jurka 
Owsiaka w tym roku zagrała nam również daleszycka 
orkiestra dęta, zatańczyły też Kryształki. Po występach 
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zaczęła się tradycyjna licytacja przedmiotów przekazanych 
na aukcję przez instytucje i prywatnych darczyńców. Aukcję 
poprowadził dyrektor MGOK, Norbert Wojciechowski. 
Wśród upominków była m.in. koszulka Mistrzów Polski Vive 
Łomży Kielce z autografami zawodników, obrazy przekazane 
przez radnych Grzegorza Gałuszkę, Annę Kosmalę, 
upominkami licytację wsparli także Mariusz Dziadowicz, 
Zenobia Wojciechowska, Czesław Skrybuś, Paweł Toboła, 
Jarosław Machul, Emil Machul, sołtys Daleszyc Paulina 
Kotyniewicz, sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Piotr Ferens, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Sukowie Małgorzata 
Bielecka, Klub Sportowy „Spartakus” Daleszyce, szkółka 
kolarska Vento Bike Team Daleszyce, Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna, była maskotka „Żarek” ofiarowana 
przez Ochotniczą Straż Pożarną z Daleszyc, kosze 
z produktami przekazane zostały przez Zakład „Zychowicz”, 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Słopca  oraz KGW „Wesołe 
Gosposie z Widełek”. Gadżety na licytację przekazali 
również mieszkańcy naszej gminy jak również spoza niej.
 W tym roku, przypominamy, zagraliśmy na rzecz 
okulistyki dziecięcej. Dla osób, które mają jeszcze możliwość 
wesprzeć Orkiestrę, wciąż otwartych jest wiele aukcji 
prowadzonych w internecie.

Magdalena Włodarska
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Radosne Ferie 2022 w gminie Daleszyce

Na dobry początek ferii dzieci spotkały się również 
na przygotowanym specjalnie dla nich balu karnawałowym 
w Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach, zorganizo-
wanym przez burmistrza Dariusza Meresińskiego, kierownika 
Centrum Mariusza Marciniaka i sołtysa Widełek Pawła 
Adwentowicza oraz radną Powiatu Kieleckiego Annę 
Kosmalę i świetlicę wiejską w Widełkach.

Magdalena Włodarska

Bal karnawałowy dla maluchów i ciekawe zajęcia dla nieco 
starszych – tak gmina Daleszyce zadbała o uczniów, którzy 
spędzali w domach zimową przerwę szkolną. Dwa 
tygodnie minęły tu pod hasłem „Radosne ferie 2022”. 
Zajęcia odbywały się w grupach, w siedzibie Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach, Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej i świetlicy integracyjnej 
„Promyczek”; było przedstawienie teatralne, zajęcia 
muzyczne, pieczenie pizzy, plener malarski i ognisko 
z Nadleśnictwem Daleszyce. 
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22 stycznia minęła 159. rocznica 
wybuchu Powstania Styczniowego 

– To dla nas szczególnie ważne wydarzenie historyczne 
– zaznacza burmistrz. – W naszej gminie możemy znaleźć 
miejsca walk powstańczych i groby bohaterów. Miejscowa 
ludność udzielała też pomocy i schronienia polskim 
oddziałom, za co zostaliśmy przez władze carskie ukarani 
m.in. odebraniem Daleszycom praw miejskich. Heroizm 
Powstańców i zwykłych ludzi, którzy wspierali ich w walce 
o wolność mają miejsce w naszej pamięci.
 Miejsca pamięci o Powstaniu Styczniowym znajdzie-
my w Daleszycach, Szczecnie i Cisowie.

Magdalena Włodarska

Burmistrz Dariusz Meresiński wraz z wiceprzewodniczącą 
Rady Miejskiej Beatą Powałkiewicz oraz radnymi Dorotą 
Klimek i Pawłem Tobołą oddali hołd poległym w tym zrywie 
narodowym, składając kwiaty przy pomniku Powstańców 
Styczniowych na daleszyckim cmentarzu.

Darmowe szczepienia 
dla mieszkańców gminy Daleszyce. 
Rusza profilaktyka meningokoków 
dla dzieci i pneumokoków dla seniorów

Szczepienia są wykonywane w przychodniach w Daleszy-
cach i Sukowie. Mogą z nich skorzystać osoby, które 
są mieszkańcami miasta i gminy Daleszyce. Zainteresowani 
mogą umawiać się na zabiegi telefonicznie w godzinach 
pracy przychodni. 
 Przypominamy, że w okresie jesiennym, w gminie 
realizowany jest również program darmowych szczepień 
przeciwko grypie.

Redakcja

Gmina Daleszyce realizuje kolejne programy profilaktyki 
zdrowotnej dla mieszkańców. W lutym zaczynają się dwa 
programy darmowych szczepień: przeciwko meningo-
kokom dla dzieci w wieku 1-2 lata oraz przeciwko 
pneumokokom dla osób powyżej 65. roku życia. 
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Rok 2021 w gminie Daleszyce

 Równowaga w działaniu
Daleszyce są największą gminą w powiecie kieleckim, 
zamieszkaną przez 16 tysięcy mieszkańców. Naszym atutem 
jest bogactwo lasów i nieskażona przyroda. Dla podnoszenia 
komfortu życia mieszkańców realizujemy co roku szereg 
ważnych inwestycji, dbając przy tym o to, by nie stracić tego, 
co nas wyróżnia: zasobów natury i cennych tradycji. Dlatego 
w budżecie gminy, jak co roku, zabezpieczone zostały 
znaczne środki nie tylko na realizację koniecznych 
inwestycji, ale także na działania proekologiczne, sportowe, 
kulturalne i społeczne.
– Stawiamy na zrównoważony rozwój naszej gminy, 
co znaczy, że dbamy o to, by inwestycje były różnorodne 

Rok 2021 był w gminie Daleszyce czasem wyzwań i skutecznego działania. Zrealizowaliśmy ogromny budżet,  w którym 
zapisano inwestycje na ponad 20 mln zł – i to przy zmniejszonych z powodu pandemii dochodach i wzrostach cen m.in. 
energii, czy utrzymania oświaty. 

i realizowane w każdym sołectwie. Oznacza to również, 
że inwestujemy tak w zadania drogowe i wodno-
kanalizacyjne, jak i rozwój osobisty mieszkańców czy 
promowanie walorów przyrodniczych naszej małej 
Ojczyzny. Dbamy o potrzeby uczniów i seniorów, 
sportowców i artystów, rodzin, przedsiębiorców, jak 
i bezrobotnych, troszczymy się o środowisko. To właśnie 
decyduje o naszym sukcesie. Bo dynamiczny rozwój gminy 
Daleszyce, jaki obserwujemy od kilku lat, to niewątpliwy 
sukces, jaki osiągamy pracą i oddaniem dla tego miejsca, 
które jest naszym domem – podkreśla  burmistrz Dariusz 
Meresiński.  

 Cenne kilometry
W minionym roku na obszarze gminy przybyły kolejne 
kilometry dróg i chodników, zwiększających komfort 
kierowców i bezpieczeństwo pieszych. Zakończona została 
m.in. warta w sumie 6,7 mln zł przebudowa drogi powiatowej 
w Sukowie, którą od 2020 roku remontowaliśmy wraz 
z powiatem kieleckim. Rozpoczęliśmy przebudowę drogi 
powiatowej w Komórkach wraz z budową chodnika oraz 
długo oczekiwaną przez mieszkańców Daleszyc 
kompleksową przebudowę ulicy Kilińskiego, przebudowa-
liśmy odcinki dróg gminnych i wewnętrznych w Niwach, 
Szczecnie i Borkowie, uzupełniamy chodnik w Dankowie, 
przygotowujemy się do remontu drogi w Marzyszu.   
 Wiele projektów drogowych, na które czekają 
mieszkańcy, jest w fazie planowania (droga powiatowa 
w Smykowie, w Sukowie „Borkach”, ulica Kościuszki 
w Daleszycach, droga Daleszyce-Niwy, droga gminna 
Słopiec-Ławy-Niwy, w Mójczy, drogi wewnętrzne w Słopcu 
i Widełkach). Sięgamy skutecznie po dofinansowania, dzięki 
którym m.in. przebudujemy newralgiczne skrzyżowanie przy 
Domu Ludowym w centrum Daleszyc i zbudujemy parking 
przesiadkowy przy cmentarzu w Sukowie.
 Ale bezpieczeństwo na drogach to nie tylko nowa 
nawierzchnia. Systematycznie uzupełniamy i rozbudowu-
jemy oświetlenie uliczne, montując energooszczędne lampy 
LED wyposażone w inteligentny system sterowania 

parametrami oświetlenia, dzięki któremu natężenie światła 
zależy od ruchu na drogach i pogody, wpływając 
na zmniejszenie zużycia energii. Kolejną dobrą wiadomością 
dla kierowców jest rozpoczęcie przebudowy drogi Suków-
Mójcza wraz z budową oświetlenia skrzyżowania drogi 
powiatowej z obwodnicą. Dla poprawy bezpieczeństwa 
na najruchliwszych odcinkach naszych dróg, m.in. przy 
szkołach, powstaną również tzw. inteligentne przejścia dla 
pieszych; będą one usytuowane w Daleszycach, Borkowie, 
Mójczy i Sukowie.

Droga w Niwach koło świetlicyDroga w Niwach koło świetlicyDroga w Niwach koło świetlicy Parking przy ośrodku zdrowia w SzczecnieParking przy ośrodku zdrowia w SzczecnieParking przy ośrodku zdrowia w Szczecnie

Utwardzenie kostką betonową pobocza w DankowieUtwardzenie kostką betonową pobocza w DankowieUtwardzenie kostką betonową pobocza w Dankowie
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 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Poprawa stanu dróg i chodników to jeden z priorytetów 
działalności samorządu. Kolejnym jest rozbudowa sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej, tak, aby ułatwić codzienne 
życie wszystkim mieszkańcom gminy i chronić nasze 
środowisko naturalne. 
 Na początku ubiegłego roku zakończyliśmy 
rozbudowę i  przebudowę oczyszczalni  śc ieków 
w Daleszycach. Była to konieczna i największa w historii 
naszej gminy inwestycja kubaturowa, jej koszt to w sumie 
ponad 12 mln zł. Gruntownej modernizacji poddaliśmy też 
oczyszczalnię w Marzyszu i rozpoczęliśmy przebudowę 
oczyszczalni w Szczecnie. Tym samym wszystkie trzy obiekty 
na terenie naszej gminy będą nowoczesne i bezpieczne dla 
przyrody. Są też przygotowane na przyjęcie większej liczby 
przyłączeń ze względu na stale rosnącą liczbę gospodarstw 
domowych podłączanych do sieci kanalizacyjnej. 
 W tym zakresie działamy kompleksowo: budowane 
są kolejne odcinki sieci wodno-kanalizacyjnych (Kranów, 
Brzechów, Niestachów i Smyków), pompownie (Brzechów) 
i stacje uzdatniania wody (Smyków). Przygotowujemy także 
projekty budowy ponad 9 km nowych instalacji wodocią-
gowych i kanalizacyjnych na terenie gminy. W sumie 
na zadania wodno-kanalizacyjne w 2021 roku wydaliąmy 
prawie 6 mln zł. 

Droga w Niwach ,,Zielone Niwy”Droga w Niwach ,,Zielone Niwy”Droga w Niwach ,,Zielone Niwy” Droga gminna w SzczecnieDroga gminna w SzczecnieDroga gminna w Szczecnie Droga wewnętrzna w BorkowieDroga wewnętrzna w BorkowieDroga wewnętrzna w Borkowie

Droga Suków BabieDroga Suków BabieDroga Suków Babie
Nowe oswietlenie Nowe oswietlenie 

uliczne w Dankowieuliczne w Dankowie
Nowe oswietlenie 

uliczne w Dankowie

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni w SzczecniePrzebudowa i rozbudowa oczyszczalni w SzczecniePrzebudowa i rozbudowa oczyszczalni w Szczecnie

Zmodernizowana oczyszczalnia w MarzyszuZmodernizowana oczyszczalnia w MarzyszuZmodernizowana oczyszczalnia w Marzyszu

Pompownia wody w BrzechowiePompownia wody w BrzechowiePompownia wody w Brzechowie
Rozbudowana i zmodernizowana Rozbudowana i zmodernizowana 

oczyszczalnia w Daleszycachoczyszczalnia w Daleszycach
Rozbudowana i zmodernizowana 

oczyszczalnia w Daleszycach

Chodnik w KomórkachChodnik w KomórkachChodnik w Komórkach
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 Dla mieszkańców i środowiska
Aby dodatkowo korzystnie wpłynąć na otoczenie, które budujemy dla siebie 
i naszych dzieci, inwestujemy w odnawialne źródła energii. Tylko w minionym roku 
panele fotowoltaiczne zainstalowaliśmy na pięciu obiektach użyteczności 
publicznej: ujęciu wody w Niwach, budynkach szkoły podstawowej w Sierakowie 
i Brzechowie, Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach, a także rozbudowy-
wanego Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (rozpoczęliśmy też zadanie 
dotyczące budynku B szkoły w Szczecnie, gdzie również zamontowana będzie 
fotowoltaika). Budynki szkół i Urzędu przechodzą termomodernizację, a więc 
docieplenie ścian, wymianę dachów, okien, instalacji i źródeł ogrzewania – tak, aby 
zmniejszyć koszty ogrzewania i emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

 Innowacyjne usługi społeczne
Dbamy o naturę, ale w pierwszej kolejności nasze inwestycje 
to odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Plany przebudowy 
siedziby magistratu pozwoliły nam na wprowadzenie takich 
udogodnień, których w starym budynku szczególnie 
brakowało, w tym rozwiązań dla niepełnosprawnych, jak 
przystosowanie korytarzy, drzwi i toalet, w Urzędzie będzie 
też winda i podjazd dla osób mających trudności 
z poruszaniem się.
Dla potrzeb niepełnosprawnych przystosowaliśmy także 
świetlicę wiejską w Kranowie, gdzie Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach realizuje wart 
1 mln zł projekt pomocy dla rodzin z naszej gminy „Wspierać 
bardziej”. Pomocą objęte są rodziny, które potrzebują 
wsparcia nie tylko socjalnego, ale też psychologicznego czy 
prawnego. 
 Imponującym projektem gminy Daleszyce są kluby 
seniora. W 2021 roku przygotowaliśmy się do otwarcia pięciu 

nowych, co oznacza, że  obecnie na terenie naszej gminy 
działa aż 10 klubów seniora! 

 Inwestujemy w młodych
Polepszanie warunków uczenia się i jakości kształcenia 
poprzez remonty szkół i wprowadzanie nowoczesnych 
pomocy naukowych to nasze podstawowe działania 
skierowane wprost do dzieci i młodzieży. Ponieważ jednak 
uczniowie dotkliwie odczuli skutki trwającej pandemii, kiedy 
nauczanie odbywało się zdalnie i ograniczyło kontakty 
z rówieśnikami, z dodatkową inicjatywą skierowaną właśnie 
do tej grupy wiekowej wyszedł burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce wspólnie z radnymi Rady Miejskiej. Aby 
wynagrodzić trudności z nauką i zmotywować uczniów 
do dalszej pracy, burmistrz Dariusz Meresiński po zakoń-
czeniu roku szkolnego w 2020 roku nagrodził młodzież 
z najwyższą średnią ocen i laureatów konkursów przedmio-
towych. W roku 2021 bony pieniężne przekazane zostały 
prymusom po raz drugi, a liczba nagrodzonych zwiększyła się 
kilkukrotnie. 
 W całym spektrum naszych działań nie możemy 
pominąć prawdziwych ambasadorów gminy, jakimi 
są odnoszący sukcesy w kraju i za granicą sportowcy. 
Dotacjami i promocją wspieramy działalność m.in. UKS 
Sparty Daleszyce (Puchar Polski w beach soccer), Klub Karate 

Chikara (tylko w listopadzie 13 medali na ogólnopolskim 
turnieju w Nowym Targu), Akademia Spartakus Daleszyce 
(awanse Młodzików i Juniorów do świętokrzyskiej ligi 
piłkarskiej), Vento Bike Team (Złoto w Tour de Pologne 
Junior). 
 Aktywność fizyczna jest dziś szczególnie ważna, 
dlatego uzupełniamy też brakującą bazę sportowo-
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rekreacyjną na terenie gminy. W tym roku otworzyliśmy dwa 
nowoczesne boiska: przy szkole w Mójczy i w sąsiedztwie 
zalewu w Borkowie, projektujemy podobne obiekty 

 Dla ciała i ducha
Inwestowanie w rozwój ludzi i integracja mieszkańców 
to bardzo ważne działania także zabezpieczone w budżecie 
gminy. Jak co roku, organizujemy wydarzenia kulturalne, 
takie jak doroczny Daleszycki Jarmark na św. Michała, 
gminne dożynki i lokalne festyny. Możemy się też pochwalić 
wyjątkową inscenizacją dawnych obrzędów prezentowaną 
przez nasze Koła Gospodyń Wiejskich jako „Marzyskie 
wesele”. 
 W ubiegłym roku wyjątkowo ważnym wydarzeniem 
były obchody 800-lecia daleszyckiej parafii pw. św. Michała 
Archanioła i koronacja słynącego łaskami obrazu Matki Bożej 

Szkaplerznej. Uroczystości zgromadziły na daleszyckim 
rynku mieszkańców gminy i regionu; były przeżyciem 
duchowym i jednym z najważniejszych dni dla całej diecezji 
kieleckiej.
 W naszym kalendarzu nie mogło braknąć ważnych 
dat związanych z trudną historią kraju: w sierpniu oddaliśmy 
hołd poległym bohaterom, którzy walczyli o wolną Polskę 
podczas II wojny światowej, w listopadzie odsłoniliśmy 
popiersie generała Tadeusza Buka przy szkole podstawowej 
w Mójczy, jak co roku upamiętniamy rocznice związane 
z ważnym dla naszej gminy Powstaniem Styczniowym. 

w Cisowie, Widełkach i Niestachowie, zdobyliśmy też 
dofinansowanie do budowy sal gimnastycznych przy 
szkołach podstawowych w Marzyszu i Borkowie. 

 Zapraszamy!
Skutecznie pozyskiwaliśmy dofinansowania zewnętrzne 
na najważniejsze inwestycje, ale też na działania promo-
cyjne. Już na rogatkach gminy witają nas od 2021 roku nowe 
znaki informacyjne. Witacze zostały w 100% sfinansowane 
z pozyskanych środków zewnętrznych, podobnie jak nowa 
wizytówka miasta Daleszyce – przestrzenny napis „I love 
Daleszyce”, który stał się ulubionym tłem dla pamiątkowych 
zdjęć z naszego miasta. 
– Mamy dużo do zaoferowania mieszkańcom, jak i turystom 
– podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Nasza gmina 
ma wiele atutów, od bliskiego sąsiedztwa ze stolicą regionu 
po fakt, że większość naszego obszaru zajmują tereny 
zielone. Tutaj można odpocząć, mając mnóstwo atrakcji 
w zasięgu ręki. Zapraszamy na leśne ścieżki piesze 
i rowerowe, naszą perełką turystyczną jest oblegany latem 
zalew w Borkowie, zimą otwiera się stok narciarski 

w Niestachowie. Lokalne imprezy pokazują dawne tradycje 
i kulturę, dla gości otwarta jest bogata baza noclegowa. 
Wszystkie inwestycje, które realizujemy z myślą o komforcie 
życia mieszkańców służą także podróżnym. Gmina 
Daleszyce stawia na równowagę, naszą zaletą jest też 
gościnność. Do zobaczenia!

Boisko wielofunkcyjne w BorkowieBoisko wielofunkcyjne w BorkowieBoisko wielofunkcyjne w BorkowieBoisko piłkarskie przy SP w MójczyBoisko piłkarskie przy SP w MójczyBoisko piłkarskie przy SP w Mójczy

Witacz w WidełkachWitacz w WidełkachWitacz w Widełkach

Napis przestrzenny I love DaleszyceNapis przestrzenny I love DaleszyceNapis przestrzenny I love Daleszyce
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Czy mała szkoła może być konkurencyjna dla dużych, 
miejskich placówek? Uczniowie z Brzechowa, z wynikami 
egzaminów zawsze powyżej średniej krajowej są najle-
pszym dowodem na to, że małe szkoły mają niewątpliwą 
przewagę nad dużymi placówkami, dzięki indywidu-
alnemu podejściu do uczniów. Tutaj średnio na każdego 
z nauczycieli przypada tylko czterech podopiecznych!

Rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych szkołom 
z terenu gminy Daleszyce. Jakie zapewniają warunki nauki 
i rozwoju dla uczniów, jak się zmieniają, czym mogą się 
pochwalić? Czy nasze szkoły to dobry start dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Daleszyce? Sprawdzamy!
 W dzisiejszym numerze Głosu Daleszyc zapraszamy 
do przeczytania rozmowy z dyr. Szkoły Podstawowej w Brze-
chowie, panią Anną Wojnowską-Burys.

Anna Wojnowska-Burys
Jak sama przyznaje, 

ze Szkołą Podstawową 
w Brzechowie jest związa-
na emocjonalnie. Pracuje 

w niej już 28 lat, a więc 
z ławek szkolnych zna 

również rodziców swoich 
dzisiejszych uczniów. 

Prywatnie pani dyrektor 
jest mężatką, ma dwoje 

dorosłych dzieci, jest także 
babcią. „Wnuk mobilizuje 
mnie do aktywności fizycznej, jeździmy razem na nartach, 

rowerach, chodzimy na basen. Lubię piesze wędrówki 
po górach niezbyt wysokich.” 

Mała szkoła z wielkim 
potencjałem

Głos Daleszyc: Zacznijmy od tego, jak wygląda organizacja  
pracy w szkole podstawowej w Brzechowie.
Anna Wojnowska-Burys: Szkoła Podstawowa w Brzechowie 
od września 2012 r. jest prowadzona przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Ekorozwoju Brzechowa „Kuźnia Talentów”. Jest 
tutaj 8 oddziałów, do których w roku szkolnym 2021/22 
uczęszcza  87 uczniów. Kadra Pedagogiczna w szkole liczy 
20 nauczycieli. Dzięki temu Szkoła Podstawowa w Brzecho-

wie może zapewnić naukę w małych grupach z indywidu-
alnym podejściem do każdego ucznia. Każda klasa posiada 
własną salę lekcyjną. Szkoła jest dobrze wyposażona w po-
moce dydaktyczne i multimedialne. W jednym skrzydle 
szkoły mieści się oddział przedszkolny (kl. „0”), do którego 
w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 20 dzieci, oraz punkt 
przedszkolny, do którego uczęszcza 25 dzieci. W tym samym  
skrzydle mieści się gabinet logopedyczny oraz wewnętrzna 
bawialnia, z której  chętnie korzystają dzieci. Jest to możliwe 
nawet w czasie pandemii, dzięki zakupionej przez Radę 
Sołecką lampie wirusobójczej i bakteriobójczej.
GD: Jakie zmiany zaszły w szkole (inwestycje, nowe  
rozwiązania edukacyjne) w ciągu ostatnich lat?
AW-B: Dzięki inwestycji realizowanej przez Gminę 
Daleszyce w 2021 roku budynek szkoły w Brzechowie 
przeszedł termomodernizację. Ocieplone zostały ściany 
budynku i pokryte nową, ładną elewacją.  Wymieniony został 
dach szkoły, okna, drzwi zewnętrzne budynku, instalacja 
centralnego ogrzewania oraz piec co. Ponadto zamontowano 
pompę ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Powyższe 
działania przyczyniły się do wzrostu estetyki szkoły oraz 
zmniejszenia nakładów na utrzymanie właściwej temperatury 
w budynku.
 Dzięki pomocy finansowej Rady Sołeckiej w 2020 
roku wymieniono na nowe urządzenia na placu zabaw, 
z których chętnie korzystają mali mieszkańcy miejscowości 
Brzechów.
 Szkoła korzysta z dostępnych projektów, programów 
przyczyniających się do powiększenia zaplecza eduka-
cyjnego – zakupu książek, pomocy multimedialnych, pomocy 
dydaktycznych. 
 Kilka lat wcześniej szkoła realizowała kilka proje-
któw unijnych, dzięki którym uczniowie korzystali z doda-
tkowych zajęć edukacyjnych, zajęć rozwijających uzdol-
nienia, brali udział w wycieczkach krajoznawczych, obozach 
sportowych.
 W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” współ-
finansowanego przez MEiN w grudniu 2021 roku uczniowie 
kl. 4-8 uczestniczyli w 2-dniowej wycieczce do Warszawy, 
a uczniowie kl. 1-3 w 1-dniowej wycieczce do Krakowa.
GD: Jakimi osiągnięciami szkoła/uczniowie mogą się 
pochwalić dzisiaj szczególnie?
AW-B: Uczniowie Szkoły  Podstawowej w Brzechowie 
osiągają dobre wyniki edukacyjne z egzaminów zewnęt-
rznych – średnia z egzaminu zawsze powyżej średniej 
krajowej. W ostatnim czasie wielu naszych uczniów 
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przechodziło do finałów konkursów przedmiotowych. 
Do naszej szkoły uczęszcza również kilku chłopców 
reprezentujących województwo świętokrzyskie w piłce 
nożnej. Nasi sportowcy często wracają z medalami 
z gminnych zawodów sportowych, a większość dzieci 
biorących udział w konkursach np. recytatorskich czy wiedzy, 
zdobywa miejsca na podium lub wyróżnienia.
 Tradycją szkoły stały się popularyzujące naukę 
języka angielskiego „Gminne Przeglądy Małych Form 
Teatralnych w języku angielskim”, „Nocne czytanie”- impre-
za popularyzująca rozwój czytelnictwa i integrująca społecz-
ność szkolną poprzez wspólne zabawy i „nocowanki” 
w szkole, „Wieczór filmowy” dla uczniów kl. 7 i 8.
 Szkoła integrowała społeczność szkolną i lokalną 
organizując co roku uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka 
oraz „Festyn rodzinny”, w którym uczestniczyli mieszkańcy 
Brzechowa i okolicznych miejscowości. Powyższe przed-
sięwzięcia w ostatnich dwóch lata, ze względu na pandemię, 
zostały mocno ograniczone.
GD: Szkoły w małych miejscowościach kiedyś wyraźnie 
odstawały od „miejskich standardów”. Czy to wciąż aktualne? 
Czy uczniowie i nauczyciele mają dobre warunki pracy 
i możliwości rozwoju?
AW-B: Ja powiedziałabym, że szkoły w małych miejsco-
wościach są bardziej przyjazne dla ucznia, żaden uczeń nie 
jest anonimowy i każdy z nich może otrzymać pomoc od 
nauczyciela, jakiej potrzebuje, aby rozwinąć jak najlepiej 
swoje możliwości i umiejętności. Warunki pracy dla 
nauczycieli jak i uczniów są lepsze niż w miejskich, przepeł-
nionych  szkołach. 
GD: Jak układa się współpraca szkoły z samorządem gminy? 
AW-B: Współpraca z samorządem gminy układa się bardzo 
dobrze, o czym świadczą powyższe przykłady. Aktualnie 
w ramach współpracy w budynku szkoły został otwarty Klub 
Seniora dla seniorów z miejscowości Brzechów.
GD: Czy pandemia jest dużym wyzwaniem dla szkoły?
AW-B: Była dużym wyzwaniem na pewno na początku, 
w marcu 2020 roku, kiedy nagle przeszliśmy na zdalne 
nauczanie. Od roku szkolnego 2020/21 byliśmy już przygo-
towani, wszyscy nauczyciele przeszli szkolenia z platformy 
Office 365 i wykorzystania m.in. aplikacji Teams w pracy 
z uczniami i do zdalnych zebrań z rodzicami. W celu łatwiej-
szej komunikacji z uczniami i rodzicami wprowadziliśmy 
dziennik elektroniczny. Ponadto zostały opracowane 

i są przestrzegane procedury funkcjonowania szkoły w czasie 
pandemii.   W celu zmniejszenia kontaktów miedzy osobami 
zmieniono godziny rozpoczynania zajęć przez poszczególne 
grupy dzieci. Oczywiście nie jest łatwo, ale dajemy radę.
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 w pracy 
pedagoga?
AW-B: Widzę, że uczniowie szczególnie klas siódmych 
i ósmych są obciążeni, a nauczyciele dość zgodnie mówią, 
że w podstawie programowej z poszczególnych przedmiotów 
jest dużo treści do zrealizowania. Najważniejsza w realizo-
waniu programu nauczania jest mądrość nauczyciela 
i umiejętność dostosowania go do poziomu klasy.
GD: Dziękuję za rozmowę.

W gminie Daleszyce mamy 10 szkół, w tym cztery, dla 
których organem prowadzącym jest ratusz i sześć prowadzo-
nych przez stowarzyszenia. Wszystkie są współfinansowane 
z budżetu gminy, ponieważ otrzymywana subwencja 
oświatowa nie pokrywa w całości podstawowych wydatków 
na ich utrzymanie (w tym roku gmina dokłada do tego celu 
6 mln zł). Ponadto gmina finansuje inwestycje w budynkach 
szkolnych oraz remonty i zakup doposażenia. 

Magdalena Włodarska

Łączymy się w bólu i składamy wyrazy współczucia 

Rodzinie i Bliskim 
z powodu śmierci 

druha Marka Ramiączka, 
prezesa OSP w Szczecnie

Druhny i Druhowie jednostek OSP
z terenu gminy Daleszyce

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Daleszycach

Rafał Siwonia 
z Radnymi

Burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce

Dariusz Meresiński 
z Pracownikami 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

wieloletniego lekarza z Ośrodka Zdrowia w Szczecnie

Dr. Mieczysława Kisiela
Wyrazy żalu i współczucia 

rodzinie i bliskim składają:

Mieszkańcy Szczecna i gminy Daleszyce

Burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce

Dariusz Meresiński z Pracownikami 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Daleszycach

Rafał Siwonia z Radnymi

Radna Rady Powiaty
Anna Kosmala
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Nasze zespoły docenione 
za kolędowanie

Do regionalnego przeglądu zakwalifikowały się zespoły 
„Marzyszanki” oraz „Kumotry”, które zdobyły wyróżnienia. 
Na szczeblu powiatowym III miejsce w kategorii zespołów 
ludowych zajęły Sukowianki znad Lubrzanki. Wyróżnienie 
otrzymał tutaj Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza oraz Męski 
Zespół Śpiewaczy „Kumotry". Wszystkim wykonawcom 
dziękujemy za piękne i nastrojowe występy i życzymy 
kolejnych zasłużonych sukcesów!

Redakcja 

Zespoły śpiewacze z gminy Daleszyce zostały wyróżnione 
w Powiatowym i Świętokrzyskim Przeglądzie Kolęd i Pasto-
rałek, które odbyły się w styczniu w Łopusznie i Włoszczo-
wie. 
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Trzej królowie w Daleszycach
Tradycyjny orszak Trzech Króli przeszedł 6 stycznia ulicami 
Daleszyc. W tym roku orszaki odbyły się w całym kraju pod 
hasłem „Dzień dziś wesoły”. Mieszkańcy naszej gminy 
wraz z „mędrcami” wyruszyli z rynku do kościoła, a towa-
rzyszyła im daleszycka orkiestra dęta. Nasi muzycy dali też 
piękne koncerty podczas świątecznych nabożeństw. 
W murach świątyni wybrzmiały kolędy, pastorałki i popu-
larne utwory świąteczne.

Redakcja 
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Trudny sparing Spartakusa
Przygotowująca się do rundy wiosennej drużyna Spartakusa 
Daleszyce rozegrała swój pierwszy sparing. Podopieczni 
trenera Andrzeja Więcka w trudnych warunkach atmo-
sferycznych zmierzyli się w Starachowicach z tamtejszym 
Starem. Spotkanie zakończyło się wynikiem 4-2 dla 
gospodarzy. 

Bramki dla Spartakusa zdobyli: Michał Jeziorski i Piotr 
Pietrzyk. Pomimo przegranej, nasi zawodnicy i trenerzy 
są zadowoleni, a początek przygotowań nie weryfikuje 
jeszcze potencjału drużyny. Ważnym do odnotowania faktem 
jest debiut w pierwszej drużynie wychowanka naszej 
Akademii, szesnastoletniego Alana Borowieckiego, który 
pokazał się z bardzo dobrej strony. Mamy nadzieję, 
że wkrótce kolejni młodzi gracze Akademii będą sukcesywnie 
zasilać szeregi bordowo-niebieskich!

Redakcja 
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Koncert Noworoczny 
w daleszyckiej bibliotece

21 stycznia w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Daleszycach odbyła się piąta edycja „Koncertu Noworocznego”. 
Tym razem nastrojowe kolędy i pastorałki zagrał nam Zespół 
Muzyki Dawnej „Venatores Tempus” z Kielc.

Koncert uświetniła recytacja polskiej poezji w wykonaniu 
burmistrza Dariusza Meresińskiego oraz dyrektor MGBP Alicji 
Prendoty i kustosz biblioteki, Lucyny Rogali. Koncert odbył się w tym 
roku bez udziału publiczności, można go obejrzeć na profilu 
społecznościowym MGBP.

Redakcja 
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Noworoczne starcie na murawie.
Zwyciężyli kawalerowie

Po szampańskiej zabawie sylwestrowej przydała się poranna 
rozgrzewka – przyznali nasi futboliści. Choć z założenia 
sympatycy tej noworocznej tradycji gotowi są na rozgrywki 
w śniegu i mrozie, w tym roku musieli zmierzyć się w niespo-
dziewanych warunkach. Jak zapewniają, w rozegraniu meczu 
nie przeszkodził im padający deszcz.
 Mecz został zorganizowany przez burmistrza 
Dariusza Meresińskiego i radnego Pawła Tobołę, którzy 
również stawili się na boisku; w meczu zagrali m.in. radni 
miejscy i pracownicy magistratu, amatorzy wspierani byli 
przez zawodników Spartakusa Daleszyce. 

Tradycyjnie już, Nowy Rok powitaliśmy w naszej gminie 
na sportowo. 2 stycznia na daleszyckim Orliku odbył się 
mecz Kawalerowie vs Żonaci. W tym roku lepsi okazali się 
sportowcy stanu wolnego.

 Mecz zakończył się zwycięstwem kawalerów 8:6, 
a pierwszą bramkę w 2022 roku zdobył Mariusz Maciejski. 
Naszym sportowcom gratulujemy zapału i życzymy nie tylko 
piłkarskich sukcesów w całym Nowym Roku!
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Dziękujemy za wzięcie udziału w naszym feryjnym konkursie, 
który ogłosiliśmy na facebookowym profilu Urzędu Miasta i Gminy 

Daleszyce. Zadaniem było pokazane jak świetnie się bawicie 
podczas ,,zimowych wakacji”. Wasza zabawa była tak wyśmienita, 

że postanowiliśmy nagrodzić wszystkie przesłane zdjęcia, 
które znajdziecie powyżej. Mamy nadzieję, że wypoczęliście 

i pełni energii wróciliście do codziennych obowiązków. 
Autorów zdjęć zapraszamy po odbiór nagród do UMiG Daleszyce.

Gratulujemy i już teraz możemy zdradzić, że będziemy czekać 
na Wasze letnie fotki. Chyba każdy z nas tęskni już za słońcem? :)
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