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Kolejny numer Głosu Daleszyc odmierza 
„milowe kroki” w dziejach naszej gminy. 
W poprzednim miesiącu informowaliśmy 
naszych Czytelników o zakończeniu najwię-
kszej w historii Daleszyc inwestycji, jaką była 
budowa oczyszczalni, tymczasem już w lipcu 
jesteśmy świadkami kolejnych znaczących 
dla całej lokalnej społeczności wydarzeń. 
Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu zewnę-
trznych dotacji, zaczęliśmy realizację warte-
go milion złotych projektu społecznego zwią-
zanego z otwarciem świetlicy w Kranowie. 

Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!

Skorzysta z niego wiele dzieci, będzie to pomoc dla kilkudziesięciu rodzin w trudnej 
sytuacji, dlatego prawdziwa wartość tego zadania jest bezcenna. 
 Historycznym wydarzeniem, jakiego byliśmy świadkami w lipcu, była 
koronacja obrazu Matki Bożej Daleszyckiej. Ta niezwykle ważna dla mieszkańców 
naszej gminy uroczystość zgromadziła tłumy wiernych i osoby związane z naszą 
społecznością. Dzięki relacji w Głosie Daleszyc możemy te piękne chwile przeżyć 
jeszcze raz.
 Publikujemy też relacje z bieżących inwestycji, jakie realizujemy z myślą 
o naszych mieszkańcach, sprawozdanie z działań społecznych i kulturalnych, 
doniesienia o sukcesach naszych sportowców i artystów.  Warto pamiętać, że każda 
z tych informacji to tylko krótkie podsumowanie pracy i zaangażowania ogromnej 
liczby osób. Gorąco zachęcam do lektury.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
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Pomożemy mieszkańcom gminy Daleszyce 
złożyć wniosek „Dobry start” 

Od 1 lipca tego roku wniosek o świadczenie „Dobry start” 300+ dla ucznia można 
złożyć tylko drogą elektroniczną. Wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy 
do tej porty składali wniosek w formie papierowej, pomożemy złożyć go przez 
internet. Dyżur eksperta w naszej gminie już 17 sierpnia.

17 sierpnia w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Daleszycach odbędzie się dyżur 
eksperta ZUS, który pomoże mieszkań-
com złożyć wniosek o świadczenie 
300+. 
Zainteresowanych zapraszamy w go-
dzinach 12-15.
Na spotkanie z ekspertem ZUS potrze-
bny będzie:
 – dowód osobisty lub inny dokument 
tożsamości, np. paszport;
 – telefon komórkowy;
 –  adres e-mail;
 – numer rachunku bankowego, na 
  który zostanie przekazane świad-
  czenie;

 – nazwa i adres szkoły, do której 
  będzie uczęszczać dziecko/dzieci.
Według nowych zasad, wnioski 
o świadczenie „Dobry start” 300+ 
można złożyć tylko drogą elektro-
niczną (portal Emp@tia, bankowość 
e lekt roniczna,  P la t forma Usług 
Elektronicznych ZUS), a wypłata 
przyznanego świadczenia odbywać 
się będzie w formie bezgotówkowej, 
na wskazane konto bankowe. Począw-
szy od roku szkolnego 2021/22 będzie 
je wypłacał Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych.

Redakcja
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Trwają zaawansowane prace przy przebudowie ul. Kiliń-
skiego w Daleszycach. Obecnie drogowcy pracują przy 
budowie sieci kanalizacji sanitarnej  i deszczowej oraz sieci 
wodociągowej. 

Trwają prace na Kilińskiego 

Poza kompleksową przebudową drogi, powstanie tu również 
jednostronny chodnik, natomiast po drugiej stronie 
utwardzone pobocze. Wymienione zostaną także słupy 
oświetleniowe.
 Utrudnienia potrwają do końca roku. Wkrótce jednak 
mieszkańcy będą cieszyć się drogą na miarę XXI wieku, 
na którą czekali od kilkunastu lat.

Mateusz Fąfara

Szkoła Podstawowa w Brzechowie przechodzi komplekso-
wą termomodernizację. Placówka zyska nowy dach i okna, 
zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, wymienione 
centralne ogrzewanie, budynek zyska także nową elewację.

Ruszył remont szkoły w Brzechowie. Co się zmieni?

– Szkoła to serce niemal każdej miejscowości, dlatego tak 
ważna jest ta inwestycja, nie tylko dla dzieci, rodziców 
i wszystkich pracowników szkoły, ale też dla pozostałych 
mieszkańców, którzy będą mogli być dumni z tego, jak 
zmienia się i piękniej ich okolica – podkreśla burmistrz 
Dariusz Meresiński.
 Wartość prac budowlanych wyceniono na kwotę 
1 milion 887 tysięcy złotych. Jest to drugi etap prac 
dotyczących termomodernizacji budynków na terenie gminy 
Daleszyce. W pierwszym udało się przeprowadzić termomo-
dernizacje, aż dziesięciu obiektów. W drugim znajdują się 
dwa budynki: szkoły podstawowej w Szczecnie i szkoły 
podstawowej w Brzechowie. Wartość tych dwóch zadań 
będzie wynosiła łącznie 2,5 miliona złotych. Na ten cel 
pozyskaliśmy około 1,5 miliona złotych zewnętrznego dofi-
nansowania realizowanego w ramach Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 Prace termomodernizacyjne szkoły w Brzechowie 
mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Tymczasem gmina 
Daleszyce jest także w trakcie przetargu na kolejne zadanie 
dotyczące termomodernizacji budynku „B” Szkoły 
Podstawowej w Szczecnie.

Mateusz Fąfara

Zakończyła się ważna inwestycja dla mieszkańców Szcze-
cna. Przed tutejszym Ośrodkiem Zdrowia wyremontowany 
został parking. 
– To wygoda i bezpieczeństwo dla pacjentów oraz 
wszystkich mieszkańców – podkreśla burmistrz Dariusz 
Meresiński.

Wygodny parking 
w Szczecnie gotowy

W ramach zadania zrealizowanego przez gminę Daleszyce, 
istniejący plac, który do tej pory pokryty był kruszywem, 
został utwardzony nawierzchnią z mieszanki mineralno-
bitumicznej. Wykonano również odwodnienie liniowe wraz 
z odprowadzeniem wody do rowu.
– Z wygodnych miejsc postojowych przed przychodnią mogą 
korzystać pacjenci i pracownicy Ośrodka, ale jednocześnie 
bliskość szkoły, a także kościoła czyni parking obiektem 
użyteczności dla wszystkich mieszkańców sołectwa – 

podsumowuje Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce. 

Mateusz Fąfara
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344.533,05 zł. taka kwota trafi do sołectwa Danków-
Wójtostwo, dzięki podpisanej umowie przez Burmistrza 
Dariusza Meresińskiego na modernizację drogi powiatowej 
w tej miejscowości. 

Pod koniec wakacji mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 
wyasfaltowany dojazd do swoich posesji. Będzie 
wygodniej, a przede wszystkim bezpieczniej. Obecny stan 
drogi wymagał interwencji i doprowadzenia jej  do jak 
najlepszej funkcjonalności.

Podpisanie umowy oznacza, że wkrótce mieszkańcy tych 
sołectw będą mogli korzystać z utwardzonego kostką 
betonową pobocza, co znacznie poprawi bezpieczeństwo 
pieszych oraz użytkowników drogi. Dodatkowo wykonane 
zostanie również humusowanie skarp.
 To kolejna w ostatnich dniach inwestycja drogowa, 
która ma za zadanie poprawić komfort życia i bezpieczeń-
stwo mieszkańców Gminy Daleszyce.

Mateusz Fąfara

Usprawniamy 
komunikację w Dankowie

Drogowcy przebudowują 
drogę wewnętrzną 

w Borkowie

– Sukcesywnie realizujemy kolejne tego typu zadania, 
aby mieszkańcy naszej gminy posiadali wygodny dojazd 
do swoich domów czy firm – zaznacza burmistrz Dariusz 
Meresiński. Zadanie dotyczy drogi za szkołą w Borkowie, 
o długości 110 m. Inwestycja jest realizowana częściowo 
w ramach Funduszu Sołeckiego.

Mateusz Fąfara

Most w budowie, jezdnia na ukończeniu. W Sukowie 
realizowana jest ważna inwestycja drogowa. Mieszkańcy 
„dostaną” nową nawierzchnię i komfortowy przejazd już 
we wrześniu.

Droga w Sukowie prawie gotowa

Prace, które trwają w Sukowie-Babiu, to część inwestycji 
realizowanej przez gminę Daleszyce wraz z Powiatem 
Kieleckim (Powiatowym Zarządem Dróg). Pierwszy etap 
został zakończony w ubiegłym roku i objął budowę chodnika 
i wymianę nawierzchni na odcinku Suków-Modrzewie. 
W tym roku finalizowana jest druga część zadania, czyli 
budowa kolejnego odcinka chodnika i wymiana asfaltu 
w dzielnicy Babie. Ponieważ droga powiatowa musi spełniać 
określone parametry, jezdnia w miarę potrzeb została 
poszerzona do 5,5 metra, utwardzone zostało także pobocze. 
 Istotnym elementem zadania jest przebudowa mostu 
na odcinku drogi prowadzącej do Babia. Ze względu 
na skomplikowane przygotowania i szeroko zakrojone prace, 
droga została tymczasowo zamknięta. Jak zapewniają 
drogowcy, ruch ma zostać przywrócony już z początkiem 

września, a do października zakończona zostanie cała 
inwestycja.

Magdalena Włodarska
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24 lipca w Mójczy odbyło się bardzo ważne dla mieszkań-
ców sołectwa wydarzenie – oficjalnie oddano do użytku 
nowe boisko do gry w piłkę nożną. Jego powstanie to wynik 
dobrej współpracy samorządu Miasta i Gminy Daleszyce 
z mieszkańcami oraz skutecznego sięgania po środki 
zewnętrzne. Budowa obiektu została dofinansowana 
z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach programu „Sportowa Polska”.

Nowoczesne boisko w Mójczy uroczyście otwarte

       Uroczyste przekazanie boiska
Mieszkańcy sołectwa Mójcza w gminie Daleszyce mają już 
do swojej dyspozycji nowoczesne boisko do gry w piłkę 
nożną. W oficjalnym otwarciu obiektu wzięła udział 
wiceminister Anna Krupka, senator Krzysztof Słoń, burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, radna Rady 
Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Mójczy Marta Puchała, radny sołectwa 
Mójcza Dariusz Sarek oraz tłumnie zgromadzeni mieszkańcy 
sołectwa. 
– Boisko było bardzo wyczekiwane przez dzieci, młodzież, 
ale i dorosłych, którzy mocno zabiegali o to, aby taki obiekt tu 
powstał. Jest to miejsce, gdzie można aktywnie spędzać 
wolny czas, integrować się, czy rodzinnie pograć w piłkę. 
Na realizację tego zadania pozyskaliśmy dofinansowanie 
z rządowego programu „Sportowa Polska”. Tu gorąco dzięku-
ję pani wiceminister Annie Krupce, która nam pomogła 
i wsparła tę inwestycję. Koszt prac budowlanych to około 
450 tysięcy złotych. Dofinansowanie wyniosło blisko 
135 tysięcy złotych i pokryło 30% wartości zadania. Bardzo 
nas cieszy to, że boisko już funkcjonuje. Z pewnością będzie 
dobrze służyło nie tylko mieszkańcom sołectwa, ale też 
uczniom szkoły podstawowej w Mójczy – powiedział 
burmistrz Dariusz Meresiński.
       Już intensywnie użytkują obiekt
O tym jak boisko było potrzebne świadczy fakt, że jest ono 
użytkowane przez cały dzień, od 6 rano aż do wieczora. 
– Bardzo nas cieszy, że obiekt jest tak wspaniale przyjęty. 
Dofinansowujemy powstawanie nowej infrastruktury sporto-
wej, a także rozwój tej już istniejącej właśnie z myślą o mło-
dych mieszkańcach, o dzieciach i młodzieży, ale także o tych 
starszych, bo chcemy zachęcać wszystkich, aby aktywnie 
spędzali wolny czas. Ważne jest dla nas, aby oderwać 
mieszkańców od smartfonów, komputerów, tabletów, 
telewizorów, aby wybierali aktywny tryb życia, bo to zdrowie 
i dobre samopoczucie, a rywalizacja w duchu „fair play” uczy 
wartości przydatnych w codziennym życiu. Chcemy, aby 
dzięki takim obiektom, dzięki bezpiecznej i nowoczesnej 

infrastrukturze sportowej móc rozwijać od małego sportowe 
talenty, bo nie ma wyników i sukcesów w sporcie wyczy-
nowym bez sportu powszechnego – podkreślała wiceminister 
Anna Krupka. 
– Budowa boiska w Mójczy została dofinansowana w ramach 
programu „Sportowa Polska”, podobnie jak boisko w Borko-
wie w gminie Daleszyce. 
       Dla lokalnej i szkolnej społeczności
Nowe boisko piłkarskie powstało przy Szkole Podstawowej 
w Mójczy. Obiekt ma powierzchnię 1144 m2, długość 
52,5 m, szerokość 23 m, nawierzchnię z trawy syntetycznej 
i jest oświetlone. Teren został ogrodzony z czterech stron 
piłkochwytami o wysokości sześciu metrów, a wzdłuż 
jednego z boków wybudowano jednorzędową trybunę 
na 70 miejsc. Utwardzono też dojście do boiska, które 
połączone jest z istniejącymi drogami. Obiekt przystosowany 
został do rozgrywania meczów w mini piłkę nożną. 
– Boisko jest doskonale wkomponowane nie tylko w teren 
przyszkolny, ale też w społeczność sołectwa Mójcza. Bo o to 
przede wszystkim chodzi, żeby przekazując środki na 
budowę takich obiektów, mogły z nich korzystać całe 
społeczności. I takie właśnie jest boisko przy szkole w Mójczy, 
otwarte dla wszystkich. Mam nadzieję, że będzie ono 
intensywnie użytkowane, dzięki czemu młodzi będą rozwijać 
swoje talenty, a starsi dbać o kondycję i zdrowie – powiedział 
senator Krzysztof Słoń.
       Wielka radość miłośników sportu
Mieszkańcy sołectwa Mójcza są bardzo zadowoleni 
z powstania takiego obiektu. W ich imieniu podziękował 
Dariusz Sarek, radny Rady Miejskiej w Daleszycach i sołtys 
Mójczy. 
– Długo czekaliśmy na taki obiekt i dzięki panu burmistrzowi, 
jego niesamowitemu podejściu do sportu, ale także dzięki 
wiceminister Annie Krupce i innych osób zaangażowanych 
w powstanie boiska możemy się już dzisiaj z niego cieszyć. 
Obiekt tętni życiem, jest tu cały czas mnóstwo dzieci 
i od samego rana aż do wieczora rozgrywane są tu mecze. Nie 
zdawaliśmy sobie sprawy, że może być tu aż tak duża 
frekwencja, co nas niezwykle cieszy – mówił radny Dariusz 
Sarek.   
 Swojej radości z nowego obiektu nie kryły też dzieci.
– Jesteśmy bardzo zadowolone, że wybudowano boisko. Jest 
ono bardzo fajne i można dać mu ocenę 10 na 10 – zgodnie 
podsumowali najmłodsi użytkownicy boiska.

Agnieszka Olech 
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Wszystko dzięki realizacji projektu „Wspierać bardziej”, 
na który gmina pozyskała blisko milion złotych unijnego 
dofinansowania. Jego celem jest kompleksowe wspieranie 
rodzin. Będą tu ciekawe zajęcia dla dzieci i pomoc w nauce, 
a mieszkańcy skorzystają też z bezpłatnych porad 
psychologa, prawnika, psychoterapeuty i socjoterapeuty. 
Świetlica będzie otwarta dla wszystkich chętnych.  

Realizacja projektu „Wspierać bardziej – kompleksowe usługi 
wpierania rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce” rozpoczęła 
się 1 lipca, a zainaugurowano ją otwarciem wyremontowanej 
świetlicy w Kranowie, w której będą odbywały się wszystkie 
spotkania. Witając przybyłych na otwarcie gości dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Daleszycach Renata Segiecińska, podkreślała, że celem 
projektu jest profilaktyka skierowana do dzieci i rodzin 
w ramach działalności placówek wsparcia dziennego. 
Potrzebujący otrzymają pomoc asystenta rodziny, poradni-
ctwo dla rodzin, w tym specjalistyczne, terapeutyczne 
i prawne. – Rodziny zakwalifikowane do projektu zostaną 
objęte kompleksowym wsparciem w formie konsultacji i spe-
cjalistycznego poradnictwa psychologicznego, prawnego 
i asystenta rodziny. Będą prowadzone grupy wsparcia i terapie 
indywidualne oraz rodzinne. Zainteresowani będą 
tu przyjeżdżać po korepetycje do nauczycieli i na przeróżne 
zajęcia, które będą się tu odbywały. Świetlica w Kranowie 
została do tego celu specjalnie przygotowana, przeszła 
remont i została doposażona. Dziękuję burmistrzowi 
za wsparcie i zrozumienie potrzeb lokalnego społeczeństwa. 
Podziękowania kieruję także do wszystkich zaangażowanych 
w realizację projektu – dziękowała dyrektor Renata 
Segiecińska, na ręce której klucze do świetlicy oficjalnie 
przekazał podczas uroczystego jej otwarcia dyrektor MGOK 
Norbert Wojciechowski.
            Jak zaznaczył burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, 
Dariusz Meresiński, w ramach milionowego projektu rodziny 
z terenu gminy otrzymają kompleksową pomoc na rzecz ich 
prawidłowego funkcjonowania. 
– Społecznie to niezwykle istotny projekt. Jego dzisiejsza 
inauguracja połączona z otwarciem świetlicy to zasługa wielu 
osób, w tym radnej Zenobii Wojciechowskiej, sołtys Eweliny 
Miernik i dyrektor MGOPS w Daleszycach Renaty Segie-
cińskiej, a także pracowników MGOPS. Ich zaangażowanie, 
otwartość, chęć współpracy i dobrej woli powoduje, 

Świetlica środowiskowa w Kranowie uroczyście otwarta. 
Rusza milionowy projekt dla mieszkańców!

że wszystkim chce się działać dla wspólnego dobra. 
Spotkaliśmy się tu z ogromną otwartością. Dobra współpraca 
na wielu szczeblach, dofinansowanie zewnętrzne i wsparcie 
pomogły w utworzeniu tego miejsca.  Bardzo się cieszę, że 
kolejny projekt, za około milion złotych będzie tu realizowa-
ny. Cieszymy się, że możemy być jego częścią – mówił 
burmistrz Dariusz Meresiński.
 Obecny podczas uroczystej inauguracji projektu 
senator Krzysztof Słoń zaznaczył, że pozyskane przez władze 
gminy milionowe dofinansowanie przełoży się na realne 
wsparcie i pomoc mieszkańcom. 
– To bardzo dobrze zainwestowany milion. Cieszę się, 
że pomysł, który zrodził się jakiś czas temu zapewne gdzieś 
w zaciszu gabinetu lokalnego samorządu dziś nabiera 
realnego kształtu. To tu dzieci i młodzież będą mogły korzy-
stać z dodatkowych lekcji z języka polskiego, angielskiego, 
czy matematyki, co jest dziś szczególnie istotne. Podobnie jak 
wsparcie psychologa czy prawnika. Dodatkowo świetlica 
w Kranowie została świetnie wyposażona. Jestem przeko-
nany, że czas spędzony tu będzie owocny. Podziękowania 
kieruję do burmistrza Dariusza Meresińskiego, dla którego 
dobro mieszkańców ma ogromne znaczenie – podkreślił 
senator Krzysztof Słoń. – Słowo „człowiek” w gminie 
Daleszyce zawsze nabierało wyjątkowego wymiaru. Władze 
gminy od lat stawiają na zrównoważony rozwój, inwestując 
nie tylko w infrastrukturę, ale też w człowieka. Cieszą wielkie 
inwestycje, jak chociażby dopiero co oddana do użytku 
oczyszczalnia ścieków w Daleszycach, ale jeszcze bardziej 
cieszą inwestycje takie jak te. Od dziś budynek po zlikwi-
dowanej dawno temu szkole od nowa tętni życiem. Jestem 
przekonany, że stanie się on miejscem fantastycznych spotkań 
i niezapomnianej integracji – dodał wicewojewoda święto-
krzyski Rafał Nowak, a radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna 
Kosmala mówiła, że patrząc na dynamiczny rozwój gminy 
Daleszyce czuje się dumna będąc jej mieszkanką. – Ważna 
jest rozbudowa infrastruktury drogowej i wodnokanali-
zacyjnej, ale człowiek jest wartością nadrzędną. Doskonale 
rozumieją to pracownicy MGOPS w Daleszycach, którzy przy 
wsparciu władz gminy realizują tak wiele projektów na rzecz 
mieszkańców. Dziś chciałabym złożyć szczególne podzię-
kowania dyrektor Renacie Segiecińskiej oraz pracownikom 
ośrodka pomocy za ich wytrwałość, ciężką pracę i upór 
w pozyskaniu środków na stworzenie w Kranowie miejsca 
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Pięć bezpiecznych przejść dla pieszych powstanie przy 
drogach powiatowych na terenie gminy Daleszyce, dzięki 
złożonym przez naszą gminę wnioskom do Powiatowego 
Zarządu Dróg oraz dofinansowaniu z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Będzie bezpieczniej na drogach

– Bardzo się cieszę, ponieważ otrzymaliśmy dofinansowanie 
do wszystkich składanych wniosków. Wskazaliśmy niebez-
pieczne miejsca na terenie naszej gminy i wkrótce, na pięciu 
przejściach dla pieszych znacznie poprawimy bezpie-
czeństwo ich użytkowników. Przy kolejnym naborze 
będziemy składać kolejne wnioski – mówi burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Chcę przy tym podziękować wicestaroście 
Tomaszowi Plebanowi oraz Annie Kosmali, Radnej Rady 
Powiatu za wsparcie tych inwestycji.
 Nowoczesne „zebry” powstaną w miejscach, gdzie 
jest bardzo duży ruch samochodowy oraz tam, gdzie trasy są 
najczęściej uczęszczane przez mieszkańców, jak np. przy 
szkołach.

 Przejścia wybudowane zostaną w ciągach dróg 
powiatowych w Mójczy, Borkowie, Sukowie i dwa 
w Daleszycach. Przejścia będą nowoczesne i bezpieczne. 
Dodatkowo wraz z nimi przebudowana zostanie również 
infrastruktura drogowa.
 Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 840 tys. 
zł, a całkowity koszt inwestycji wynosi 1 mln 050 tys. zł. 
Resztę tej kwoty po 50 % sfinansują samorządy gminy 
Daleszyce i Powiatu Kieleckiego.

Mateusz Fąfara

Będzie jasno i bezpiecznie! Przy drodze powiatowej w Dankowie w kierunku 
Smykowa powstaje nowe oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji 
zamontowanych zostało 9 słupów z lampami ledowymi, które będą wyposażone 
w sterowniki współdziałające z systemem sterowania oświetleniem ulicznym 
w gminie Daleszyce.

Uzupełniamy oświetlenie uliczne w Dankowie

– Nowe lampy uliczne doświetlą nam te 
miejsca, w których oświetlenia brako-
wało, co w dzisiejszych czasach po 
zmroku powoduje oczywisty dyskom-
fort dla mieszkańców. Nasza inwestycja 
to odpowiedź na ich potrzeby, a  trzeba 
dodać, że podobne zadania realizu-
jemy systematycznie – zaznacza bur-
mistrz Miasta i Gminy Daleszyce 
Dariusz Meresiński. – Lampy ledowe, 
które montujemy na wszystkich no-
wych słupach, przynoszą nam pewne 

oszczędności w budżecie gminy, ale 
przede wszystkim poprawia się komfort 
i poczucie bezpieczeństwa dla pie-
szych, kierowców i wszystkich miesz-
kańców. 
Wykonawcą zadania wyłonionym 
w przetargu jest Przedsiębiorstwo Pro-
jektów i Wykonawstwa „Juwiko” ze Sta-
rachowic. Cena inwestycji wynosi 51,5 
tys. zł.

Magdalena Włodarska

aktywności i integracji społecznej, miejsca otwartego dla 
każdego, które będzie służyło lokalnej społeczności 
i odpowiadało na zgłaszane potrzeby – powiedziała radna 
Anna Kosmala, wręczając na ręce dyrektor Renaty 
Segiecińskiej upominek w postaci zegara. – Niech w świetlicy 
w Kranowie odmierza tylko dobre chwile – mówiła radna 
Anna Kosmala.
 A tych bez wątpienia będzie tu wiele.
– Długo czekaliśmy na otwarcie tej świetlicy. Bardzo lubimy 
tu przychodzić, spotykać się, grać i spędzać razem czas. 
Z niecierpliwością czekamy już na nowe zajęcia – mówiły 
zgodnie dzieci, które tego dnia bez wątpienia cieszyły się 
najbardziej. Specjalnie dla nich przygotowano ogromny tort, 
a także mnóstwo gier i zabaw. Tuż po symbolicznym 
przecięciu wstęgi i odsłonięciu przez dzieci tablicy 
informacyjnej, na ich ręce burmistrz Dariusz Meresiński 
przekazał w prezencie piłki do gry w „nogę”.
 Na realizację projektu gmina Daleszyce otrzymała 
bardzo duże wsparcie unijne. Wyniesie ono 951 tysięcy 
684 złote i pokryje niemal sto procent wartości zadania. 

Pomoc finansowa została przyznana w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agnieszka Olech
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Mieszkańcy Marzysza i okolicznych miejscowości mogli 
w niedzielne popołudnie 25 lipca zobaczyć jak niegdyś 
wyglądał wiejski obrzęd weselny, posłuchać ludowej 
kapeli, weselnych pieśni i przyśpiewek, a także popróbo-
wać weselnego jadła.

Wesele jak marzenie, odbyło się w Marzyszu

– Na powrót tego widowiska do kalendarza imprez kultu-
ralnych gminy Daleszyce przyszło nam czekać, aż sześć lat, 
ale było warto – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Bardzo 
się cieszę, że mogliśmy ponownie zobaczyć „Marzyskie 
wesele”. Jest to nie lada atrakcja dla mieszkańców i gości nas 
odwiedzających. Warto pielęgnować lokalne tradycje 
i ludowe obrzędy. Współczesne wesela, wyglądają już 
zupełnie inaczej – podsumowuje Burmistrz. Wesele zaczęło 
się w kościele w Kaczynie, gdzie przed ołtarzem w ludowych 
strojach stanęli pan młody (Norbert Wojciechowski) i panna 
młoda (Agnieszka Pakuła) oraz weselni goście. Po mszy 
w towarzystwie orkiestry spod kościoła ruszył weselny orszak, 
na który czekały na placu szkolnym w Marzyszu setki osób. 
Na miejscu nowożeńców przywitano chlebem i solą. 
Starościny posypały też młodych ziarnem na szczęście.
 Podczas ponad godzinnego występu artyści ludowi 
przedstawili szereg obyczajów i przyśpiewek weselnych 
związanych z tradycyjnymi zaślubinami. Było tradycyjne 
witanie chlebem i solą, toczenie bochnem chleba po stole 
i częstowanie nim gości weselnych. W dalszej części wesela, 
tej mniej oficjalnej nie zabrakło tradycyjnych „oczepin”, 
tańców na ławie oraz regionalnych oberków i polek. Do tańca 
przygrywała aktorom, kapela „Typowy Janus” z Bęczkowa. 
Na wesele zawitała także cyganka, która wywróżyła 
nowożeńcom długie i szczęśliwe życie z licznym 
potomstwem i niemałym gospodarstwem. Oprócz licznie 

Gmina Daleszyce ogłosiła zamówienie na „Wykonanie 
robót budowlanych związanych z drogami wewnętrznymi 
w miejscowości Niwy”.

Przebudujemy 
drogi wewnętrzne

 w Niwach

Inwestycja jest podzielona na dwa zadania; pierwsze dotyczy 
przebudowy drogi wewnętrznej w Niwach, drugie – przebu-
dowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Długość pierw-
szego odcinka wynosi 265 m w osi drogi, droga zlokalizo-
wana jest na dz. nr ewid. 388/3. Droga dojazdowa będzie 
mieć 330 metrów, zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 1155/48 
i 127/5. Jezdnie będą miały 4 metry szerokości, nawierzchnię 
asfaltową i pobocza z kruszywa. 
Termin składania ofert mija 17 sierpnia.

Magdalena Włodarska

Od 2 sierpnia  Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
w Daleszycach ograniczył zakres usług. Punkt realizuje 
sprawy związane z pośrednictwem pracy, w tym: 
podejmowania i utrzymania kontaktów z osobami 
zarejestrowanymi poprzez przygotowanie propozycji 
pomocy z uwzględnieniem propozycji odpowiedniej pracy, 
innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy oferowanej 
przez Urząd i kierowanie tych osób do pracodawców 
krajowych w celu podjęcia pracy; udostępniania ofert pracy 
do samodzielnego zapoznania się przez osoby zareje-
strowane lub osoby nie zarejestrowane; udzielania pomocy 
bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu 
zatrudnienia poprzez dobór właściwej usługi; propono-
wanie osobom bezrobotnym, poszukującym pracy 
możliwości korzystania ze szkoleń grupowych i indywidu-
alnych organizowanych przez Urząd.

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
 w Daleszycach zostanie zamknięty 30 września 2021r.

Obsługa formalna osób bezrobotnych i poszukujących 
pracy, zamieszkałych na terenie gminy Daleszyce 
od 01 października 2021 r. z zakresu: rejestracji osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznawania 
świadczeń realizowanych przez Centrum Rejestracji 
i Ewidencji, usług pośrednictwa pracy realizowanych przez 
Referat Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego 
odbywać się będzie w zależności od decyzji zaintereso-
wanego: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kiel-
cach, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce, tel. 41 367-11-01 lub 
41 367-11-02; w Lokalnym Punkcie Informacyjno-Konsul-
tacyjnym w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, tel. 
41 353-51-19.

Informacja 
Starostwa Powiatowego 

w Kielcach
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Wesele jak marzenie, odbyło się w Marzyszu

 Po zakończeniu widowiska do wspólnej zabawy 
„pod chmurką” zaprosił zespół Sabat. Tego wieczoru dźwięki 
muzyki unosiły się  w Marzyszu i okolicy do późnych godzin 
nocnych.
 Scenariusz wesela powstał w oparciu o oryginalne 
teksty dawnych pieśni weselnych, napisała go Teresa 
Klimczak. Obrzęd „Marzyskie wesele” przygotowali  Lokalna 
Organizacja Ochrony Kultury – LOOK, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Daleszycach oraz Rada Sołecka Marzysza.
 W rolę gości weselnych wcieliły się członkinie i członkowie 
zespołów ludowych z gminy Daleszyce: „Marzyszanki”, 
„Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza”, Męski Zespół 
Śpiewaczy „Kumotry”, „Dalmarjanki” oraz „Sukowianki znad 
Lubrzanki”) 
 Część środków na realizację przedsięwzięcia 
pochodziła ze środków finansowych Urzędu Marszałko-
wskiego Województwa Świętokrzyskiego pozyskanych przez 
Stowarzyszenie LOOK w wyniku otwartego konkursu ofert 
z dziedziny kultury.

Mateusz Fąfara

WYKONAWCY:
 –  Panna młoda – Agnieszka Pakuła 
  (Zespół Śpiewaczy „Marzyszanki”)

 – Pan młody – Norbert Wojciechowski 
  (dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach)

 – Matka – Stanisława Komorowska 
  ( Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza)

 – Ojciec – Stanisław Komorowski 
  (Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry”)

  –  Starsza druhna – Sylwia Kołodziejczyk 
  (Zespół Śpiewaczy „Marzyszanki”)

  –  Starszy drużba – Stanisław Sitek
  (Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry”)

  –  Straościny – Teresa Klimczak, Marianna Śmiłowska
  (Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza)

  – Cyganka – Barbara Krzysztofek 
  (Zespół Śpiewaczy „Sukowianki znad Lubrzanki”)

zgromadzonej lokalnej publiczności wśród zaproszonych 
gości pojawili  s ię:  Wicemarszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Renata Janik, Radna Rady Powiatu Anna 
Kosmala oraz Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz 
Meresiński, a także radni daleszyckiej Rady Miejskiej i sołtysi 
z terenu Gminy Daleszyce.
 W trakcie obrzędu pracownice Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Daleszycach częstowały wszystkich 
przybyłych tradycyjnym chlebem ze smalcem, wyrobami 
swojskimi, a także weselnym plackiem drożdżowym.
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17 lipca na ołtarzu polowym na rynku w Daleszycach 
odbyła się koronacja Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej. 
Uroczystą mszę świętą koncelebrował ks. Kardynał 
Stanisław Dziwisz. Druga część obchodów rozpoczęła się 
wieczorem koncertem chórów i zespołów śpiewaczych, 
które wystąpiły z pieśniami maryjnymi. Następnie 
widzowie obejrzeli spektakl taneczno-muzyczny i wysłu-
chali zespołu ToON w Koncercie Uwielbienia. 

Koronacja Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej 
– było bardzo uroczyście

       800 lat parafii i koronacja Obrazu
Uroczystość koronacji połączona była z obchodami osiem-
setlecia istnienia parafii pw. św. Michała Archanioła w Dale-
szycach. Zainaugurowało ją czuwanie modlitewne od godzi-
ny 9.30. Następnie na rynek w Daleszycach, gdzie stanął 
na tę okoliczność ołtarz polowy, wyruszyła procesja ducho-
wnych, kleryków i ministrantów wraz z Obrazem Matki Bożej 
Daleszyckiej. Tu o godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczysta 
msza święta koronacyjna. 
– Jest to wielkie święto naszej parafii. Koronacja Obrazu Matki 
Bożej Daleszyckiej to wyjątkowe wydarzenie dla mieszkań-
ców gminy Daleszyce i osób z nią związanych. Przygoto-
wania do niego rozpoczęły się już pięć lat temu. Tu wielkie 
podziękowania dla księdza proboszcza Tadeusza Cudzika 
za jego wytrwałość w realizacji tego przedsięwzięcia – mówił 
Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
       Podniosłe wydarzenie w obecności tłumu wiernych
Msza święta koronacyjna odbyła się pod przewodnictwem ks. 
kard. Stanisława Dziwisza. 
– Obraz Matki Bożej Daleszyckiej został w XVIII wieku 
uznany przez Kościół za słynący łaskami. Świadectwa tych 
łask stały się podstawą do kierowania przez biskupa diecezji 
kieleckiej do papieża Franciszka prośby o koronację – poin-
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Koronacja Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej 
– było bardzo uroczyście

formował ks. Tadeusz Cudzik, proboszcz parafii pw. św. Mi-
chała Archanioła w Daleszycach. 
 Podczas wydarzenia o sile ducha wiernych mówił 
arcybiskup Tomasz Depo. 
– Niewątpliwie obok zewnętrznego aktu, jakim jest 
koronacja, przede wszystkim ważne jest to, że jesteśmy dziś 
powiązani ze sobą duchowo. Jesteśmy razem i jesteśmy przy 
Matce Bożej Daleszyckiej – powiedział arcybiskup Tomasz 
Depo.
 Obecna podczas wydarzenia wicemarszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Renata Janik podkreślała, że uro-
czystość miała ogromną rangę. 
– Bardzo ważne wydarzenie dla parafian, ale nie tylko, 
bo z okolicznych miejscowości przybyły tu prawdziwe tłumy 
wiernych. Była to piękna, historyczna chwila i bardzo się 
cieszę, że mogłam uczestniczyć w tym niezwykłym wyda-
rzeniu. Cieszy fakt, że w dzisiejszych czasach miłość do Boga 
i wiara nadal są bardzo ważne – mówiła wicemarszałek 
Renata Janik. 
 W uroczystości uczestniczył również senator 
Krzysztof Słoń. 
– Wiele pokoleń mieszkańców czekało na to wydarzenie, 
które ma miejsce dzisiaj. Jest to jeden z najważniejszych dni w 
naszej diecezji. Trwajmy przy Maryi Daleszyckiej i prośmy o 
jej błogosławieństwo – mówił senator Krzysztof Słoń. 
       Część artystyczna
Druga część uroczystości rozpoczęła się o godzinie 19.00. 
Chóry i zespoły śpiewacze zaprezentowały swój bogaty 
program artystyczny. Prawdziwy talent zaprezentowali artyści 
z zespołu ToOn. Wykonali pełen chwały Koncert Uwielbienia 
oraz swój repertuar pieśni maryjnych. Zachwycona 
publiczność nagrodziła zespół gromkimi brawami. 
Uroczystość zakończyła się spektaklem taneczno-
muzycznym w wykonaniu daleszyckiej grupy tanecznej 
„Kryształki i Przyjaciele”. Młodzi tancerze z pietyzmem 
i mocą dobrych emocji zaprezentowali swój układ. Po raz 
kolejny zgromadzona pod sceną publiczność nie potrafiła 
ukryć zachwytu nad umiejętnościami naszej grupy. 
Wydarzenie było na żywo transmitowane na dwóch 
telebimach na rynku w Daleszycach oraz na kanale 
internetowym YouTube. 

Agnieszka Olech



Głos Daleszyc12

4 lipca w Niestachowie odbyły się uroczystości 
upamiętniające 78. rocznicę zwycięskiej bitwy oddziału 
partyzanckiego Wybranieckich z hitlerowskimi Niemcami. 
Odsłonięty został także Panteon Popiersi Represjono-
wanych Bohaterów. W obchodach wziął udział m.in. 
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński 
oraz radny Jarosław Machul.

Uczciliśmy pamięć partyzantów. Panteon bohaterów w Niestachowie

– Dzisiaj przypominamy, że wojna toczyła się obok nas, 
że dotknęła naszych krewnych, że wśród nich także byli 
bohaterowie, którzy oddali życie za wolność, za kraj, w jakim 
żyjemy dzisiaj – podsumował obchody burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Aby budować spokojną przyszłość, musimy 
mieć świadomość naszej historii. Musimy pamiętać 
o poświęceniu żołnierzy, ale też działaczy opozycji 
antykomunistycznej w okresie PRL, kiedy walka o wolność 
toczyła się już inaczej, ale trwała nadal.
 W tym roku szczególnym punktem obchodów 
rocznicy zwycięskiej bitwy oddziału partyzanckiego Mariana 
Sołtysiaka „Barabasza”, jaka miała miejsce 7 lipca 1944 roku, 
było odsłonięcie w Niestachowie Panteonu Popiersi 
Represjonowanych Bohaterów: Prezydenta RP Lecha 

Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, marszałka Kornela 
Morawieckiego, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, ks. kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, biskupa Czesława Kaczmarka, 
Przemysława Gosiewskiego, Anny Walentynowicz oraz 
Edmunda Sarny.
 Burmistrz Dariusz Meresiński odsłonił podobiznę 
premiera Jana Olszewskiego, harcerza Szarych Szeregów 
i łącznika w Powstaniu Warszawskim, działacza opozycji 
demokratycznej w PRL, obrońcy w procesach politycznych 
m. in .  Me lch io ra  Wańkowicza  i  J acka  Kuron ia , 
współzałożyciela Komitetu Obrony Robotników i Polskiego 
Porozumienia Niepodległościowego. 
Kolejne popiersia odsłaniali uroczyście: Jan Józef Kasprzyk, 
szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w 
imieniu Marszałek Sejmu Elżbiety Witek – posłanka Agata 
Wojtyszek oraz wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak. 
W uroczystościach wzięła udział Amelia Sołtysiak - 
szwagierka Mariana Sołtysiaka „Barabasza”, a także żołnierz 
AK, mjr Zbigniew Mielczarek ps. „Zawisza”. Obecna była 
także Beata Gosiewska, wdowa po Przemysławie 
Gosiewskim. 

Magdalena Włodarska

11 l ipca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Daleszycach odbyła się akcja honorowego krwio-
dawstwa pod hasłem „Krew Darem Życia”. Zbiórka 
poświęcona była mieszkańcowi Niestachowa.

Honorowi krwiodawcy znowu pomogli

– Na apel o pomoc odpowiedziało 40 osób, ale z różnych 
przyczyn zdrowotnych nie wszyscy mogli podzielić się tym 
cennym darem, jakim jest krew. Dawcami zostały 32 osoby, 
wszystkim bardzo dziękujemy – podkreśla Norbert 

Wojciechowski, dyr. MGOK.
 Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. 
Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności i wsparcia. 
Pomoc ta jest szczególnie ważna w tak trudnym epi-
demiologicznie okresie, który powoduje, iż w Banku Krwi 
są deficyty.
 Wszystkim dawcom serdecznie dziękujemy i zapra-
szamy do udziału w kolejnych tego typu akcjach!

Redakcja
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Pełne atrakcji półkolonie spędzili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Marzyszu. Były gry integracyjne, seans filmowy, recykling i zdrowe odżywianie, 
a nawet tworzenie ogrodu ziołowego i tkanie na krosnach. 

Wyjątkowe wakacje… w szkole!

Półkolonie odbyły się pod hasłem 
„Aktywna Edukacja” – było więc mnós-
two zabawy, ale i spora dawka 
przemyconej przy okazji wiedzy. 
Młodzi mieszkańcy Marzysza zaczęli 
letnie zajęcia od zabaw ćwiczących 
pamięć i spostrzegawczość oraz 
wyzwań sportowych. W kolejnych 
dniach uczestnicy półkolonii stworzyli 
własny ogród z ziołami, kwiatami 
i warzywami, była wycieczka do lasu 
i odkrywanie chronionych roślin, 
zabawa w „Master Chef Junior” oraz 
„Familiadę”; dzieci odegrały scenki 

z wiersza „Na straganie” we własno-
ręcznie wykonanych kostiumach. Zajęć 
artystycznych było zresztą więcej 
– zdradza jedna z nauczycielek PSP 
w Marzyszu, Magdalena Lang-Trela. 
– Było malowanie kredą po chodniku, 
czyli sztuka street art, urządziliśmy też 
własny Wyścig Pokoju – kapslami, 
tkaliśmy na krosnach zakładki do 
książek, mieliśmy też sesję fotografi-
czną, a gotowe fotografie posłużyły 
nam do stworzenia wyjątkowej pamią-
tki z użyciem techniki scrapbookingu.  
Spędziliśmy wspólnie niezapomniane 

chwile. Nawiązaliśmy nowe znajomo-
ści. Udowodniliśmy, że zdrowe i akty-
wne spędzanie czasu jest mega fajne. 
Uwierzyliśmy w siebie – podsumowuje 
Magdalena Lang-Trela. 
 Półkolonie były organizowane 
przez Towarzystwo Przyjaciół Marzy-
sza i Szkołę, dzięki grantowi z Fundacji 
Po l s k i ego  Funduszu  Rozwo ju . 
W pięciodniowych zajęciach na terenie 
szkoły wzięło udział trzydzieścioro 
dzieci pod opieką nauczycielek.

Magdalena Włodarska

Kolejne drużyny harcerskie doceniły uroki daleszyckich 
lasów. W naszej gminie, jak co roku, stacjonują letnie obozy 
harcerskie. 

Harcerze 
w Borkowie i Widełkach

W tym roku nasze lasy na swoją wakacyjną bazę wybrało 
niemal 150-ciu harcerzy. Podzieleni są na trzy niezależne 
obozy, w których stacjonuje po kilka drużyn. Odwiedziły nas 
m.in. drużyny z Łodzi i Kluczborka. Młodzież pod opieką 
dorosłych opiekunów spędza w gminie Daleszyce kilka 
tygodni, nie tylko korzystając z naszych atrakcji tury-
stycznych, ale też ćwicząc harcerskie sprawności. Coroczna 
„akcja letnia” skautów to nie tylko wakacyjny wypoczynek 

w zgodzie z naturą, ale też  forma pracy wychowawczej, jaką 
realizują drużyny ZHP i ZHR.
 Harcerze zostali przygotowani do ewentualnych 
zagrożeń przez strażaków i Gminne Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Daleszycach; w obozie przeprowadzona 
została wizytacja i przygotowany plan ewakuacji na wypadek 
zagrożeń. Ten okazał się szybko przydatny ze względu 
na burzliwą pogodę tego lata: w drugi weekend lipca obozy 
zostały sprawnie ewakuowane przed nadchodzącą burzą 
przez zastępy straży pożarnej wspólnie z pracownikami 
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Po nocy spędzonej 
w przygotowanych dla nich miejscach rezerwowych, harce-
rze wrócili do swoich obozów.

Magdalena Włodarska
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Lokalna Organizacja Ochrony Kultury – 
LOOK z Daleszyc jest beneficjentem 
projektu pn. „Promocja walorów 
turystycznych gminy Daleszyce”, w ra-
mach którego powstał system nowo-
czesnej promocji i informacji turysty-
cznej. Do odkrywania walorów gminy 
Daleszyce zachęcają foldery turysty-
czne z interaktywną mapą, która będzie 
również dostępna w urządzeniach 
mobilnych, a nowym punktem orienta-
cyjnym i inspiracją zwłaszcza dla 
młodych mieszkańców i turystów jest 
przestrzenny napis I♡DALESZYCE 
usytuowany na daleszyckim rynku. 
Nowymi narzędziami  promocj i 
są też witacze, które do tej pory nie 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Województwo Świętokrzyskie

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

występowały na terenie gminy oraz 
trójwymiarowa świąteczna bombka.  
W celu realizowania działań promo-
cyjnych zakupiony został profesjonalny 
aparat fotograficzny, jak również 
stworzony został spot promujący gminę 
Daleszyce.
 Projekt realizowany w ramach 
dofinansowania z krajowych środków 
publicznych i środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach PROW 2014-2020 na reali-
zację operacji w zakresie poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”.

Beneficjent:
Lokalna Organizacja Ochrony Kultury – LOOK
Daleszycach, ul. F. Chopina 25
26-021 Daleszyce

Podmiot finansujący:
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY 
NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH. 
EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Trwa Narodowy Program Szczepień, w ramach którego 
do budowania odporności przeciw chorobie covid-19 rząd 
zachęca wszystkich atrakcyjnymi nagrodami. Jak realizacja 
programu wygląda w naszej gminie? Z najnowszych danych 
wynika, że zaszczepiło się już 38,9% mieszkańców. W celu 
realizacji zadania gmina Daleszyce powołała gminnego 
koordynatora ds. szczepień, zapewnia także osobom 
starszym i niepełnosprawnym możliwość transportu 
do punktu szczepień. 

Narodowy Program Szczepień 
przeciwko COVID-19 

Rejestracji na szczepienie można dokonać na 3 sposoby: 
poprzez całodobową bezpłatną infolinię NFZ o numerze 989; 
poprzez kontakt z wybranym punktem szczepień; poprzez 
e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl /dla osób 
posiadających profil zaufany.
       Pomagamy w transporcie 
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach zapewnienia transport 
dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu 
do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. 
Pomoc jest organizowana dla posiadających aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorze-
niami, jak również dla osób mających trudności z dostępem 
do punktów szczepień (np. osoby starsze, niemające 
możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
 W celu realizacji tego zadania, w tym zbierania 
zapotrzebowania na dowóz, jak również udzielania 
niezbędnych informacji na temat szczepień na terenie naszej 
gminy, został wyznaczony gminny koordynator ds. szczepień, 
jest nim Mateusz Fąfara, pracownik Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach. Informacji w powyższych sprawach można 
zasięgać pod numerem telefonu 41/317-16-94 wew. 121 
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Burmistrz Burmistrz 
Miasta i Gminy DaleszyceMiasta i Gminy Daleszyce

Miejsko Gminny Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury w DaleszycachOśrodek Kultury w Daleszycach

Burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce

Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury w Daleszycach

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NASERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

„DOŻYNKI GMINNE”„DOŻYNKI GMINNE”
orazoraz

„XI TURNIEJ SOŁTYSÓW”„XI TURNIEJ SOŁTYSÓW”

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

„DOŻYNKI GMINNE”
oraz

„XI TURNIEJ SOŁTYSÓW”

Uroczystości odbędą się 22 sierpnia 2021r.Uroczystości odbędą się 22 sierpnia 2021r.
od godziny 15:00 na rynku w Daleszycachod godziny 15:00 na rynku w Daleszycach
Uroczystości odbędą się 22 sierpnia 2021r.
od godziny 15:00 na rynku w Daleszycach

P R O G R A M :
DożynkiDożynkiDożynki

Turniej SołtysówTurniej SołtysówTurniej Sołtysów

15:00 - Msza święta dożynkowa na rynku,

16:00 - 18:00 - obrzędy dożynkowe, 
występy zespołów ludowych, orkiestry dętej.

18:00 - 19:30 - Konkurencje sprawnościowe 
dla sołtysów,

19:30 - 20:00 - Wręczenie nagród,

20:00 - 22:00 - Gwiazda Wieczoru 
Zespół „KINDŻAŁ”.
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Zespół śpiewaczy z gminy Daleszyce zajął drugie miejsce 
w XXI Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorysty-
cznych i Solistów. Nasze młode i utalentowane śpiewaczki 
oczarowały swoim występem a capella. Wszystkich 
artystów z naszej gminy, którzy zaprezentowali się 
na chmielnickiej scenie, dopingował burmistrz Dariusz 
Meresiński oraz radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna 
Kosmala.

„Marzyszanki” 
drugie w powiecie! 

Wydarzenie miało miejsce 1 sierpnia na rynku w Chmielniku. 
Przed publicznością zaprezentowały się najlepsze zespoły 
ludowe z powiatu kieleckiego, wśród nich – aż trzy z gminy 
Daleszyce, które zakwalifikowały się do finału Przeglądu: 
zespół ,,Sukowianki znad Lubrzanki”, zespół Pieśni Ludowej 
z Marzysza oraz zespół ,,Marzyszanki”. Ten ostatni zyskał 
największe uznanie jury, zdobywając drugie miejsce 
w kategorii zespoły śpiewacze a cappella; panie zaśpiewały 
pieśni „Drobny groch” oraz „Pamietoj, Jonku”. 
 Nasze śpiewaczki gorąco dopingował Burmistrz 

Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński. 
– Przegląd zespołów folklorystycznych i solistów jest świętem 
nie tylko artystów, ale całego regionu, który ma tak bogate 
tradycje – mówił burmistrz. – Gratuluję „Marzyszankom” 
sukcesu, tym bardziej, że zespół istnieje od niedawna i panie 
debiutują na tak dużej imprezie. Cieszę się, że kultura ludowa 
jest wśród mieszkańców naszej gminy tak wspaniale 
pielęgnowana.
 W Przeglądzie wystąpiło aż czterystu artystów, którzy 
zostali ocenieni także w kategoriach: zespoły pieśni i tańca, 
zespoły śpiewacze z akompaniamentem oraz soliści. 
Przeglądowi towarzyszyło wręczenie Dorocznych Nagród 
Starosty Kieleckiego, odbyła się też giełda pasji zorgani-
zowana przez LGD „Białe Ługi”.
 Organizatorem Przeglądu jest Starostwo Powiatowe 
oraz Miasto i Gmina Chmielnik. Gościem imprezy była 
wiceminister sportu Anna Krupka. 

Magdalena Włodarska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszy-
cach informuje o możliwości pozyskania usługi transpor-
towej dla osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o stopniu 
umiarkowanym i znacznym, które mają problemy 
z dotarciem do: placówek służby zdrowia, placówek 
realizujących rehabilitację i usprawnienie, urzędów 
i  instytucj i  publicznych, placówek sportowych 
i kulturalnych, oraz w celu realizacji potrzeb wynikających 
z osobistej działalności zawodowej.

Transport 
dla niepełnosprawnych 

Usługa realizowana jest ze środków finansowych 
pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.
Wnioski o transport można składać:
 - drogą elektroniczną, adres email: mgops@daleszyce.pl 
  lub edyta.bujak@daleszyce.pl;
 - za pośrednictwem poczty, adres: MGOPS, 26-021 
  Daleszyce, Pl.Staszica22/2;
 - pozostawić uzupełniony wniosek o transport osoby niepeł-
  nosprawnej w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - zgłosić telefonicznie (41)307-24-95 lub (41) 307-24-78;
 - zgłosić bezpośrednio pracownikowi socjalnemu podczas 
  wizyty w miejscu zamieszkania, na przykład podczas 
  odwiedzin w ramach Akcji Wspieraj Seniora.

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań trwa 
w Polsce od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Obowiąz-
kową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełnia-
jąca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad 
z rachmistrzem. 

Trwa Narodowy Spis Powszechny 

Stanowisko do samospisu zostało utworzone w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach – tutaj mogą zgłosić 
się osoby, które nie mają dostępu do internetu lub potrzebują 
pomocy w wypełnieniu ankiety. Pomoc można też uzyskać, 
dzwoniąc pod numer specjalnej infolinii 22 279 99 99, gdzie 
można dokonać spisu siebie i swojej rodziny lub poprosić 
o kontakt konsultanta w dogodnym czasie. Do tych, którzy 
nie dokonali samospisu, zadzwoni rachmistrz spisowy. 
Rachmistrz będzie dzwonił z numeru telefonu 22 828 88 88 
lub 22 279 99 99.
 Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 jest obowiązkowy.
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W naszej gminie nie brakuje ludzi z inicjatywą i możliwo-
ści, by rozwijać swoje twórcze pasje. Wakacyjną propo-
zycję dla osób, które lubią twórczo spędzać czas, odkry-
liśmy w Sukowie Papierni. Plenerowe zajęcia z ceramiki 
i florystyki zaplanowano tu na całe lato, a pamiątką 
z wakacji staje się własnoręcznie wykonane dzieło.

Pasje mieszkańców. Artyści w Dolinie Lubrzanki

– Zapraszamy ludzi z pasją w każdym wieku – dzieci, 
dorosłych oraz seniorów, którzy lubią aktywnie i twórczo 
spędzać czas, wymieniać doświadczenia i nauczyć się czegoś 
nowego. Pokazujemy, jak robić naczynia i ozdoby 
ceramiczne oraz kompozycje z użyciem kwiatów żywych, 
sztucznych czy wikliny – mówi inicjatorka projektu, Jolanta 
Kuleszyńska. 
 Letnie Warsztaty Artystyczne to nie tylko sposób 
na spędzenie czasu w miłym gronie i pięknym otoczeniu 
przyrody. Organizatorzy zadbali, by była to oferta unikatowa 
i proponują uczestnikom tworzenie pięknych dzieł w nieco-
dzienny sposób.
– Pracujemy w technice RAKU. Jest to stara technika 
wypalania gliny zapoczątkowana w Japonii w XVI w. Naczy-
nia lepione ręcznie były wypalane w niskich temperaturach, 
często bez użycia szkliw, wyjmowane z ognia i studzone 

w wodzie lub na powietrzu. Od tamtej pory technika ta jest już 
modyfikowana i naczynia można poddawać redukcji np. 
w trocinach, co nadaje ceramice dodatkowe walory 
odymienia – tłumaczy Jolanta Kuleszyńska. – Podczas 
warsztatów uczestnicy sami projektują i wykonują naczynia, 
donice lub rzeźby ceramiczne. 
 Wakacyjne warsztaty artystyczne są organizowane 
przez Fundację Dolina Lubrzanki wraz z partnerem Fundacją 
PKO BP. Są darmowe, ale względu na ograniczoną liczbę 
miejsc, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.

Magdalena Włodarska

Jak mija lato najmłodszym mieszkańcom gminy Daleszyce? 
Nawet, jeśli nie wyjechaliście na wakacyjne wojaże, 
na nudę nie ma czasu! Sprawdziliśmy, jakie atrakcje czekały 
na maluchy w naszych świetlicach. Dziś szukajcie się 
na naszej krótkiej fotorelacji, a już za miesiąc w Głosie 
Daleszyc – czekać będzie na Was podsumowanie akcji 
„Objazdowe wakacje”. 

Redakcja 

Pełne atrakcji lato w świetlicy



Głos Daleszyc 17

Oko w oko z Ojcem Mateuszem i średniowiecznym katem, 
porządna dawka sportu, warsztaty kulinarne i występy 
artystyczne. Nasi seniorzy nie mają czasu się nudzić! 
Sprawdziliśmy, jak mija lato podopiecznym Klubów 
Seniora z gminy Daleszyce.

Aktywne wakacje w klubach seniora

Wakacyjny grafik seniorów jest wyjątkowo napięty. Poza 
codziennymi zajęciami, takimi jak wspólne gotowanie, 
gimnastyka i rękodzieło, klubowicze mieli już okazję 
zwiedzić królewskie miasto Sandomierz, złożyli nocną 
wizytę na zamku w Chęcinach, wzięli też udział w Festiwalu 
Piosenki Seniora w Łopusznie. 
– My też tam byliśmy i mieliśmy okazję zaprezentować się na 
scenie, a nasz utwór pt. „Piosenka o Komórkach”, której 
autorką jest pani Helena Zychowicz, został wyróżniony przez 
zespół komisyjny – relacjonują klubowicze. Uznanie jury 
zdobyły też pozostałe występy mieszkańców naszej gminy 
– my również wszystkim gratulujemy i życzymy kolejnych 
wspaniałych wakacyjnych przeżyć.
 Przypomnijmy, projekt dotyczący otwarcia pięciu 
klubów seniora w Daleszycach, Cisowie, Komórkach, 
Smykowie i Sukowie jest realizowany od ubiegłego roku 
przez gminę Daleszyce, która pozyskała na to działanie 
unijne dofinansowanie. Tymczasem już od października 
kolejnych pięć klubów zacznie działać w Mójczy, 
Brzechowie, Marzyszu, Niestachowie i Słopcu dzięki 

projektowi, który we współpracy z gminą Daleszyce realizuje 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich.

Magdalena Włodarska
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Sezon 2020/21 w piłce nożnej już zamknięty, ale 
przypomnijmy, ile emocji kosztował naszych kibiców. 
Piłkarze Spartakusa Daleszyce mogą go uznać za bardzo 
udany: zakończyli rozgrywki na wysokim, czwartym 
miejscu.

Udany sezon Spartakusa

– Od samego początku rozgrywek realizowany był projekt 
trenera Krzysztofa Treli „Graj!!! Nie wybijaj!!!”. Runda 
jesienna pokazała, że nasz zespół będzie grał w górnej części 
tabeli, prezentując futbol ładny dla oka w większości 
meczów, dominując na boisku – podsumował asystent trenera 
Arkadiusz Janaszek. 
 Przed rundą wiosenną z daleszyckiego klubu odeszło 
czterech kluczowych zawodników. Mimo  osłabienia, zespół 
prezentował się bardzo dobrze, cały czas trzymając się 
czołówki. W czasie tego trudnego sezonu Spartakus rozegrał 
bardzo dobre mecze, m.in. dwukrotnie pokonując zespoły 
z Morawicy oraz z Suchedniowa. Zdarzały się również 
wpadki z takimi zespołami jak Lubrzanka, Opatów czy 
Naprzód.
– Cieszymy się, że ten długi sezon zakończył się wysokim, 
czwartym miejscem. Jestem bardzo zadowolony nie tylko z 
postawy zawodników, ale i trenerów oraz wszystkich, którzy 
pracowali na ten sukces. Bez trenerów, sponsorów i naszych 
sympatyków nie byłoby to możliwe - podsumował Prezes 
Zarządu Andrzej Hernik. 

Spartakus w liczbach:
1. 69 punktów 
2. 22 zwycięstwa 
3. 3 remisy
4. 13 porażek 
5. 70 strzelonych bramek 
6. 50 straconych bramek 
7. 16- tyle bramek zdobył najlepszy strzelec Maciej Żądło

 Po krótkim odpoczynku nasi zawodnicy już wrócili 
do treningów i sparingów. W nowym sezonie życzymy 
kolejnych zwycięstw!

Spartakus Daleszyce

Podopieczni daleszyckiej szkółki kolarskiej znów udowo-
dnili, że znajdują się w czołówce najlepszych młodych 
kolarzy w naszym kraju. Tym razem laury przywieźli 
z Kalisza, gdzie odbyła się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży, oraz z międzywojewódzkich zawodów 
w Pabianicach.

Brawa dla naszych! Vento Bike Team znów na podium

W Kaliszu wychowankowie szkółki kolarskiej Vento Bike 
Team z Daleszyc: Kacper Kwiatek, Kacper Więckowski i Krzy-
sztof Kajtek reprezentowali województwo świętokrzyskie 
w barwach MKS Dek Meble Cyclo Korona. Jak relacjonuje 
Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski, wszyscy 
zaprezentowali się bardzo dobrze, a najlepiej wypadł Kacper 
Kwiatek, który zdobył brązowy medal w sprincie. „Pokazuje 

to jego potencjał i to, że medale zdobywane podczas 
Mistrzostw Szkółek Kolarskich na torze rzeczywiście były 
dobrym prognostykiem na przyszłość.” Nasza drużyna 
w sprincie drużynowym zajęła 5 miejsce, zabrakło im zale-
dwie 0,176 sekundy do strefy medalowej.
 Kolejna szansa na podium – we wrześniu, kiedy 
to „dokończone” zostaną konkurencje z Olimpiady, 
przerwane z powodu złej pogody. 
 W Pabianicach rozegrane zostały natomiast 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików 
w kolarstwie szosowym – wyścig ze startu wspólnego 
(dla województw łódzkiego i świętokrzyskiego). Nasze 
województwo reprezentowały zawodniczki KSKS Vento Bike 
Team Daleszyce. Pierwsza na metę dotarła Gabriela 
Kaczmarczyk, trzecia była Marcelina Kuśmierz, czwarta 
Viktoria Olejarczyk, a szósta Zuzanna Mysiór.
 Nasi zawodnicy są przygotowywani do zawodów 
przez trenera Krzysztofa Baćkowskiego.

Redakcja
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TEL. 531 668 109
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WYSOKOKALORYCZNYWYSOKOKALORYCZNY

SUCHYSUCHY

OPAŁ 
WYSOKOKALORYCZNY

SUCHY



Gdzie jest Pan Dallas?
Na specjalne życzenie naszych Czytelników 

przygotowaliśmy wakacyjną odsłonę 

zabawy pod hasłem Gdzie jest Pan Dallas? 

Nasz nowy znajomy to, jak wiadomo, 

obieżyświat, ale udało nam się go wypatrzyć 

na pewnej pięknej plaży, skąd przesłał 

wszystkim gorące pozdrowienia! Zgad-

nijcie, gdzie się ukrył!
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