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Wszystkim mieszkańcom 

Miasta i Gminy Daleszyce 

z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
 

Niech nadchodzące Święta 

będą radosnym i spokojnym czasem, 

spędzonym w gronie najbliższych, 

w miłości i świątecznej atmosferze. 

Życzymy aby ten Bożonarodzeniowy czas 

przyniósł wytchnienie i odpoczynek 

od codziennych obowiązków 

oraz zaowocował energią i pomyślnością 

w nadchodzącym nowym roku.

Wszystkiego najlepszego 
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Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Gminne inwestycje w skrócie:

Gospodarka wodno-kanalizacyjna
 1.  Trwają prace przy realizacji zadań:
  – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. 
   Kranów, II etap;
  – rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
   w msc. Szczecno.
 2. Trwają prace projektowe przy opracowaniu doku-
  mentacji dotyczących budowy sieci wodociągowych 
  i kanalizacyjnych w msc.: Brzechów, Daleszyce, 
  Niestachów, Kranów, Suków, Słopiec, Danków, 
  Wójtostwo, Marzysz, Mójcza, Szczcecno, Komórki, 
  Niwy.
 3. Uzyskano pozwolenie na rozbudowę sieci wodo-
  ciągowej w msc. Mójcza (na potrzeby świetlicy wiej-
  skiej).

Oświata, kultura i rekreacja
  – Trwają prace projektowe związane z termomoder-
   nizacją budynku B szkoły podstawowej w Szcze-
   cnie;
  – Trwa termomodernizacja szkoły podstawowej 
   w Brzechowie (ostatnie prace w kotłowni i maga-
   zynie pelletu);
  – Kończy się montaż urządzeń na placu zabaw 
   w Cisowie;
  – Trwają prace związane z wykonaniem dokumen-
   tacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego 
   w Widełkach i Cisowie;
  – Zakończono prace związane z adaptacją byłego 
   lokalu socjalnego na potrzeby klubu seniora 
   w msc. Słopiec.
  – W trakcie weryfikacji są dokumenty dotyczące 
   postępowań przetargowych dla zadań polegających 
   na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie 
   budynku MGOK i przedszkola w Daleszycach.

Inwestycje drogowe
 1. Trwają prace projektowe dotyczące zadań:
  – Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna 
   Nida (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wod-
   nego w Borkowie;
  – Opracowane dokumentacji na przebudowę dróg 
   powiatowych i gminnych w msc.: Szczecno, 
   Daleszyce – skrzyżowanie obok Domu Ludowego, 
   Słopiec-Ławy-Niwy, Marzysz, Niwy, Smyków, 
   Suków, Daleszyce ul. Kościuszki, Danków, Słopiec, 
   Widełki tzw. Łukawa.
 2. Trwają prace przy realizacji zadań:
  – Rozbudowa ul. Kilińskiego w Daleszycach;
  – Utwardzenie kostką betonową pobocza w msc. 
   Wójtostwo-Danków.

Oświetlenie drogowe
 1. Trwa budowa w msc.: Borków-Podmarzysz, Niwy, 
  Brzechów, Daleszyce ul. Świętokrzyska, Suków 
  ul. Dymińska, Kranów w kierunku Słopca, Cisów 
  tzw. Pasieka, Smyków.
 2. W trakcie weryfikacji są dokumenty dotyczące budo-
  wy oświetlenia ulicznego w msc. Borków, Cisów, 
  Smyków.

W ramach funduszu sołeckiego:
  – zakończono niwelację terenu w Sierakowie, dz. 
   nr ewid. 77;
  – zagospodarowano teren wokół boiska przy Szkole 
   Podstawowej w Sierakowie;
  – wykonano prace remontowe w świetlicy wiejskiej 
   MGOK w Cisowie;
  – zakończono remont placu zabaw przy świetlicy 
   wiejskiej w Widełkach;
  – zlecono doposażenie placu zabaw w Komórkach;
  – zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej 
   w Brzechowie;
  – wykonano udrożnienie i konserwację rowu melio-
   racyjnego w Brzechowie;
  – wykonano prace porządkowe w sołectwie Borków;
  – zakupiono sprzęt strażacki dla OSP Komórki;
  – zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla Szkoły 
   Podstawowej w Marzyszu;
  – złożono zamówienie na dostawę obuwia dla KGW 
   Komórki;
  – zakupiono siatki do bramek dla sołectwa Suków;
  – dowieszono dwie oprawy oświetleniowe w msc. 
   Danków;
  – wykonano ogrodzenie przy świetlicy w Cisowie.

Gminne inwestycje w skrócie:
2021 rok dużymi krokami zbliża się do końca. 
Do ostatnich dni jest to dla nas czas wytężonej pracy 
i radzenia sobie w trudnej sytuacji ograniczeń 
związanych z pandemią. Póki to możliwe, konty-
nuujemy gminne inwestycje i organizujemy ważne 
dla naszej społeczności spotkania i uroczystości. 
Mieszkańców Komórek na pewno ucieszyło 
rozpoczęcie prac związanych z przebudową drogi 

powiatowej i budową chodnika, w Niwach przebudowa dróg wewnętrznych właśnie się 
zakończyła. W Brzechowie, Niestachowie i Smykowie zakończyliśmy prace związane 
z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, w Szczecnie trwa przebudowa 
oczyszczalni. To tylko niektóre z inwestycji, o jakich piszemy, by zdać Czytelnikom relację 
z prowadzonych przez nas działań. 
 Z rozmów z mieszkańcami naszej gminy wiem, jak ważne jest dla nich nie tylko 
dążenie do rozwoju i poprawy komfortu życia, ale też dbanie o środowisko naturalne. Mogę 
z satysfakcją powiedzieć, że prowadzimy wiele takich działań, które wpisują się w ideę 
ekologii, m.in. budowa kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnych i modernizacja wszystkich 
trzech oczyszczalni ścieków w gminie, termomodernizacja budynków szkolnych i magistratu, 
czy choćby pomoc oferowana mieszkańcom w zdobyciu dofinansowania do zmiany źródła 
ogrzewania domu z programu Czyste Powietrze. Dołączyliśmy też do forum współpracy firm 
i samorządów na rzecz produkcji zielonej energii i mamy tutaj innowacyjne  plany budowy 
pływającej farmy fotowoltaicznej, co „zdradzamy” już w tym numerze Głosu Daleszyc.
 Listopad był też miesiącem upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych. Cieszę 
się, że wspólnie świętowaliśmy 103. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
że w naszych obchodach wzięli udział najmłodsi i że potrafimy świętować ten dzień radośnie. 
Nieco inny wydźwięk miała uroczystość odsłonięcia popiersia generała Buka w Mójczy, ale 
to również lekcja patriotyzmu dla młodego pokolenia i ważne wydarzenie dla mieszkańców 
sołectwa i uczniów tamtejszej szkoły. 
 Piękną uroczystością były Srebrne Gody, które świętowało w tym roku kilkadziesiąt 
par małżeńskich, okazję do wspólnej zabawy mieli też nasi seniorzy, ważne chwile przeżywali 
uczniowie, z dobrej strony pokazali się sportowcy i artyści. Wszystkim dziękuję za obecność 
i gratuluję sukcesów. Zapraszam do relacji z najważniejszych wydarzeń, jakich byliśmy 
świadkami w naszej gminie w listopadzie. 

 Miasto i Gmina Daleszyce zajęła wyso-
kie czwarte miejsce w kategorii gmin miejsko-
wiejskich, w przeprowadzonym przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej, pierwszy raz 
w historii Rankingu Gmin Regionu Świętokrzy-
skiego. Podczas gali w Kieleckim Centrum 
Kultury, burmistrz Dariusz Meresiński odebrał 
pamiątkową statuetkę. Celem rankingu jest 
wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających 
się po względem rozwoju oraz stosowania 
najlepszych praktyk. Jesteśmy dumni z zajęcia tak 
wysokiego miejsca. Oznacza to, że zmierzamy 
w dobrym kierunku. Więcej o tym wydarzeniu 
przeczytają Państwo w kolejnym numerze Głosu 
Daleszyc.
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Ruszyła przebudowa drogi powiatowej w Komórkach 
w gminie Daleszyce. Prace zaczęły się od budowy chodnika 
– gotowe są już pierwsze fragmenty.

Zakończyliśmy realizację pierwszego etapu projektu 
pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Daleszyce. W ramach działań wykonane zostały 
odcinki wodociągu w miejscowościach Brzechów, Niesta-
chów i Smyków, pompownia wody w Brzechowie oraz 
stacja uzdatniania wody w Smykowie. Drugim etapem pro-
jektu jest rozpoczęta w tym roku modernizacja oczyszczal-
ni ścieków w Szczecnie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy 
Daleszyce poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Porządkujemy gospodarkę wodno-ściekową. 

Nowe przyłącza wodociągowe 
w naszej gminie

– Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej to jeden 
z naszych priorytetów, ponieważ efektem jest zasadnicza 
poprawa warunków życia mieszkańców gminy Daleszyce 
– podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – W ramach 
projektu powstało m.in. ponad 300 przyłączy wodociągo-
wych, z ulepszonej infrastruktury korzysta ponad 1200 
odbiorców – te liczby pokazują wprost skalę korzyści. 
Poprzez wygospodarowanie środków w naszym budżecie 
i pozyskiwanie zewnętrznych dofinansowań sukcesywnie 
pracujemy nad tym, by zapewnić dostęp do sieci wodno-
kanalizacyjnych wszędzie, gdzie to możliwe i by z mapy 
naszej gminy znikały ostatnie „białe plamy”. 
 Całkowity koszt pierwszego etapu projektu 
to 759.547,00 zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania 
z EFR wynosi 392.927,00 zł. Drugi etap projektu, czyli 
modernizacja jednego z reaktorów oczyszczalni ścieków 
w Szczecnie kosztować będzie ponad 1,2 mln zł. Zakoń-
czenie tego działania zaplanowano w październiku 
przyszłego roku. W tej chwili wyłoniony w przetargu 
wykonawca gminnej inwestycji jest w trakcie projektowania 
nowych instalacji. 
– Jest to już trzecia oczyszczalnia na terenie gminy Daleszyce 
poddana gruntownej zmianie – przypomina burmistrz 
Dariusz Meresiński. – Z początkiem roku do użytku oddana 
została rozbudowana oczyszczalnia w Daleszycach i wyre-
montowany obiekt w Marzyszu. W efekcie wszystkie trzy 
oczyszczalnie w gminie 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. Wydatki 
na przebudowę i modernizację trzech oczyszczalni to kwota 
około 15 milionów złotych.

Magdalena Włodarska

Zaczęły się prace drogowe 
w Komórkach

Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości 
875 m. Chodnik o szerokości 2 m powstaje po jednej stronie 
jezdni, po drugiej będzie utwardzone pobocze. W myśl 
umowy z Powiatowym Zarządem Dróg wykonawca 
ma wzmocnić istniejącą konstrukcję drogi powiatowej 
i poszerzyć jezdnię do 5,5 metra. W kolejnych etapach 
realizacji inwestycji mieszkańcy mogą się spodziewać prac 
związanych z frezowaniem starej nawierzchni jezdni 
i wykonaniem kolejnych warstw asfaltu.
 Inwestycja jest dofinansowana z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Prace budowlane mają zakończyć się 
do jesieni przyszłego roku.

Magdalena Włodarska



Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz jednostek 
pomocniczych Urzędu organizują akcję wsparcia dla 
najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy. Wśród 
pracowników zbierane są produkty żywnościowe i artykuły 
chemiczne. 
– Mam nadzieję, że takich gestów pomocy w naszej gminie 
będzie coraz więcej. Niech nikt w te święta nie zostanie 
zapomniany – apeluje burmistrz Dariusz Meresiński.

Pomagamy potrzebującym

– W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, pracownicy naszego 
urzędu postanowili zorganizować akcję świątecznej pomocy  
dla najbiedniejszych rodzin i samotnych seniorów z gminy 

Daleszyce. Z zebranych artykułów pierwszej potrzeby 
przygotowujemy paczki, które na pewno przydadzą się 
w każdym domu: są w nich produkty spożywcze o długim  
terminie przydatności i artykuły chemiczne. Ma to szczególne 
znaczenie w czasie trwającej pandemii, kiedy wiele osób 
pozostaje w domach ze względów zdrowotnych, albo 
pogorszyła się ich sytuacja materialna. W akcję angażują się 
pracownicy magistratu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 
Miejsko-Gminnego Żłobka i Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Wszystkim za wsparcie gorąco dziękuję 
– podkreśla burmistrz. 
 Zebrane w ratuszu produkty trafią do potrzebujących 
rodzin, osób samotnych i schorowanych, wytypowanych 
przez MGOPS.

Magdalena Włodarska
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Zakończyły się prace dotyczące przebudowy dróg wew-
nętrznych w Niwach. 8 listopada odbył się odbiór gminnej 
inwestycji. Asfaltową nawierzchnię zyskały dwa odcinki 
dróg o długości w sumie ok. 600 m, usytuowane 
w sąsiedztwie świetlicy w Niwach i ośrodka Zielone Niwy.  

 3 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach 
podpisana została umowa  na przebudowę drogi 
powiatowej Suków-Mójcza. – Jednym z elementów tej 
inwestycji będzie doświetlenie skrzyżowania z obwodnicą, 
co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dla 
kierowców i pieszych – podkreśla burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Składam podziękowania dla zarządu Powiatu 
Kieleckiego oraz radnych Rady Powiatu za zabezpieczone 
środki w budżecie na realizacje tego ważnego zadania.

Ważne skrzyżowanie 
zostanie doświetlone

W ramach zadania doświetlone zostanie skrzyżowanie drogi 
wojewódzkiej z powiatową oraz sąsiednie zatoki autobusowe 
na obwodnicy. Jezdnia na odcinku ok. 955 m, od skrzyżo-
wania w kierunku Mójczy zostanie poszerzona do szerokości 
5,5 m, dobudowany zostanie jednostronny chodnik 

i brakujące oświetlenie uliczne. Inwestycja będzie 
realizowana przy współpracy gminy Daleszyce z powiatem 
kieleckim.

Mateusz Fąfara

Koniec kłopotów z dojazdem – Realizacja tego zadania oznacza koniec kłopotów 
z dojazdem dla mieszkańców, którzy dotychczas musieli 
korzystać z nawierzchni tłuczniowych. Jest bezpieczniej, 
piesi zyskali utwardzone pobocza, komfort użytkowania dróg 
zmienił się całkowicie – podkreśla burmistrz Dariusz 
Meresiński.  
 Przebudowa dróg kosztowała ponad 200 tys. zł. Oba 
zadania zostały dofinansowane przez Urząd Marszałkowski 
w ramach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Magdalena Włodarska
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Wielu mieszkańców naszej gminy i nie tylko zaangażowało 
się w pomoc zorganizowaną po pożarze, jaki wybuchł 
w siedzibie klubu Świętokrzyskiej Fundacji Sportu Vento 
Bike Team Daleszyce. Dramat wydarzył się 19 listopada, 
ogień strawił budynek klubu w Słopcu i sprzęt sportowy 
należący do młodych cyklistów. „Potrzebujemy wsparcia 
kolarzy oraz innych osób życzliwych, dzięki którym 
będziemy mogli odbudować naszą szkołę sportową” 
– apelują członkowie Świętokrzyskiej Fundacji Sportu.

W ogniu stracili rowery i puchary. Pomagamy młodym mistrzom z Daleszyc

Szkółka kolarska w Daleszycach powstała sześć lat temu. 
Dzieci i młodzież trenują pod okiem Jana i Krzysztofa 
Baćkowskich, ogromnym wsparciem są też rodzice 
zawodników, którzy bardzo angażują się w działalność 
szkółki. 
– Co roku nasi młodzi kolarze przywożą do Daleszyc medale 
i puchary z różnorodnych zawodów, są młodzieżowymi 
mistrzami w kolarstwie szosowym i halowym i naszą wielką 
dumą – podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 
Dariusz Meresiński.
 Szkółka od początku swojej działalności regularnie 
otrzymywała od burmistrza i radnych Rady Miejskiej 
w Daleszycach wsparcie materialne, m.in. rowery, koszulki 

i akcesoria kolarskie, corocznie otrzymuje też dotacje 
z budżetu gminy na prowadzenie działalności sportowej. 
Wśród zawodników są też stypendyści programu 
finansowego realizowanego na rzecz młodych sportowców 
przez daleszycki samorząd.
 W pomoc młodym kolarzom zaangażowało się wielu 
mieszkańców naszej gminy, ale nie tylko. Wsparcie 
zadeklarowali m.in. szczypiorniści Łomży Vive Kielce 
i związki kolarskie. Wpłat można dokonywać na konto 
Świętokrzyskiej Fundacji Sportu oraz pod adresem: 
https://zrzutka.pl/5yrng3

Magdalena Włodarska

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce uczestniczył 
w inauguracji Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego 
im. Braci Łaszczyńskich. Deklarację o jego powołaniu 
i współpracy podpisano 25 listopada w Kopalni Jaźwica 
w gminie Chęciny. Sygnatariusze zobowiązali się podej-
mować wspólnie działania prowadzące do tworzenia 
i wykorzystania nowoczesnych, zeroemisyjnych źródeł 
energii, które mogą pomóc uniezależnić przedsiębiorstwa 
i samorządy od źródeł kopalnych. 

Dla środowiska i gospodarki. 
Gmina Daleszyce w Świętokrzyskim Klastrze Wodorowym

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz central-
nych, województwa świętokrzyskiego i gmin, w których 
działalność prowadzą Świętokrzyskie Kopalnie Surowców 
Mineralnych. Uczestniczyły w nim również przedsiębiorstwa 
działające w obszarze produkcji oraz źródeł energii 
odnawialnej. 

Zielona energia w kopalni

– Zastanawialiśmy się, jak naszą działalność można uczynić 
jeszcze bardziej przyjazną środowisku. Według nas, paliwem 

2przyszłości, które będzie całkowicie redukowało emisję CO  
jest zielony wodór. Dlatego podjęliśmy działania w kierunku 
przejścia na zeroemisyjną kopalnię – mówił Szczepan 
Ruman, prezes zarządu Świętokrzyskich Kopalni Surowców 
Mineralnych, inicjator powstania Świętokrzyskiego Klastra 
Wodorowego. – Mamy trzy fazy projektu. Pierwszy 
pilotażowy etap chcemy zorganizować do 2023 roku. Wtedy 
będziemy w stanie uruchomić na kopalni pierwszy 
elektrolizer, który będzie produkował zielony wodór 
z zeroemisyjnych źródeł energii i z wody pochodzącej 
z kopalni. I w oparciu o zielony wodór będą funkcjonowały 
pierwsze maszyny górnicze. Drugi etap potrwa do 2025 roku. 
Do tego czasu planujemy uruchomić większą instalację 

do produkcji zielonego wodoru, który będzie służył nie tylko 
do maszyn górniczych, ale również do transportu. 
Docelowym planem jest uruchomienie dużych mocy 
produkcji zielonego wodoru do 2030 roku – tłumaczy prezes 
ŚKSM.

Pływająca farma fotowoltaiczna

 Celem spotkania było stworzenie otwartego forum 
współpracy, do którego dołączyła także gmina Daleszyce. 
– Wspólnie przygotowujemy się do realizacji innowacyjnego 
projektu, czyli budowy farmy fotowoltaicznej na lustrze 
zbiornika wody należącego do Świętokrzyskiej Kopalni 
Surowców Mineralnych, znajdującego się na terenie gminy 
Daleszyce. Obecnie jesteśmy na etapie początkowym, ale 
jestem przekonany, że w najbliższym czasie te prace będą 
bardziej zaawansowane. Docelowo ma tu powstać pływająca 
farma fotowoltaiczna. To źródła energii, które zdecydowanie 
są naszą przyszłością – podkreślał burmistrz Dariusz 
Meresiński.

Agnieszka Olech
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Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński został Samorządowcem 
Roku 2021 w powiecie kieleckim, w plebiscycie dziennika Echo Dnia. 

Dariusz Meresiński ponownie 
Samorządowcem Roku

– Chcę podziękować mieszkańcom, którzy ocenili mnie tak dobrze i oddali swój 
głos w plebiscycie „Mała Ojczyzna – duża sprawa”. Codziennie staram się swoją 
pracę wykonywać sumiennie i z wielkim zaangażowaniem, przez co z pełną 
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nasza gmina szybko się rozwija i staje się 
dobrym miejscem, aby tu zamieszkać. Nagrodą samą w sobie jest zadowolenie 
mieszkańców, a każde dobre słowo i gest wsparcia są niezwykle mobilizujące 
– podziękował burmistrz Dariusz Meresiński. 

„Mieszkańcy dodają mi sił.” 
Rozmowa z burmistrzem Dariuszem Meresińskim
 Cieszy się Pan bardzo dużym 
zaufaniem mieszkańców Miasta 
i Gminy Daleszyce, ludzie cenią Pana 
za to, że jest Pan razem z nimi - na 
gminnych wydarzenia, turniejach 
sportowych, dla nikogo nie zamyka Pan 
drzwi w urzędzie. Zawsze chciał Pan 
być blisko mieszkańców i ich proble-
mów?

 Tylko w ten sposób wyobrażam 
sobie sprawowanie funkcji burmistrza. 
Skuteczne działanie na rzecz gminy 
i mieszkańców jest możliwe, kiedy jest 
się blisko ludzi, słucha ich głosu, widzi 
ich potrzeby. To nie jest praca za biur-
kiem i „wymyślanie” nowych projek-
tów, ale reagowanie na aktualne zda-
rzenia i potrzeby. A jednocześnie sam 
jestem mieszkańcem naszej gminy, 
więc wydarzenia, które są tutaj orga-
nizowane, są też przecież skierowane 
do mnie, do moich najbliższych 
– mamy wielką przyjemność i satysfa-
kcję z uczestniczenia w nich i korzysta-
nia z tych możliwości wspólnie 
z innymi mieszkańcami. Wspólnie 
udało nam się już wiele dobrego zrobić.

 Na pewno zdarzają się jednak 
ludzie, którzy potrafią „dopiec” i wy-
prowadzić z równowagi. Jakie ma Pan 
sposoby na stres, który na pewno 
towarzyszy Panu w pracy?

 Myślę, że każda odpowiedzial-
na praca, w której na porządku dzien-
nym jest współdziałanie i kontakty 
z ludźmi, jest obarczona ryzykiem 
stresu. Wynika to czasem z niezrozu-
mienia, wygórowanych oczekiwań. Ale 
to właśnie ludzie dodają mi sił, by dalej 
angażować się w to, co robię. Stając 
na czele samorządu zdecydowałem, 

że chcę działać dla całej lokalnej 
społeczności, mojego miasta i gminy, 
a tym samym wziąłem na siebie ryzyko 
tego, że będę obciążany odpowiedzial-
nością za rzeczy, które ode mnie nie 
zależą. To mi na szczęście nie odbiera 
zapału do pracy, staram się wykorzy-
stywać trudne sytuacje do poprawiania 
komunikacji.

 Jest Pan burmistrzem już drugą 
kadencję. Proszę zdradzić, jakie wyda-
rzenia z tego czasu najbardziej zapadły 
Panu w pamięć - może wydarzyło się 
coś zabawnego, a może wzruszają-
cego?
 Sam wybór na drugą kadencję 
był dla mnie wzruszającym wydarze-
niem, ponieważ otrzymałem duże 
poparcie wyborców i zaufanie dla 
mojego komitetu wyborczego oraz 
kandydatów na radnych do Rady 
Miejskiej w Daleszycach. Zaraz 
po wyborach, wspólnie z radnymi 
zaczęliśmy ciężką pracę, ponieważ 
w drugiej kadencji kontynuowałem 
rozpoczęte wcześniej zadania, a doda-
tkowo założyłem sobie bardzo ambitne 
plany na kolejne lata. Mogę z saty-
sfakcją powiedzieć, że te plany udaje 
nam się sukcesywnie realizować 
i to także przynosi mi dużo zadowo-
lenia.
 Czasami zabawne sytuacje 
zdarzają się na spotkaniach z mieszkań-
cami, są one bardzo przyjemne i często 
po jakimś czasie wracamy do nich 
z uśmiechem na twarzy.

 Za co najbardziej lubi Pan swo-
ją pracę, a co Pana w niej najbardziej 
denerwuje?

 W mojej pracy bardzo cenię 

sobie współpracę z ludźmi, którzy 
podobnie jak ja, są entuzjastami samo-
rządu i pracy na rzecz swojej małej 
ojczyzny. Cieszy mnie każda zakoń-
czona inwestycja, która poprawia 
jakość życia mieszkańców i zmienia 
na lepsze obraz naszej gminy, każda 
rozpoczęta inwestycja, która wydawała 
się dla moich poprzedników zbyt 
trudna lub zbyt droga, a przy pewnym 
wysiłku okazała się możliwa, każde 
wydarzenie kulturalne, którym udowa-
dniamy, jakie mamy bogate tradycje 
i  każde spotkanie integracyjne, 
na którym utwierdzam się w przekona-
niu, że warto tak angażować się 
w tą pracę.
 Oczywiście, irytacja też się 
zdarza. Kiedy na przykład, mimo najle-
pszych intencji, nie udaje się zrealizo-
wać pewnych celów, kiedy opóźniają 
się inwestycje i trzeba tłumaczyć się 
zniechęconym mieszkańcom w imie-
niu wykonawców zadań – ale to wszy-
stko także uczy cierpliwości.

 Gdyby mógł Pan cofnąć czas to 
zdecydowałby s ię  Pan na s tar t 
w wyborach na urząd burmistrza? Jak 
porównałby Pan swoje życie przed 
objęciem urzędu i po przejęciu sterów 
władzy?

 Pomimo upływu czasu, nie 
zmieniłbym swojej decyzji. Uważam, 
że była słuszna, ponieważ zawsze 
chciałem działać na rzecz mieszkań-
ców gminy Daleszyce. Mieszkam 
tu od urodzenia, znam wiele osób, 
przyjaźnię się z nimi i spotykam. 
Wspólnie obserwowaliśmy w jakim 
tempie rozwija się nasza gmina. 
Uważałem, że mam pomysł jak 
przyspieszyć ten rozwój i poprawić 
jakość życia mieszkańcom. Po kilku-
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nastu latach pracy w samorządzie mogę 
śmiało powiedzieć, że udało się 
znacznie zwiększyć tempo rozwoju 
Miasta i Gminy Daleszyce. Ludzie chcą 
tutaj budować swoje domy, zakładać 
rodziny i to jest dla mnie bardzo ważne, 
ponieważ oznacza to, że nasza gmina 
jest atrakcyjnym miejscem, aby osiedlić 
się na stałe. Przed objęciem urzędu, 
na pewno miałem trochę więcej czasu 
dla siebie, wiedziałem jednak, na co się 
piszę. Dlatego nie narzekam, tylko 
staram się wykonywać dobrze swoją 
pracę dla dobra lokalnej społeczności.

 Gmina Daleszyce ostatnio 
realizuje mnóstwo inwestycji. Z których 
jest Pan najbardziej zadowolony?

 Poprawa stanu dróg i chodni-
ków 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 
roku zakończyliśmy rozbudowę 
i przebudowę oczyszczalni w Daleszy-
cach. Była to konieczna i największa 
w historii naszej gminy inwestycja, jej 
koszt to w sumie 12 milionów złotych. 
Gruntownej modernizacji poddaliśmy 
też oczyszczalnię w Marzyszu i rozpo-
częliśmy przebudowę oczyszczalni 

w Szczecnie. Tym samym wszystkie trzy 
obiekty na terenie naszej gminy będą 
nowoczesne i bezpieczne dla przyrody. 
Są to inwestycje, których na pierwszy 
rzut oka nie widać, ale są bardzo ważne 
w kontekście przyszłości naszej gminy. 

 Jakie inwestycje chciałby Pan 
rozpocząć w przyszłym roku - latach? 
Jakie najważniejsze zadania stoją teraz 
przed Miastem i Gminą Daleszyce?

 Polepszanie warunków ucze-
nia się i jakości kształcenia poprzez 
remonty szkół i wprowadzanie nowo-
czesnych pomocy naukowych to nasze 
podstawowe działania skierowane 
wprost do dzieci i młodzieży. Ponieważ 
jednak uczniowie dotkliwie odczuli 
skutki trwającej pandemii, kiedy na-
uczanie odbywało się zdalnie i ograni-
czyło kontakty z rówieśnikami, wystą-
piliśmy z dodatkową inicjatywą skiero-
waną właśnie do tej grupy wiekowej. 
Aktywność fizyczna jest dziś szcze-
gólnie ważna, dlatego uzupełniamy 
brakującą bazę sportowo-rekreacyjną 
na terenie gminy. W tym roku otworzy-
l iśmy dwa nowoczesne boiska: 
w Mójczy i w Borkowie, projektujemy 
podobne obiekty w Cisowie, Niesta-
chowie i Widełkach, zdobyliśmy też 
dofinansowanie do budowy sal gimna-
stycznych przy szkołach podstawo-

wych w Marzyszu i Borkowie oraz 
świetlicy wiejskiej w Mójczy. Zawsze 
z niecierpliwością czekam na realizację 
każdej inwestycji. Chciałem przy tym 
serdecznie podziękować wszystkim 
tym, którzy wspierają rozwój Gminy 
Daleszyce.

 Na koniec zapytam o Pana 
życie osobiste. Da się łączyć tak ważną 
funkcję z byciem dobrym mężem 
i ojcem? Znajduje Pan czas dla bliskich? 
Co najbardziej lubicie robić razem?

 Jest to trudne, ale udaje mi się 
pogodzić życie osobiste z zawodowym. 
Często mnie nie ma w domu, ale mam 
bardzo wyrozumiałą małżonkę, która 
wspiera mnie jak tylko może. Syn jest 
już prawie dorosły i ma swoje życie 
i sprawy. Zawsze może na mnie liczyć. 
Lubię odpoczywać aktywnie - jeździć 
na rowerze, biegać, grać w tenisa 
stołowego, ale najlepiej odpoczywam 
w górach – polskich Tatrach. Tam ładuję 
swoje akumulatory, zbieram myśli 
i energię do działania. Na szczęście 
mam jej jeszcze bardzo dużo i dopóki 
będę mógł, chce ją spożytkować 
na rzecz pracy dla mieszkańców gminy 
Daleszyce.

Dziękujemy za rozmowę.

14 listopada obchodziliśmy Dzień Czystego Powietrza. 
Przypominamy, że w Urzędzie Miasta i  Gminy 
w Daleszycach można uzyskać pomoc w realizacji wniosku 
o dofinansowanie inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu „Czyste Powietrze”. 
– Zachęcam do skorzystania z pomocy, dzięki której 
możemy zadbać o środowisko naturalne, a co za tym idzie, 
o nasze zdrowie i lepsze samopoczucie – mówi burmistrz 
Dariusz Meresiński. 

Czyste powietrze 
w gminie Daleszyce

W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach działa specjalny 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, w którym z pomocą 
naszego pracownika można złożyć stosowny wniosek. Z tej 
formy pomocy skorzystało już w naszej gminie 307 osób, 
które złożyły 90 wniosków o dofinansowanie. W ramach 
programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinan-
sowanie z WFOŚiGW na wymianę pieca, ocieplenie domu, 
wymianę okien, a nawet panele słoneczne.
 W poprawie jakości powietrza, którym wszyscy 
oddychamy, może pomóc ocieplenie budynku mieszkalnego 
i wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. 
Dzięki dobrej izolacji można ograniczyć straty ciepła, a tym 
samym zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 

 Ale pamiętajmy, że na co dzień również mamy 
wpływ na to, czym oddychamy. W eliminacji toksycznych 
gazów i pyłów z powietrza pomagają drzewa i krzewy, które 
są naturalnym filtrem, pochłaniają dwutlenek węgla 
i produkują tlen. Czystość powietrza zależy też od czystości 
naszych lasów, rzek i całego otoczenia, na co wpływ mamy 
poprzez ograniczanie ilości produkowanych odpadów 
i segregację śmieci. Działanie dla środowiska to ochrona 
naszego zdrowia, ale jednocześnie oszczędności 
w domowych budżetach!

Mateusz Fąfara
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Ponad 100 tys. zł otrzymała gmina Daleszyce z programu 
Cyfrowa Gmina. W uroczystym rozdaniu promes 
uczestniczył Sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce Piotr 
Ferens.

Informatyzacja urzędu 
dofinansowana

Konferencja dotycząca programu „Cyfrowa Gmina” odbyła 
się 8 listopada w Chęcinach. Wziął w niej udział sekretarz 
stanu do spraw cyfryzacji Janusz Cieszyński, wiceminister 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Anna Krupka, 
senator Krzysztof Słoń i wojewoda świętokrzyski Zbigniew 
Koniusz, którzy wręczyli przedstawicielom samorządów 
promesy na rozwój cyfryzacji w gminach. 
– Po pandemii COVID-19 wiemy, jak bardzo potrzebne 
są takie narzędzia jak internet i e-usługi. Ciągle dążymy 
do tego, aby w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce można 
było jak najwięcej spraw załatwić online, bez wychodzenia 

z domu. Powyższa kwota pozwoli na dalszy rozwój w tym 
właśnie zakresie – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce Dariusz Meresiński.
 Projekt jest finansowany ze środków unijnych 
i skierowany do wszystkich gmin w Polsce. Celem programu 
jest zapewnienie samorządom pieniędzy na sfinansowanie 
inwestycji w usługi informatyczne, sprzęt komputerowy czy 
oprogramowanie.

Mateusz Fąfara

Radni Rady Miejskiej w Daleszycach uchwalili nowe stawki 
opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komu-
nalnych na terenie Miasta i Gminy. Zmiany wynikają 
z podwyżek cen wpływających na koszt usługi, inflacji oraz 
ze znacznego zwiększenia masy odpadów odprowa-
dzanych przez mieszkańców. Radni podjęli również 
uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodaro-
wania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
gminy, niepochodzących z pobranej od mieszkańców 
opłaty. 

Nowe stawki opłat za odbiór śmieci

Zmiana stawek
 Od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będą 
następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych:
– Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w sposób selektywny z nieruchomości dla osób, które w dek-
laracji wpisały, że posiadają kompostownik, będzie wynosić 
17,00 złotych od osoby;
– Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych wynosi 
20 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość 
(dla osób, które segregują, a nie posiadają kompostownika);
– Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, wynosi 40 zł od każdej osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość.
 Zwolnienie dla osób kompostujących bioodpady 
ustalono w wysokości 3 zł miesięcznie od stawki 
podstawowej od każdej osoby zamieszkującej daną 
nieruchomość. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty 
jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub 
nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w której będzie zadeklarowane 
komposto-wanie bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym.
 Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia nowej 
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

jednogłośnie. W uzasadnieniu podjętej uchwały czytamy, 
że w związku ze znacznym wzrostem ilości masy zebranych 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Daleszyce w 2021 r. obo-
wiązujące dotychczas stawki opłat nie pokryją kosztów 
związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych w 2022 r. Zwolenie za kompostowanie 
odpadów biodegradowalnych z kolei ma korzystnie wpłynąć 
na zmniejszenie ilości takich odpadów przekazywanych 
do dalszego zagospodarowania, co w efekcie zmniejszy 
koszty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Gmina dofinansuje część opłat
 Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami 
z budżetu gminy wynika z tego, że opłaty pobrane 
od mieszkańców nie pokrywają tych kosztów w całości. 
Dotychczas w myśl Ustawy o czystości i porządku 
w gminach zadanie musiało się „samofinansować”, to znaczy 
odbiór i gospodarka odpadami na terenie gminy mogły być 
opłacane tylko z pieniędzy pobieranych na ten cel 
od mieszkańców. Jednak ze względu na rosnące koszty 
gospodarowania śmieciami, samorząd dostał możliwość 
dofinansowania tego zadania. W gminie Daleszyce radni 
zdecydowali o pokryciu części kosztów do kwoty 296 tys. zł. 
Wynika to z różnicy, jaka powstanie między sumą opłat 
pobieranych za gospodarowanie odpadami, a faktycznymi 
kosztami funkcjonowania tego systemu. 
– Musimy te pieniądze dołożyć, ponieważ opłaty pobrane od 
mieszkańców nie bilansują się. Prawdopodobnie konieczne 
będzie zrezygnowanie z jakiejś inwestycji planowanej 
w budżecie gminy, aby móc dofinansować gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – podsumował Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Daleszycach, Rafał Siwonia.
 Wszystkie uchwalone przez radnych zmiany 
są podyktowane podwyżkami cen i opłat, które mają wpływ 
na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. 
o wzrost cen energii, paliwa i płacy minimalnej, czy też 
narzuconej przez Ministra Środowiska tzw. opłaty środo-
wiskowej, które to bezpośrednio wpływają na cenę usługi 
gospodarowania odpadami, jaką gmina wynegocjowała 
z wykonawcą tej usługi. 

Magdalena Włodarska
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Przeszklone piętro, nowa elewacja i dach z fotowoltaiką 
– siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach już daje 
wyobrażenie o tym, jak będzie się prezentować po zakoń-
czeniu trwającego remontu i rozbudowy. W przyszłym roku 
mieszkańcy naszej gminy dostaną wygodne i spełniające 
wymogi bezpieczeństwa miejsce do załatwiania urzędo-
wych spraw. Budynek będzie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i przyjazny dla środowiska 
naturalnego. 
– To będzie wizytówka naszego miasta i gminy, ale przede 
wszystkim zmieni się komfort obsługi klientów – podkreśla 
burmistrz Dariusz Meresiński.

Urząd pięknieje w oczach. Trwa przebudowa daleszyckiego magistratu

Kompleksowa modernizacja była konieczna ze względu 
na zły stan techniczny i nieprzystosowanie 50-letniego 
budynku do potrzeb i obowiązujących przepisów o bezpie-
czeństwie pracy. Dzięki realizowanej inwestycji, uszkodzona 
elewacja została zmieniona, wymieniono też przeciekający 
dach oraz wadliwą instalację elektryczną. Koszty utrzymania 
zmniejszone zostaną dzięki nowemu systemowi ogrzewania, 
wymianie okien i wykonaniu izolacji ścian. Energia będzie 
czerpana z instalacji fotowoltaicznych. 
– Budynek jest również dostosowywany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych: przed wejściem zamontowane zostanie 
krzesełko schodowe, a wewnątrz budynku – winda. Korytarze 
są poszerzone, a pomieszczenia dostosowane do obowią-
zujących przepisów. – Projekt przebudowy powstał po uzgo-
dnieniu wszystkich zmian z konserwatorem, aby nie zaburzyć 

estetyki i historycznego rysu daleszyckiego rynku – podkreśla 
burmistrz.
 Prowadzone w obiekcie prace termomodernizacyjne 
zostały dofinansowane kwotą około 1,2 mln złotych (zwię-
kszone dofinansowanie) ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020.

Magdalena Włodarska

21 listopada obchodzony jest w Polsce Dzień Pracownika 
Socjalnego. To święto wszystkich pracowników służb 
społecznych i doskonała okazja do wyrażenia uznania oraz 
wdzięczności za pracę na rzecz osób potrzebujących. 
Życzenia dla pracowników z gminy Daleszyce złożył 
burmistrz Dariusz Meresiński.

Oni wiedzą jak pomagać. Dzień Pracownika Socjalnego w gminie Daleszyce

Z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Daleszycach spotkał się w tym 
uroczystym dniu burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz 
Meresiński. 
– Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy 
i szczególnych umiejętności. Nie jest łatwo być praco-
wnikiem socjalnym. Zwykle są oni niewidoczni na co dzień, 
jednak praca, jaką wykonują na rzecz innych jest nie 
do przecenienia. Dzięki nim wiele osób może pokonywać 
przeciwności losu, radzić sobie z problemami i stawać 
na własnych nogach. Dlatego w tym wyjątkowym dniu pragnę 
podziękować im za ich ciężką pracę. Dziękuję, że zawsze 
trwacie na posterunku, gotowi do niesienia wsparcia dla tych, 
którzy tego potrzebują. Dziękuję za zaangażowanie i oddaną 
służbę społeczną. Życzę Państwu życzliwości od innych 
i tego, aby nie zabrakło Wam energii, ciepła i wytrwałości. 
Niech każdy dzień przynosi poczucie spełnienia i satysfakcję 
osobistą oraz zawodową – powiedział burmistrz Dariusz 
Meresiński.

Do życzeń dołączyła dyrektor MGOPS Daleszyce Renata 
Segiecińska. 
– Pracownicy socjalni, to szczególna grupa zawodowa. Życzę 
wszystkim dużo cierpliwości i zapału do pracy w tym zawo-
dzie. A że tu trzeba mieć talent, mierzony siłą życzliwości 
i szacunku do innych, to nie jest łatwa praca. Zostają w niej 
tylko ci, którzy to czują – podsumowała dyrektor Renata 
Segiecińska.
 Podczas uroczystości każdy z pracowników 
socjalnych otrzymał list gratulacyjny i upominek. Wręczono 
też stopnie awansu zawodowego dla kolejnych pracowników 
MGOPS w Daleszycach.

Agnieszka Olech
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Burmistrz Dariusz Meresiński wyróżnił pary małżeńskie 
z terenu gminy Daleszyce, które przeżyły wspólnie 25 lat. 
Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. 
Na przygotowanym specjalnie dla nich przyjęciu nie brakło 
tortu i lampki szampana, były kwiaty, posypały się najlepsze 
życzenia, a świętowanie zakończyła wspólna zabawa przy 
muzyce. 

„Budujecie naszą społeczność”. Srebrne Gody w gminie Daleszyce

Świętowanie Srebrnych Godów ma już w gminie Daleszyce 
kilkuletnią tradycję i cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. W tym roku zaproszenie burmistrza 
do wspólnego uhonorowania rocznicy przyjęło 27 par.
 Składając serdeczne życzenia długich lat w zgodzie 
i zdrowiu, burmistrz podkreślał, że Srebrne Gody 
to szczególny jubileusz. 
– Macie już za sobą wiele wspólnych doświadczeń, ale wiek 

wciąż młody, więc to jeszcze czas, kiedy codziennie 
świadomie podejmuje się decyzję o byciu razem. I każda taka 
decyzja buduje nie tylko związek, ale też całą naszą 
społeczność. To tutaj zdecydowaliście się założyć rodziny, 
osiedlić, zbudować domy. Dzięki Wam nasza gmina się 
rozwija i za to dziękuję – dodał burmistrz. Zdrowia, pogody 
ducha i doczekania się kolejnych jubileuszy życzył 
małżonkom także obecny na uroczystości Rafał Siwonia, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach.
 Przyjęcie odbyło się 5 listopada w restauracji 
Folkówka w Daleszycach. Z powodu obostrzeń epidemi-
cznych, uroczystość Srebrnych Godów nie odbyła się 
w naszej gminie w 2020 roku, dlatego na spotkanie 
z burmistrzem zaproszeni zostali małżonkowie, którzy 
obchodzili jubileusz przed rokiem. 

Magdalena Włodarska



50-ta rocznica zawarcia związku małżeńskiego to wyjątko-
wa chwila w życiu par. Cieszymy się, że możemy towa-
rzyszyć mieszkańcom naszej gminy w jej przeżywaniu. 

Złote Gody
Gratulacje dla małżonków!

Uroczystość Złotych Godów jest tradycyjnie organizowana 
dla naszych „zasłużonych” małżonków z inicjatywy burmi-
strza Miasta i Gminy Daleszyce, a relację z wydarzenia 
zamieszczamy na łamach miesięcznika Głos Daleszyc. 
Fotorelacja z ostatnich obchodów znalazła się w numerze 
październikowym – do publikacji wkradł się jednak błąd, 
który niniejszym pragniemy naprawić. Jedna z par, które 
przyjęły zaproszenie burmistrza na uroczystość, nie znalazła 
się na opublikowanych później zdjęciach. Pamiątkową 
fotografię szanownych Jubilatów publikujemy więc w listo-
padowym numerze GD – wraz z najlepszymi życzeniami.
 Medal Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie otrzymują również ci małżonkowie, którzy nie 
mogą uczestniczyć w oficjalnych obchodach Złotych Godów. 
Burmistrz Dariusz Meresiński odwiedził jubilatów w domu, 
składając naszej zawsze młodej parze życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności.

Magdalena Włodarska
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Daleszycka orkiestra dęta zakończyła realizację projektu 
dofinansowanego ze środków Lokalnej Grupy Działania 
„Białe Ługi”. Nasi muzycy wzbogacili się o nowe instru-
menty i repertuar. Wciąż także czekają na uczniów 
zainteresowanych wstąpieniem w ich szeregi! 

Przed szkołą podstawową w Mójczy odsłonięte zostało po-
piersie generała Tadeusza Buka. W ten sposób upamiętni-
liśmy patrona szkoły, dowódcę Wojsk Lądowych Wojska 
Polskiego, który zginął w 2010 roku w katastrofie 
smoleńskiej. Popiersie oficjalnie odsłonił obecny 
na uroczystości tata generała, Józef Buk, który podziękował 
za uszanowanie pamięci o swoim synu.

Popiersie generała Buka 
odsłonięte w Mójczy

W uroczystości uczestniczył burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce Dariusz Meresiński, senator RP Krzysztof Słoń, 
wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, radna Powiatu 
Kieleckiego Anna Kosmala, radni Dariusz Sarek, Dariusz 
Dzięcioł, Paweł Toboła oraz przedstawiciele jednostek 
samorządu i społeczności lokalnej. Uczestnicy obchodów 
złożyli kwiaty pod popiersiem, a także pod tablicą 
upamiętniającą patrona w budynku szkoły.
– Generał Tadeusz Buk był patriotą wielokrotnie 
odznaczanym za zasługi dla obronności kraju. Naszym 
moralnym obowiązkiem jest utrwalać pamięć o ważnych 
wydarzeniach i osobach, które budują nasz kraj i naszą 
społeczność. Generał Buk jest jedną z tych osób, które 
zmieniały bieg historii i może być wzorem do naśladowania. 
Był absolwentem Szkoły Podstawowej w Mójczy a także 
mieszkańcem wsi Mójcza. Decyzja o postawieniu popiersia 
wyszła z potrzeby serca mieszkańców miejscowości 
i pracowników szkoły – cieszę się, że mogliśmy ją wesprzeć 
– mówił Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz 
Meresiński.

Orkiestra Dęta z Daleszyc Bogactwem Kulturalnym

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach po raz 
kolejny sięgnął po środki pozabudżetowe przystępując 
do projektu grantowego ogłoszonego przez LGD „Białe Ługi” 
pn. „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów 
dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD”, składając 
wniosek pt. „Orkiestra Dęta Daleszyce Bogactwem 
Kulturalnym Ziemi Daleszyckiej”. Umowę z Zarządem LGD 
„Białe Ługi” podpisano dnia 3 lipca 2021r., a kwota 
dofinansowania to 14.267,00zł.  Zadanie zostało 
zrealizowane od sierpnia 2021r. do końca listopada 2021r.
 Celem grantu była promocja Orkiestry Dętej 

z Daleszyc poprzez organizację warsztatów muzycznych 
oraz 3 koncertów na terenie obszaru działania LGD „Białe 
Ługi”. Poprzez realizację zadania nawiązaliśmy współpracę 
z Orkiestrą Dętą SIARKOPOL S.A. z Grzybowa k. Staszowa, 
spotykając się na warsztatach muzycznych, wymieniając 
swoje doświadczenia i zasoby kulturalne, repertuar, nuty. 
Wypracowaliśmy również wspólny repertuar, który 
zagraliśmy podczas Daleszyckiego Jarmarku na św. Michała.  
W ramach projektu zostały zakupione 2 nowe instrumenty 
(klarnet i saksofon altowy), 30 szt. toreb na nuty, sfinansowany 
koszt zatrudnienia instruktora warsztatów muzycznych, 
organizacja koncertów. 
 Chcesz być członkiem orkiestry w Daleszycach? 
Przyjdź, spróbuj, to nic nie kosztuje. Bliższe informacje 
można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Daleszycach pod nr tel. (41) 30 72 251. 

MGOK Daleszyce

 Generał Tadeusz Buk był dowódcą Wojsk Lądowych 
Wojska Polskiego. Wprowadzał polskie siły zbrojne 
do NATO, pełnił funkcje dowódcze podczas misji 
w Afganistanie i Iraku. Pośmiertnie został odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 
roku uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, nagrodzony też wielokrotnie za zasługi 
dla obronności kraju. Urodził się w Mójczy, jest absolwentem 
tutejszej szkoły.
 Obchody odbyły się w 11-tą rocznicę nadania szkole 
w Mójczy imienia patrona. Święto szkoły rozpoczęła msza 
w tutejszym kościele i uświetniła przygotowana przez 
uczniów i nauczycieli akademia. Uroczystość poprowadziła 
dyrektor szkoły Marta Puchała.
 Popiersie wykonał kielecki artysta Sławomir Micek. 
Zostało sfinansowane ze zbiórki zorganizowanej przez szkołę 
i z budżetu gminy.

Magdalena Włodarska
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11 listopada w Daleszycach odbyły się uroczystości 
upamiętniające 103. rocznicę Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Głównym punktem obchodów był 
przemarsz mieszkańców z biało-czerwonymi chorągiew-
kami i złożenie kwiatów w miejscach pamięci. 

Świętowaliśmy 11-tego listopada. 
Biało-czerwony przemarsz w Daleszycach

– Dziękuję za wspólne uczczenie święta Niepodległości 
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Daleszyce i za to, 
że w obchodach bierze udział tak wielu uczniów i harcerzy. 
Wspominamy trudną drogę Polski do wolności i oddajemy 
hołd poległym w walce o tą wolność bohaterom. Wasza 
obecność jest bardzo ważna, bo wspólnie przekazujemy 
pamięć o naszej historii kolejnym pokoleniom – mówił 
burmistrz Dariusz Meresiński. 
 Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona 
w daleszyckim kościele w intencji Ojczyzny. Nabożeństwo 
uświetnił koncert pieśni patriotycznej chóru Uratowani 
i Orkiestry Dętej z Daleszyc. Po mszy pochód mieszkańców w 
asyście orkiestry i pocztów sztandarowych ruszył w kierunku 
cmentarza parafialnego, na którym znajduje się pomnik 
Uczestników Walk o Niepodległość Polski. Wiązanki 
kwiatów złożyli tu przedstawiciele Gminnego Koła Związku 
Kombatantów, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz 
Meresiński wraz z radnymi Rady Miejskiej w Daleszycach, 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach 
i druhowie Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, przedstawiciele Banku Spółdzielczego 
Daleszyce-Górno, Nadleśnictwa Daleszyce, Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnego 
Żłobka, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach. 
Kwiaty złożone zostały przez burmistrza i radnych także pod 
pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. 
– Dziękuję wszystkim za udział w tej przepięknej 
patriotycznej uroczystości – podkreślił burmistrz.

Magdalena Włodarska

Składamy wyrazy głębokiego żalu

Rodzinie i Bliskim

z powodu śmierci 

Zo�i Kwiatek
byłej sołtys sołectwa Danków-Wójtostwo

Rafał Siwonia

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Daleszycach

z Radnymi

Anna Kosmala

Radna Rady Powiatu

Kieleckiego

Sołtysi 

gminy Daleszyce

Dariusz Meresiński

Burmistrz Miasta i Gminy

Daleszyce
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Kilkudziesięciu mieszkańców Sukowa bawiło się 13 
listopada na czwartej już Senioradzie. Doroczną biesiadę 
przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
Sukowianki znad Lubrzanki wraz z sołtysem i Radą Sołecką. 
Seniorów odwiedził burmistrz Dariusz Meresiński oraz 
radny Jarosław Zieliński.

IV Seniorada w Sukowie

Tegoroczna Seniorada odbyła się po rocznej przerwie 
spowodowanej sytuacją epidemiczną. Na zaproszenie 
Sukowianek odpowiedzieli m.in. mieszkańcy zrzeszeni 
w miejscowym Klubie Seniora i sąsiadki z miejscowości 
Komórki. 
– Cieszę się, że zdecydowali się Państwo spędzić ten wieczór 
na wspólnej zabawie, ponieważ integracja jest bardzo ważna. 
Szczególnie teraz, kiedy przez długi czas nasze kontakty były 
ograniczone. Życzę bardzo dobrej zabawy – przywitał 
uczestników Seniorady burmistrz Dariusz Meresiński.
 Udanego wieczoru życzyła też w imieniu Suko-
wianek radna powiatowa Anna Kosmala. – W ubiegłym roku 

Wspieramy profilaktykę zdrowotną

Jednym z priorytetowych zadań naszego samorządu jest 
prowadzenie skutecznej polityki zdrowotnej. Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Daleszyce mogą skorzystać z kilku 
dedykowanych im programów. 

Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 wspieraliśmy 
programy szczepień dla naszych mieszkańców, aby wspierać 
ich odporność i zadbać o zdrowie. Dla najmłodszych, co roku 
uruchamiamy program szczepień przeciwko meningokokom. 
Rodzice chętnie korzystają z tego rodzaju pomocy i w ciągu 
czterech ostatnich lat zaszczepiliśmy już ponad 200 dzieci. 
Umożliwiamy również naszym mieszkańcom możliwość  
zaszczepienia się przeciwko grypie. Od 2018 roku z tej 
możliwości skorzystało już ponad tysiąc osób. W tym roku 
wprowadziliśmy po raz pierwszy możliwość zaszczepienia 

się przeciwko pneumokokom, osobom w wieku powyżej 
65. roku życia. 
– Dla każdej grupy wiekowej od najmłodszych, po seniorów 
zabezpieczyliśmy środki w budżecie gminy, aby uruchamiać 
programy pozwalające zadbać o zdrowie swoje i bliskich 
– podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.
 Świadomość zdrowotna mieszkańców gminy 
Daleszyce stoi na bardzo wysokim poziomie, co pokazują 
wyniki szczepień przeciwko koronawirusowi. Jesteśmy
na wysokim miejscu w powiecie kieleckim pod względem 
wykonania pełnych zaszczepień. Jako samorząd wspólnie 
z naszymi jednostkami OSP i MGOPS-em pomagaliśmy 
mieszkańcom docierać do punktów szczepień i promo-
waliśmy je na naszych wydarzeniach kulturalnych. Ponad 
połowa z blisko 16 tys. mieszkańców naszej gminy jest już 
zaszczepiona, a warto przypomnieć, że gmina Daleszyce jest 
największą gminą w powiecie kieleckim.

Mateusz Fąfara

nie mogliśmy zorganizować Seniorady, ale mam wielką 
nadzieję, że będziemy się nadal spotykać w kolejnych latach 
i będzie nas z każdym rokiem coraz więcej. Zapraszamy 
do tańca i wspólnego śpiewania. 
 Koło Gospodyń Wiejskich i zespół śpiewaczy 
Sukowianki znad Lubrzanki zadbały o poczęstunek i oprawę 
artystyczną wieczoru, do tańca przygrywał seniorom 
DJ Jedyny Taki. 

Magdalena Włodarska
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Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza oraz „Marzyszanki” 
stanęły na najwyższych stopniach podium I Regionalnego 
Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Finał przeglądu odbył się 31 
października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. 

Nasze zespoły najlepsze w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej

Na scenie zaprezentowało się 28 wykonawców w trzech 
kategoriach: soliści, zespoły wokalne oraz wokalno-
instrumentalne. Miło nam Państwa poinformować, że podium 
w kategorii zespoły wokalne zdominowały zespoły z gminy 

Ukazała się książka o największych atutach naszej gminy: 
„Bogactwa i kultura ziemi Daleszyckiej”. W publikacji 
znajdziemy informacje o działających tu instytucjach 
kulturalnych i zespołach artystycznych, ale też o walorach 
przyrodniczych regionu. To świadectwo życia w naszej 
gminie, które zbudowane zostało m.in. ze wspomnień 
mieszkańców.

Przyroda i kultura. 
Największe atuty ziemi daleszyckiej 

w nowej publikacji

Książka powstała pod redakcją dr Marka Maciągowskiego, 
autorką jest mieszkanka gminy Daleszyce Magdalena 
Zielińska, która lokalnym dziedzictwem kulturalnym 
interesuje się zawodowo i prywatnie: pracuje w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury, jest też członkinią zespołu 
śpiewaczego Sukowianki znad Lubrzanki. 
– Cieszę się, że mieszkańcy dostrzegają potencjał swojej 
małej ojczyzny i promują naszą gminę, jednocześnie 
odnajdując w tym osobistą satysfakcję – pogratulował autorce 
burmistrz Dariusz Meresiński.
– Pomysł napisania książki o życiu kulturalnym gminy zrodził 
się już dawno – opowiada autorka. – Śpiewam w zespole 
ludowym już prawie 10 lat, a w Ośrodku Kultury pracuję 6 lat, 
więc temat był oczywisty. Materiały miałam pod ręką 
(archiwum MGOK), dużo dał mi też bezpośredni kontakt 
z „bohaterami” mojej książki. Panie z zespołów ludowych 
oraz członkowie Klubów Seniora służyli materiałami 
zdjęciowymi, ale również wspomnieniami i niezawodną 
pamięcią. Miałam nieograniczony dostęp do kronik Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury i Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Daleszycach, bezpośredni kontakt z przed-
stawicielami wspomnianych w publikacji stowarzyszeń. 
 Jak podkreśla autorka, książka „nie pomieściła” 

całego bogactwa kulturalnego ziemi daleszyckiej, dlatego nie 
wykluczona jest kolejna.  
– Opracowanie materiału do publikacji trwało rok, ale już 
wiem, że nie wyczerpałam całkowicie tematu. Pisząc książkę 
nie mogłam zapomnieć o bogactwach przyrodniczych naszej 
gminy, którymi mogłaby obdzielić nie jeden obszar 
o podobnej powierzchni. Z przyjemnością wrócę do tego 
wdzięcznego zagadnienia, jakim jest kultura na terenie 
gminy, starając się go rozwinąć i bardziej zgłębić – podkreśla 
Magdalena Zielińska, dziękując wszystkim, którzy przyczy-
nili się do powstania książki.
 Publikacja powstała dzięki dofinansowaniu z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich „Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
realizowanego w ramach Projektu Grantowego LGD „Białe 
Ługi”: „Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem 
zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD”.
 Książka wkrótce będzie dostępna w Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w Daleszycach, filiach 
w Sukowie i Szczecnie oraz wszystkich placówkach 
szkolnych na terenie gminy.

Magdalena Włodarska

Daleszyce, a konkretnie z Marzysza. I miejsce zajął Zespół 
Pieśni Ludowej z Marzysza, II zaś „Marzyszanki”. 
 Nasze Panie ujęły jury wykonaniem starych pieśni 
patriotycznych z zachowaniem gwary świętokrzyskiej: „Posła 
ślachta” oraz „Posłuchojcie jo wom powiem”. Serdeczne 
gratulacje dla naszych artystek, w szczególności dla Pani 
Teresy Klimczak, która jest założycielem i opiekunem obu 
zespołów. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

MGOK w Daleszycach
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25 listopada 2021r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Daleszycach odbył się XXXI Konkurs Recytatorski 
Świętokrzyskiej Poezji Ludowej. Głównym celem konkursu 
jest popularyzacja regionalnej literatury ludowej, 
propagowanie wśród dzieci i młodzieży sztuki żywego 
słowa oraz kultywowanie gwary ludowej regionu 
świętokrzyskiego.

4 listopada 2021 r. grupa 30 uczniów Szkoły Podstawowej 
im św. Jadwigi Królowej w Borkowie wraz z nauczycielami  
odwiedziła  Pałac Prezydencki. Wizyta odbyła się 
na zaproszenie Pierwszej Damy - Agaty Kornhauser-Dudy, 
która w roku 2019 objęła  swoim patronatem obchody 100-
lecia szkoły w Borkowie.

XXXI Konkurs Recytatorski Świętokrzyskiej Poezji Ludowej
„Posłuchojcie prose, jeśli wiedzieć chcecie,

Jak przód ludzie zeli na tym bozym świecie…”

W konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas IV-VIII ze szkół 
podstawowych z: Mójczy, Szczecna, Brzechowa, Sukowa, 
Sierakowa i Słopca. Uczestników oceniała Komisja 
Konkursowa w składzie: Alicja Prendota - przewodnicząca, 
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszy-
cach, Beata Harabin - pracownik Nadleśnictwa Daleszyce, 
Ewelina Pastuszka - Referent Administracyjno-Biurowy 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Daleszycach.

Komisja nagrodziła następujących wykonawców:
 I miejsce  -  Maria Sadowska (SP Szczecno)
 II miejsce  -  Nikodem Sikora (SP Sieraków), 
   Amanda Lach (SP Szczecno)
 III miejsce  -  Zuzanna Łapińska (SP Szczecno), 
   Jan Baran (SP Suków)

 Wśród wyróżnionych znaleźli się: Michał Gębski 
(SP Brzechów), Maja Szyba (SP Suków), Kinga Kołomańska 
(SP Słopiec).
 Każdy z uczestników otrzymał dyplom oraz 
upominek w formie zestawu długopisów i kalendarza 
książkowego, a także grę „memory” ufundowaną przez 
Nadleśnictwo Daleszyce. Uczniowie zajmujący miejsca 
na podium odebrali z rąk jurorów nagrody książkowe. 
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom 
oraz opiekunom za przybycie i przygotowanie do konkursu.

MGOK Daleszyce

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borkowie odwiedzili Pałac Prezydencki

Ten pełen emocji dzień rozpoczął się od zwiedzania Pałacu 
Prezydenckiego w towarzystwie pani przewodnik. Wysłu-
chaliśmy niezwykle interesującej opowieści o historii pałacu, 
jego właścicielach i ważnych wydarzeniach, które miały 
tu miejsce.  Zachwycaliśmy się wnętrzami, w których para 
prezydencka przyjmuje gości z całego świata. Czuliśmy się 
wyróżnieni, że i my możemy tam być. Nie spodziewaliśmy 
się, że spotka nas jeszcze jedna niespodzianka - spotkanie 
z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą, który, mimo wielu 
obowiązków w tym dniu, zatrzymał się, pozdrowił nas, 
zamienił z nami kilka zdań i życzył udanego pobytu.
 Spotkanie z Pierwszą Damą odbyło się w Sali 
Obrazowej. I tu czekało nas kolejne zaskoczenie - Pani 
Prezydentowa zaprosiła całą grupę do gabinetu Pana 
Prezydenta oraz biblioteki. Pomieszczenia te są bardzo 
rzadko udostępniane zwiedzającym. To było dla nas 
niezwykłe wyróżnienie. 
 Wspólne rozmowy z Panią Prezydentową trwały 
około 1,5 godziny. Dotyczyły one trudności związanych 
ze zdalnym nauczaniem, radości towarzyszącej powrotowi 
do nauki w szkole, udziału uczniów w różnego rodzaju 
konkursach, obchodów Święta Niepodległości w szkole, 
działania Szkolnego Koła Caritas, czytania książek. Ucznio-
wie klasy ósmej mówili o swoich planach na przyszłość, 

kierunkach dalszego kształcenia, a także o wyborach 
przyszłego  zawodu.  
 Młodzież pytała Panią Prezydentową o codzienne 
planowanie pracy Pary Prezydenckiej, jej pracę w zawodzie 
nauczyciela i zainteresowania. Dyskutowano o czytaniu, 
ulubionych tytułach książek, pasjach, nauce języków obcych. 
Wszystko to odbywało się w atmosferze serdeczności 
i radości.
 Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy Pani 
Prezydentowej, wręczając bukiet kwiatów i wykonany przez 
uczniów witraż przestawiający budynek naszej szkoły wraz 
z naszą patronką - Świętą Jadwigą Królową.
 To niezwykłe wydarzenie pozostanie w naszych 
wspomnieniach na długo. Cieszymy się, że mogliśmy być w 
miejscach, które najczęściej widzieć można tylko w telewizji. 

Anna Moszyńska, 
dyrektor szkoły
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W Miejsko-Gminnym Żłobku w Daleszycach odbyło się 
uroczyste pasowanie na żłobkowicza. „Elfiki”, „Skrzaty” 
i „Tygryski" odwiedził podczas tej wyjątkowej uroczystości 
burmistrz Dariusz Meresiński, życząc maluchom wielu 
uśmiechów i samych radosnych dni spędzonych 
na żłobkowej sali.

Najmłodsi ślubowali

Pasowanie odbyło się 18 listopada, był to debiut maluchów, 
które po raz pierwszy wystąpiły przed szerszą publicznością, 
prezentując przygotowane piosenki i wierszyki. Dzieci 
ślubowały być dobrym żłobkowiczem przed dyrektor 
placówki, panią Justyną Koselą, opiekunkami i gośćmi, 
a w zamian otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne 
upominki.
– Dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy to ważne 
wydarzenie, początek ich edukacji i pobytu w naszym żłobku, 
dlatego staramy się, żeby ten czas mijał im jak najprzyjemniej. 
Życzę dzieciom samych szczęśliwych dni wśród rówieśników 
– podsumował burmistrz Dariusz Meresiński.
 Pasowania odbyły się też w przedszkolach. Życzymy 
naszym milusińskim, aby dzielnie kroczyli przez życie, 
aby zawsze byli pełni pasji i zaangażowania. Wszystkiego 
dobrego!

Mateusz Fąfara
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Zasłużone awanse w Akademii Spartakusa Daleszyce

Bardzo udany start zaliczyli zawodnicy Klubu Karate 
Kyokushin Chikara na Ogólnopolskim, Turnieju w Nowym 
Targu. Czternastoosobowa ekipa zdobyła aż trzynaście 
medali!

Sukcesy naszych 
karateków

 1 Miejsce zdobyli:
  Oliwia Żmudzińska, Ola Wysocka, Wiktoria Kosmala, 
 Oskar Białek, Aleksander Gawlik, Michał Tofil, Zuzanna 
 Błaszczyk, Alicja Dulak - kata
 2 miejsca zdobyli:
  Jan Cernek, Julia Kosmala
 3 Miejsce zdobyli:
  Iwo Nowacki, Alicja Dulak, Oliwia Żmudzińska - kata

Rok 2021 to dobry czas dla młodzieżowych drużyn 
Spartakusa Daleszyce. Aktualnie w Akademii jest dziewięć 
grup dziecięco-młodzieżowych, z czego aż trzy zaliczyły 
w tym roku awans do wyższej ligi. 

Obie drużyny Młodzików prowadzone przez Cezarego 
Ruszkowskiego oraz Pawła Tobołę zanotowały wspaniałe 
występy na zielonych boiskach. Młodzik Młodszy zdobył 
komplet zwycięstw, a w barażach w dwumeczu pokonał 
drużynę Pogoni Staszów 4-3. Zwycięstwo dało awans do II ligi 
Świętokrzyskiej Młodzika Młodszego. Dodatkowo królem 
strzelców został nasz zawodnik Wiktor Pakuła. Równie dobre 
występy zaliczyli Młodzicy Starsi, którzy zajęli pierwsze 
miejsce w grupie, co dało awans do I ligi Świętokrzyskiej 
Młodzika Starszego.
– Na wyróżnienie zasługują wszyscy zawodnicy. Widać jest 
ogromny postęp w grze chłopców, co nas bardzo cieszy. Nasi 
zawodnicy pokazują, że piłka nożna jest dla nich bardzo 
ważna, ale też potrafią się nią bawić i gołym okiem widać, 
że sprawia im to ogromną radość – zgodnie podsumowali 
trenerzy obu drużyn.
 Obok młodzików świetnie spisali się również 
Juniorzy Starsi, którzy pod wodzą Marka Gołąbka oraz 
Arkadiusza Janaszka awansowali do Świętokrzyskiej Ligi 
Juniora Starszego. 

– To duże wyróżnienie dla tych chłopców. Ciężko pracowali 
na ten awans i jest on w pełni zasłużony – podsumowali 
trenerzy.
 Wszystkim zawodnikom oraz trenerom serdecznie 
gratulujemy!
– Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim, 
którzy wspierają naszą Akademię oraz pierwszą drużynę. Bez 
Waszej pomocy funkcjonowanie naszego klubu byłoby 
mocno ograniczone. Panie Burmistrzu, Partnerzy - dziękuje-
my, to nasz wspólny sukces - dodał Prezes Klubu Andrzej 
Hernik.

Akademia Spartakusa Daleszyce

 W klasyfikacji drużynowej CHIKARA zdobyła 
3 miejsce. W turnieju wzięło udział 16 klubów z całej Polski. 
Sukces napawa optymizmem przed kolejnymi startami. 
Wielkie brawa i gratulacje dla wszystkich zawodników. OSU!

 Klub Karate Kyokushin Chikara



Głos Daleszyc 19

Pomimo nieszczęścia jakie spotkało naszych sportowców, nie poddają się 
i zdobywają kolejne cenne medale. Na Mistrzostwach Polski Szkółek Kolarskich 
w konkurencjach torowych, które odbyły się w Pruszkowie, zawodnicy Vento 
Bike Team zdobyli 14 medali, w tym aż 5 złotych.

SKŁAD OPAŁU ŁABĘDZIÓW OPAŁ OPAŁ 
WYSOKOKALORYCZNYWYSOKOKALORYCZNY

SUCHYSUCHY

OPAŁ 
WYSOKOKALORYCZNY
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CZYNNE: 
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-  EKOGROSZEK  -  WĘGIEL  -  EKOMIAŁ  -  PELLET  -  -  EKOGROSZEK  -  WĘGIEL  -  EKOMIAŁ  -  PELLET  -  -  EKOGROSZEK  -  WĘGIEL  -  EKOMIAŁ  -  PELLET  -  

ŁABĘDZIÓW ul. DŁUGA 55  k/MorawicyŁABĘDZIÓW ul. DŁUGA 55  k/MorawicyŁABĘDZIÓW ul. DŁUGA 55  k/Morawicy

TEL. 531 668 109

14 medali kolarzy z Daleszyc

Nasi zawodnicy, którzy należą już 
do elity kolarstwa przywieźli do Dale-
szyc pięć koszulek Mistrzów Polski. 
Po cztery medale zdobyły Gabriela 
Kaczmarczyk (3 złote i 1 brąz), Anna 
Samecka (1 złoty, 3 srebrne) i Julia 
Kaczmarczyk (1 złoty, 2 srebrne, 1 brą-
zowy). Dwa brązowe medale wywal-
czyła Wiktoria Olejarczyk. Trener 
Krzysztof Baćkowski wyróżnił również 
bardzo dobre występy Marceliny 
Kuśmierz oraz Piotra Mochockiego.
 Serdecznie gratulujemy sukce-

sów naszym sportowcom oraz ich siły 
charakteru. Udowodnili po raz kolejny, 
że są prawdziwymi wojownikami 
i pomimo trudności, ciągle pną się 
na szczyt.
 Chcesz zostać zawodnikiem 
Vento Bike Team Daleszyce? W sty-
czniu rusza nabór do klubu dla roczni-
ków od 2008 do 2011. Wszyscy 
zainteresowani mogą nawiązać kontakt 
mailowopod adresem:
ventogroup@poczta.onet.pl

Mateusz Fąfara

Wychowankowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Szcze-
cnie zaprezentowali swoje pasje i zdolności w szkolnym 
przeglądzie talentów. Były wspaniałe prezentacje i świetna 
zabawa dla uczestników i publiczności.

Dzień Talentów w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie

Pod koniec listopada uczniowie zmierzyli się w dwóch 
kategoriach: ,,talent taneczny’’ i ,,gra na instrumencie”. 
W pierwszej kategorii wystąpiło pięć zespołów, które 
samodzielnie przygotowały i  zaprezentowały się 
w skomplikowanych układach tanecznych. Uczestnikami 
byli uczniowie klas II – VIII. Wysoki poziom wykonania 
i niełatwa choreografia zrobiły ogromne wrażenie 
na widzach. Precyzja i koncentracja podczas stawiania 
kolejnych kroków świadczyły o perfekcyjnym wręcz 
przygotowaniu. Przy okazji występu, dało się zauważyć 
na twarzach uśmiechy, świadczące o tym, że była to również 
dobra zabawa. 
 W drugiej kategorii – gra na instrumencie – udział 
wzięły trzy uczennice – jedna z klasy pierwszej i dwie 
dziewczynki z klasy drugiej. Instrumenty, na których 
prezentowały swoje utwory to: keyboard, gitara i dzwonki 
chromatyczne. Indywidualne występy wymagają nie lada 
odwagi, więc uczennice zdobyły uznanie w oczach jurorów 
i oglądających. 

 Każde wystąpienie i wykonanie niosło ze sobą nową 
jakość – pokazywało, że warto dzielić się z innymi swoimi 
zainteresowaniami i umiejętnościami. Może w kimś 
z oglądających zasiało się ziarnko nowej pasji…? 

 Joanna Buras, 
PSP w Szczecnie
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