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Nie jest łatwo w kilku zdaniach podsu-
mować miesiąc maj, który obfitował 
w naszej gminie w tak wiele wydarzeń 
i działań. Pogoda sprzyjała, statystyki 
zakażeń pozwoliły nieco odetchnąć, 
dlatego z nową energią podejmowaliśmy 
się kolejnych prac i planowania przyszło-
ści. Wystarczy tylko wyliczyć, że zainwe-
stowaliśmy w kolejne odnawialne źródła 
energii, tworzymy nowe boiska sporto-
we, budujemy i remontujemy drogi 

Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!

i chodniki, uzupełniamy oświetlenie uliczne, realizujemy programy społe-
czne… a to wszystko dla poprawy życia naszych mieszkańców.
 Udało nam się także „wskrzesić” pierwsze z akcji i uroczystości, jakich 
musieliśmy sobie odmówić w ubiegłym roku, a które wpisały się już w tradycje 
naszej gminy i stanowią ważny element integracji społecznej. Pod koniec maja 
świętowaliśmy jubileusz 50-lecia par małżeńskich; przy tej okazji pragnę 
podziękować jubilatom za kameralne spotkanie i zapewnić, że – choć święto-
wanie było skromniejsze, niż w poprzednich latach – za to przyniosło piękne 
refleksje i dużo powodów do radości.
 Nie zapomnieliśmy oczywiście o naszych drogich Mamach, którym 
z okazji Ich święta przekazaliśmy najpiękniejsze życzenia podczas „wirtual-
nego” koncertu. Wyruszyliśmy również w teren, by z początkiem wiosny 
zadbać o naturę i wspólnie z mieszkańcami posprzątać tereny zielone,
 za co wszystkim jeszcze raz dziękuję.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
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Miło nam podzielić się informacją o zawarciu związku 
małżeńskiego przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach, Tomasza Biskupskiego. Wybranką serca 
została Anna Cerkowniak. Państwo młodzi powiedzieli 
sobie sakramentalne „tak” w obecności Rodziców i za-
proszonych gości dnia 5 czerwca 2021 roku w kościele 
pw. św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja w Chełmcach. 
 Z okazji tego szczególnego wydarzenia 
życzymy Młodej Parze  wszelkiej pomyślności na nowej 
drodze życia, spełnienia marzeń, kolejnych lat przeży-
tych w miłości i wzajemnym szacunku. Wspólne życie 
niech będzie radosną przygodą, bądźcie szczęśliwi!

Koleżanki i koledzy 
z Urzędu Miasta i Gminy 

w Daleszycach

Dariusz Meresiński 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Daleszyce
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Zakończyła się budowa paneli fotowoltaicznych dla 
kolejnych trzech obiektów użyteczności publicznej 
w gminie Daleszyce. Energia słoneczna będzie pozyski-
wana na użytek ujęcia wody w Niwach, Miejsko-Gminnego 
Żłobka w Daleszycach i Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Sierakowie.

Fotowoltaika dla mieszkańców i środowiska

Dzięki nowoczesnym technologiom w budżecie gminy mają 
się pojawić oszczędności, a mieszkańcy będą cieszyć się 
czystszym powietrzem.
 Przy ujęciu wody w Niwach stanęła naziemna 
instalacja o mocy 49,05 kWp. Pozostałe obiekty będą zasilane 
panelami o mocy 40,5 i 7,2 kWp, zainstalowanymi na da-
chach budynków.
 Wyłonionymi w przetargu wykonawcami zadań 
zostały firmy: „Solisys” z Łodzi oraz „Solar Energia” z Chorze-
lowa.  Umowy zostały podpisane w lutym, a do końca maja 
inwestycje zostały zrealizowane.
 To kolejne proekologiczne zadania realizowane 
w gminie Daleszyce; podobne już z powodzeniem zostały 
wykonane w poprzednich latach: instalacje fotowoltaiczne 
zostały zamontowane na budynkach szkół podstawowych 
w Sukowie i Daleszycach, termomodernizacji poddanych 
zostało dziesięć budynków publicznych, w planach są na-
stępne, m.in. obecnie gmina jest w trakcie postępowania 
przetargowego na termomodernizację dwóch budynków 
szkół w Szczecnie i Brzechowie. Ekologiczne rozwiązania 

zaplanowano także w budynku remontowanej właśnie 
siedziby Urzędu Miasta i Gminy. 
– Odnawialne źródła energii to nasza przyszłość, dlatego dziś 
staramy się inwestować w te rozwiązania wszędzie tam, gdzie 
to możliwe – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. 
– To nowoczesne i korzystne dla środowiska rozwiązania, 
które z czasem przynoszą nam także ekonomiczne 
oszczędności i niezależność od rosnących cen prądu. 
Korzyści z wykorzystywania energii słonecznej to także 
ograniczenie odpadów i oszczędność paliw kopalnych. 
Praktycznie każdy mieszkaniec naszej gminy skorzysta 
na tych rozwiązaniach, ponieważ dzięki nim nie emitujemy 
zanieczyszczeń do atmosfery, czyli mówiąc wprost – oddy-
chamy czystszym powietrzem.

Magdalena Włodarska

DaleszyceDaleszyceDaleszyce

SierakówSierakówSieraków

NiwyNiwyNiwy
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Dariusz Meresiński

Burmistrz 

Miasta i Gminy Daleszyce

Rafał Siwonia

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Daleszycach
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Gmina Daleszyce rozstrzygnęła przetarg na budowę oświetlenia ulicznego 
w sześciu miejscowościach. Zadania będą realizowane w Borkowie i Borkowie-
Podmarzyszu, Sukowie, Mójczy, Cisowie i Kranowie.

Uzupełniamy oświetlenie uliczne 

18 maja burmistrz Dariusz Meresiński 
podpisał umowy z wykonawcami, 
którzy złożyli najkorzystniejsze oferty 
w zamówieniu publicznym. O uzupeł-
nienie oświetlenia zadbają dwie firmy: 
Nice Proj z Tumlina oraz Przedsiębior-
stwo Usługowo-Handlowe Zakład 
Instalacji Elektrycznych i Pomiarowych 
ze Szczecna.
 W ramach budowy sieci oś-
wietlenia drogi wewnętrznej na terenie 
Cisowa postawione zostaną dwa nowe 
słupy, dwa wysięgniki zostaną też 
zamontowane na słupach istniejących, 
przewidziano nowoczesne LEDowe 
oświetlenie. W Borkowie-Podmarzyszu 

zbudowane będzie  oświe t lenie 
na istniejących słupach. Przewidziana 
jest budowa skrzynki oświetlenia 
drogowego, podwieszenie przewodów 
i montaż trzech wysięgników z opra-
wami LED. W ramach kolejnego 
zadania – w Borkowie również rozbu-
dowa oświetlenia dróg wewnętrznych 
będzie prowadzona na istniejących 
słupach, z podwieszeniem przewodów 
i montażem dwóch opraw LED. 
Podobne zadanie będzie realizowane 
w Kranowie, tutaj też przewidziano 
wyprowadzenie ze skrzynki drugiego 
obwodu oświetlenia z montażem 
sześciu opraw LED. W Sukowie 

oświetlenie będzie uzupełniane 
na odcinku ulicy Dymińskiej w kierun-
ku na Borki. Przewidziano montaż 
przewodu i trzech lamp na istniejących 
słupach. W Mójczy planowana jest 
rozbudowa oświetlenia wzdłuż drogi 
gminnej, ulicy Chabrowej, wymiana 
dwóch słupów i montaż dwóch opraw 
oświetleniowych.
 Wszystkie uzupełnione lampy 
uliczne będą wyposażone w sterownik 
zgodny z istniejącym systemem stero-
wania w gminie Daleszyce. Termin 
realizacji zadań wyznaczono do końca 
sierpnia.
Gmina jest również w trakcie postępo-
wania przetargowego na budowę 
oświetlenia ulicznego przy drodze 
powiatowej w miejscowości Danków 
w kierunku Smykowa, gdzie zamonto-
wanych ma być 9 słupów z nowoczes-
nym oświetleniem. 

Magdalena Włodarska

Dla Wielebnego Księdza 
Pawła Stolarczyka

Proboszcza parai pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Szczecnie
za 35 lat posługi kapłańskiej,
oarną pracę i zaangażowanie 
w życie wspólnoty paraalnej,

duchowe prowadzenie i codzienne wsparcie,
za modlitwę i życzliwość.

Składam najserdeczniejsze życzenia
Zdrowia, wytrwałości w powołaniu

i spełnienia osobistych planów

Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy 

Daleszyce

Podziękowanie 
Pani Monika Kosmala będzie od nowego roku szkolnego 
pełnić obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Daleszycach.

Monika Kosmala pokieruje szkołą 
w Daleszycach

W myśl zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce 
Dariusza Meresińskiego z dnia 28 maja 2021 r., pełnienie 
obowiązków dyrektora ZSP w Daleszycach zostaje powie-
rzone pani Monice Kosmali na okres od 1 września 2021 r. 
do 31 lipca 2022 r. Dotychczas pani Monika Kosmala pełniła 
obowiązki zastępcy dyrektora placówki w Daleszycach.
 Zarządzenie zostało wprowadzone na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czaso-
wego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświa-
ty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem covid-19. Decyzja została podjęta po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz 
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach 
oraz Rady Pedagogicznej Przedszkola w Daleszycach. 
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Gmina Daleszyce jest w trakcie postępowania przetargo-
wego na zaprojektowanie siedmiu nowych i oczekiwanych 
przez mieszkańców inwestycji. Chodzi o przygotowania 
do przebudowy, remontu i rozbudowy dróg powiatowych:  
w Smykowie (przez wieś), Sukowie „Borkach”, ulicy Koś-
ciuszki w Daleszycach (od Placu Staszica do obwodnicy), 
odcinka Daleszyce-Niwy (od Domu Ludowego do ob-
wodnicy w Niwach), drogi gminnej Słopiec-Ławy-Niwy 
oraz dróg wewnętrznych w Słopcu i Widełkach (Łukawa).

droga Daleszyce-Niwydroga Daleszyce-Niwydroga Daleszyce-Niwy

ulica Kościuszkiulica Kościuszkiulica Kościuszki

Daleszyce gotowe do kolejnych inwestycji drogowych

Zadanie pierwsze dotyczy „Opracowania dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 0336T 
w msc. Smyków wraz z budową chodnika”. Długość drogi 
około 1400mb, inwestycja jest podzielona na dwa etapy: 
pierwszy dotyczy fragmentu o długości około 935mb, drugi 
– około 465mb. Zadanie drugie to „Opracowanie dokumen-
tacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr. 0372T 
w msc. Suków tzw. Borki wraz z budową chodnika”. Droga 
ma około 1770mb długości, realizowana będzie również 
w podziale na dwa etapy (ok. 970mb i 800mb). 
 Kolejne zadanie nosi nazwę „Opracowanie doku-
mentacji projektowej na remont drogi powiatowej nr 0332T 
w msc. Daleszyce ul. Kościuszki wraz z budową chodnika 
i oświetleniem ulicznym”. Długość drogi to około 1550mb. 
W ramach zadania należy zaprojektować budowę oświet-
lenia ulicznego na skrzyżowaniu „powiatówki” z drogą 
wojewódzką 764. Zadanie obejmuje również zaprojek-
towanie chodnika na długości ok. 750mb (od ulicy Polnej 
w kierunku obwodnicy)  oraz remont istniejącego chodnika 
i nawierzchni. 
 Ostatnia droga powiatowa jest zlokalizowana 
na odcinku Daleszyce-Niwy, zadanie dotyczy opracowania 
dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wraz z budo-
wą chodnika (połączenie istniejącego chodnika przy drodze 
powiatowej oraz budowę chodnika od ronda przy 
obwodnicy). Długość drogi około 2630mb. Długość chodnika 
w Daleszycach to około 523mb (połączenie istniejących 
chodników), natomiast w miejscowości Niwy około 76mb 
(chodnik w pasie drogi wojewódzkiej nr 764).
 Zadanie piąte polega na opracowaniu dokumentacji 

projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T 
Słopiec-Ławy-Niwy (do pętli w Niwach). Długość drogi około 
440mb. Projekt ma przewidzieć wydzielenie niezbędnego 
pasa pod poszerzenie drogi. Ostatnie dwa zadania dotyczą 
opracowania projektów dla dróg wewnętrznych: w msc. 
Słopiec oraz w msc. Widełki tzw. Łukawa. W Słopcu droga 
będzie mieć ok. 1100mb, w Widełkach 285mb. 
 Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonaw-
ców dokumentacji możliwy będzie kolejny etap działań, czyli 
budowa i przebudowa dróg.

Magdalena Włodarska

Kilkadziesiąt drzew i krzewów miododajnych zostało zasadzonych na terenie 
gminy Daleszyce. Jak co roku, zagajniki powstają w miejscach publicznych 
z myślą o pszczelich rodzinach i z korzyścią dla mieszkańców.

Zakwitną kolejne miododajne drzewka

Miododajne drzewka i krzewy 
posadzono m.in. przed budynkiem 
szkoły podstawowej w Daleszycach 

– obecną siedzibą Urzędu Miasta i Gminy 

Zadanie zostało zrealizowane przez 
gminę Daleszyce w ramach umowy 
z Powiatem Kieleckim, który przekazał 
na ten cel 2,5 tys. zł.  W tym roku zaku-
pione zostało 55 drzew i 60 krzewów, 
wśród nich głogi, klony, wierzby, 
wiciokrzewy i trzmieliny.
 Zagajniki powstały na gruntach 
gminnych, w miejscach użyteczności 
publicznej (plac szkolny, plac zabaw, 
siłownie zewnętrzne) w miejsco-
wościach: Smyków, Niwy, Borków, 

Suków, Mójcza, Słopiec, Brzechów, 
Cisów, Marzysz, Trzemosna i Daleszy-
ce. 
 Nasadzenia drzew i krzewów 
miododajnych to nasz wkład w oczy-
szczanie powietrza i dbanie o różno-
rodność biologiczną, ale głównie 
sposób na zwiększenie populacji 
pszczół, których liczba co roku maleje 
ze względu na stosowanie chemi-
cznych środków ochrony roślin.

Magdalena Włodarska
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Gmina Daleszyce najskuteczniej sięga po pieniądze unijne. Nasi przedsiębiorcy, organizacje 
i samorząd pozyskali największą pulę dotacji z programu Leader, realizowanego w ramach 
unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Lokalną Grupę 
Działania „Białe Ługi”. Wśród siedmiu gmin zrzeszonych w Grupie podobny wynik został 
osiągnięty jeszcze tylko w Staszowie.

Daleszyce „Leaderem” Lokalnej Strategii Rozwoju 

Za pośrednictwem LGD na świętokrzyskie wsie trafiły środki 
na poprawę infrastruktury, wsparcie przedsiębiorczości 
i integrację społeczną. O przyznanie dofinansowania mogły 
się starać osoby fizyczne, organizacje, fundacje, stowarzy-
szenia oraz samorząd. Organizacje z gminy Daleszyce 
złożyły do LGD w sumie 26 wniosków, z czego 22 zostały 
podpisane. Suma pozyskanych środków to ok. 4 mln zł, 
wykorzystanych m.in. na rozwój firm, tworzenie nowych 
miejsc pracy, renowacje obiektów, rekreację czy edukację. 
 Niekwestionowanym liderem nasza gmina stała się 
w dziedzinach rozwoju przedsiębiorczości i podejmowania 
działalności gospodarczej. Na rozwój przedsiębiorczości 
(rozwijanie i podejmowanie działalności) beneficjenci 
pozyskali ponad 1,5 mln zł (w pozostałych gminach: od 250 
tys. zł do 1,3 mln zł), natomiast na podejmowanie działalności 
(działania prowadzące do rozwoju przedsiębiorczości 
w regionie) – ponad 1 mln zł (pozostałe gminy: od 50 tys. zł 
do  695 tys. zł). Kolejne niemal 500 tys. zł zostało pozyskane 
przez przedsiębiorców w gminie Daleszyce na rozwój dzia-
łalności gospodarczej (działanie dotyczące wzmacniania 
potencjału istniejących firm i zwiększania ich konkurencyj-

ności). Efektem końcowym realizacji tych wniosków były 
dofinansowania prowadzące do powstania nowych firm 
i zatrudnienie kilkudziesięciu pracowników.
 Na programy społeczne pozyskane zostało w naszej 
gminie ponad 468 tys. zł (w pozostałych gminach od 95 tys. 
do 338 tys. zł). Tutaj organizacje mogły promować produkty 
lokalne, wspierać pasje mieszkańców czy propagować 
zdrowy styl życia i ekologię. Ponad 464 tys. zł to kwota 
dofinansowania pozyskanego w gminie Daleszyce na rozwój 
infrastruktury publicznej. Efektem końcowym była budowa 
lub modernizacja niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, kulturowej oraz promocja obszaru. W ramach 
tego działania dofinansowanie pozyskał m.in. samorząd 
gminy, a pieniądze (230 tys. zł) zostały przeznaczone 
na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Komórkach. 
 Tymczasem w związku z planowanym zwiększeniem 
budżetu programu Leader, LGD „Białe Ługi” zapowiada 
możliwość wykorzystania dodatkowych środków na zadania 
związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, 
infrastrukturą turystyczną, rekreacyjną i kulturową. Nabór 
wniosków ma być ogłoszony w październiku lub listopadzie.

To będzie „szybka piłka”! Prace ruszyły, efekty już widać, 
niebawem mieszkańcy Borkowa i Mójczy będą mogli 
rozegrać pierwsze mecze na swoich nowych boiskach.

Boiska w Borkowie i Mójczy już w budowie

W sąsiedztwie zalewu w Borkowie ekipa budowlana 
wytyczyła obszar i zdjęła warstwę darni i przygotowała 
podbudowę pod nawierzchnię. Zaplanowano tutaj budowę 
boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 968m2 i wymiarach 
44,5 m na 24 m. Mieszkańcy będą mieć możliwość 
przeprowadzania rozgrywek w piłce ręcznej, piłce nożnej 
oraz siatkówce (wielofunkcyjny zestaw wyposażenia pozwoli 
też na rozgry-wanie meczów w badmintona i tenisa).
 W Mójczy prace są już zaawansowane – wykonawca 
przygotował podbudowę płyty boiska piłkarskiego i zagos-

podarowuje teren wokół.. Obiekt powstaje przy szkole 
podstawowej. Boisko będzie mieć powierzchnię 1144 m2, 
długość 52,5 m, szerokość 23 m, co pozwoli na rozgrywanie 
meczów w mini piłkę nożną. 
 Oba boiska zostaną ogrodzone z czterech stron 
piłkochwytami o wysokości sześciu metrów, przy każdym 
przewidziano trybunę na 70 miejsc. Nawierzchnia będzie 
z trawy syntetycznej. Dojście do boisk będzie utwardzone. 
W myśl umowy z wykonawcą, zadania będą gotowe już 
w lipcu.
 Realizowana przez gminę Daleszyce inwestycja jest 
współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”.

Magdalena Włodarska

BorkówBorkówBorków MójczaMójczaMójcza
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Blisko 740 tysięcy złotych trafi do gminy Daleszyce 
na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej”. W jego ramach wsparcie w czynnościach dnia 
codziennego otrzymają osoby niesamodzielne ze zna-
cznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
Samorząd gminy Daleszyce podpisał w tej sprawie 
stosowną umowę.

Radni Rady Miejskiej w Daleszycach podczas sesji 27 maja 
wyrazili zgodę na wszczęcie  procedury ustanowienia 
sztandaru dla Miasta i Gminy Daleszyce.  20 czerwca 2021 r. odbędą się wybory sołtysów 

w sołectwach Daleszyce oraz Widełki. 
Głosowanie potrwa od godz. 10-tej do 16-tej. 

Lokale wyborcze będą przygotowane 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Sienkiewicza 11 

w Daleszycach oraz w Świetlicy Wiejskiej w Widełkach.

O przeprowadzeniu wyborów informuje Zarządzenie 
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z dnia 19 maja 2021 r. 
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów na terenie 

miasta i gminy Daleszyce. 
W głosowaniu może brać udział każdy, kto ukończył 18 lat 

i stale zamieszkuje na obszarze danego sołectwa.

Kompetencje sołtysa określone są w statucie sołectwa, 
to m.in. reprezentowanie mieszkańców, zwoływanie zebrań 
wiejskich, pobieranie podatków, współpraca z radą gminy 

(Radą Miejską w Daleszycach) i burmistrzem.

Kolejne środki skierowane do osób niepełnosprawnych w gminie Daleszyce

Dofinansowanie będzie pochodziło ze środków Solidarno-
ściowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
– Z Funduszu trafi do województwa świętokrzyskiego blisko 
30 milionów złotych z łącznej puli 145 milionów skierowanej 
dla całego kraju. Jeśli zestawimy te dwie cyfry, to będą one 
świadczyły o jednym, że świętokrzyskie potrafi wykorzy-
stywać środki przeznaczone na pomoc dla osób niepełno-
sprawnych, ale nie tylko te. Jest bardzo wiele różnych 
programów, w których uczestniczymy i w bardzo dobry 
sposób aplikujemy o fundusze, które mają trafić na teren 
województwa świętokrzyskiego. Tu należą się też ukłony dla 
samorządów, bo potrafią składać wnioski, a potem w trafny 
sposób wykorzystać przyznane im środki – mówił podczas 
podpisania umów w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda 
świętokrzyski Zbigniew Koniusz.
 Do gminy Daleszyce trafi wsparcie w kwocie 
739 tysięcy 755 złotych. 
– Środki te będą przeznaczone na zatrudnienie około 
45 opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy będą  
pomagać im w codziennym funkcjonowaniu, w wyjściu 
z domu i dotarciu w różne miejsca. Cieszymy się, 
że pozyskaliśmy kolejne fundusze, dzięki którym możemy 
wspierać grupę osób niepełnosprawnych. Od wielu lat 
staramy się, aby otrzymywały one stałą pomoc. Środki, które 
pozyskujemy są skutecznie wykorzystywane na te działania 
– powiedział Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce.
 Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać dzieci 
do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 
ze wskazaniami do konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także 
osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W gminie 
Daleszyce program „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej” realizowany jest już od 2019 roku. 
– Przybywa osób w podeszłym wieku, ludzi chorych i niepeł-
nosprawnych. Szczególnie dużo przybyło ich podczas 
pandemii i musimy im pomóc wszelkimi usługami, jakie 
są możliwe. Są to osoby, które potrzebują wsparcia 
w codziennym życiu. I od tego właśnie są asystenci. Jeśli 
będzie taka potrzeba, to asystent pojedzie z niepełnospra-
wnym do kościoła, do urzędu, czy pójdzie z nim do kina, albo 
pomoże mu ugotować obiad. Przy osobach ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności rolą asystenta będzie wyręcza-
nie podopiecznych w pewnych czynnościach. Warto dodać, 
że środki na ten cel pozyskaliśmy już trzeci rok z rzędu – mówi 
Renata Segiecińska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Daleszycach.
 Jak zgodnie podkreślają samorządowcy, asystentura 
jest niezawodnym sposobem na walkę z wykluczeniem 
społecznym osób niepełnosprawnych. W gminie Daleszyce 
realizacja programu już ruszyła i potrwa do końca tego roku.  

Agnieszka Olech

Sztandar Miasta i Gminy Daleszyce

W myśl podjętej uchwały projekt sztandaru ma zostać 
przygotowany zgodnie z zasadami heraldyki, weksykologii 
i miejscowej tradycji historycznej. Po zaakceptowaniu 
projektu przez radnych, zgodnie z ustawą o odznakach 
i mundurach, wzory symboli wymagają zaopiniowania przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 W uzasadnieniu do uchwały czytamy: „Sztandar dla 
gminy, podobnie jak herb i inne symbole, ma istotne znacznie 
w obszarze identyfikacji jednostki samorządu terytorialnego. 
Ma to szczególne znaczenie dla wspierania i upowszechnia-
nia idei samorządowej jako realizacji zadania własnego 
gminy.” Sztandar jest zaszczytnym symbolem wystawianym 
w sali obrad Rady Miejskiej oraz używanym przy okazji 
uroczystości i świąt państwowych w asyście pocztu 
sztandarowego. 

Magdalena Włodarska

Wybory sołtysów
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Wyrazy szczerego współczucia 
dla Rodziny i Bliskich 

z powodu śmierci 

Jacka Frąka
Druha Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Daleszycach
Składają:

Burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce

Dariusz Meresiński
Z Pracownikami UMIG w Daleszycach

Z głębokim żalem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

wieloletniej pracownicy 

Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach

Anny Kołomańskiej-Kraski
Wyrazy współczucia 

Rodzinie i Bliskim składają:

Wyrazy głębokiego żalu i słowa otuchy 

dla Elżbiety Kosmali
po stracie

MĘŻA
Składają:

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszych druhów i kolegów

Jacka Frąka

Stefana Łukawskiego

Tadeusza Kosmali
Serdeczne wyrazy współczucia 

Rodzinom i Bliskim

Zarząd Gminny 

Związku OSP RP 

w Daleszycach

strażacy ochotnicy

jednostek OSP

z terenu gminy Daleszyce

Burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce

Dariusz Meresiński
Z Pracownikami UMIG w Daleszycach

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Daleszycach

Rafał Siwonia

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Daleszycach

Rafał Siwonia

Burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce

Dariusz Meresiński
z Sołtysami i Pracownikami 

UMIG w Daleszycach

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Daleszycach

Rafał Siwonia
z Radnymi

1.  Trwają prace przy realizacji następujących zadań :
 - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Ma-
  rzysz Gmina Daleszyce-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
  w msc Kranów II etap,
 - Uruchomienie ujęcia wody Smyków/Niwy,
 - Budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości 
  Brzechów,
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mójcza,
 - Budowa boisk sportowych w miejscowościach Mójcza 
  i Borków,
 - Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce.

2. Trwają prace projektowe dla zadań:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzechów 
  oraz odcinka sieci wodociągowej łączącą Daleszyce 
  i Brzechów ,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów
  z uwzględnieniem części miejscowości Brzechów Nowiny,
 - Budowy kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości 
  Kranów III etap,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Sukowie, odcinek od Korbo-
  wej Koliby do stacji ORLEN.

3. Ogłoszono przetarg na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni 
 ścieków w miejscowości Szczecno.

4. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw 
 w Marzyszu oraz siłowni zewnętrznej w Borkowie w ramach 
 zadań funduszu sołeckiego.

5. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę pomnika 
 św. Floriana na rynku w Daleszycach.

6. Zlecono wymianę pokrycia dachowego budynku socjalnego 
 oczyszczalni ścieków w Daleszycach.

7. Trwają prace projektowe na zadaniach:
 - Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czarna Nida 
  (Belnianka) przy jej wejściu do zbiornika wodnego Borków,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0357T w msc. Szczecno 
  wraz z budową chodnika,
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0328T w msc. Mójcza-
  Suków wraz z budową chodnika oraz oświetlenia ulicznego,
 - Rozbudowa skrzyżowania obok Domu Ludowego w Dale-
  szycach,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 319008T Słopiec-Ławy-Niwy,
 - Przebudowa drogi gminnej nr 319014T w msc. Marzysz wraz 
  z budową chodnika,
 - Budowa dróg na osiedlu „Ogrody” w Daleszycach,
 - Rozbudowa drogi gminnej  nr 319021T w msc. Niwy gm. 
  Daleszyce ,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Komórki przy drodze 
  powiatowej 0361T,
 - Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Smyków w kierunku 
  Napękowa,
 - Budowa odcinków oświetlenia ulicznego w msc. Mójcza,
 - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 
  w Cisowie.

8. Podpisano umowy na zadania:
 - Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce: 
  w Cisowie, Borkowie-Podmarzyszu, Kranowie, Sukowie, 
  Borkowie, Mójczy.
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na chodnik przy 
  drodze powiatowej w msc. Słopiec (w kierunku Borkowa),
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
  powiatowej w Dankowie (od strony drogi do Smykowa).

Informacja gospodarcza 
z gminy Daleszyce, maj 2021
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W jakim celu?
Celem głównym projektu jest wsparcie dla 25-30 rodzin 
(45 osób dorosłych oraz 45 dzieci w wieku do lat 18) . 
W przypadku dzieci zamierzamy wesprzeć je w rozwoju 
społeczno- emocjonalnym a także pomóc w nauce i rozwoju 
intelektualnym. W tej grupie znaleźć się powinno 15 osób 
niepełnosprawnych. Zamierzamy nieść pomoc całym 
rodzinom poprzez wsparcie Asystentów Rodziny oraz 
poradnictwo specjalistyczne.
Konkretne działania:
 1) utworzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej dla 
  min. 45 dzieci do lat 18, osób dorosłych niepełno-
  sprawnych oraz dzieci z orzeczeniem.

Rzeczpospolita
Polska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje ,że od początku maja 2021 roku 
rozpoczęliśmy realizację Projektu pn.:

WSPIERAĆ BARDZIEJ - kompleksowe usługi wspierania rodziny 
w Mieście i Gminie Daleszyce

1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

2 Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

3 Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

4 Instytucja, w której wniosek został złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW

5 Numer umowy o dofinansowanie – RPSW.09.02.01-26-0083/20-00

   Okres realizacji projektu: 2021-05-04 - 2022-12-31

   Obszar realizacji projektu: (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Daleszyce)

 2) Zatrudnienie między innymi: pedagoga, psychologa, 
  logopedy, terapeuty od uzależnień.
 3) Do prac w świetlicy oddelegowany będzie z MGOPS 
  radca prawny.
 4) objęcie 25-30 rodzin wsparciem Asystenta Rodziny,
 5) organizacja pomocy w nauce dla dzieci wymagających 
  wsparcia i zajęć dodatkowych dla uzdolnionych uczniów 
  (zajęcia z rozwoju kompetencji językowych, humani-
  stycznych, informatycznych, matematyczno-przyrodni-
  czych, języka angielskiego, z zakresu informatyki).
 6) wyjazdy do placówek kultury (kino, teatr)
 7) możliwość wzięcia udziału w treningu zastępowania 
  agresji

Do szkół z terenu gminy Daleszyce trafiły środki ochrony 
osobistej w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się 
koronawirusa w województwie świętokrzyskim. 

Przekazaliśmy środki ochrony dla szkół

Maseczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji rąk i po-
wierzchni zostały przekazane 24 maja na ręce burmistrza 
Dariusza Meresińskiego przez wicewojewodę świętokrzy-
skiego Rafała Nowaka. W sumie w partii znalazło się 
20 tysięcy maseczek i 700 litrów płynu antyseptycznego. 
Wszystkie środki zostały rozdysponowane przez pracowni-
ków Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach do szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę i stowarzyszenia. 
Każda z placówek została zabezpieczona w 2 tysiące sztuk 
maseczek, 30 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni oraz 
40 litrów płynu do dezynfekcji rąk. 
– To już kolejna partia środków ochrony osobistej, jakie 
przekazujemy dla mieszkańców naszej gminy w czasie 
trwającego stanu epidemii – podsumował burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Maseczki i płyny dezynfekcyjne prze-
kazywaliśmy już dla przychodni, jednostek OSP i szkół, 
teraz ponownie czas na dużą partię dla tych placówek, 
co ma szczególne znaczenie przed powrotem uczniów 
do stacjonarnego nauczania. Pakiet będzie wykorzystywany 
przez uczniów oraz pracowników szkół, co będzie miało 
duży wpływ na walkę z pandemią i dbanie o zdrowie swoje 

i najbliższych – dodał burmistrz, dziękując wicewojewodzie 
za przekazanie środków.  

Magdalena Włodarska



Głos Daleszyc10

28 maja miała miejsce piękna uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego 
jubilatów z terenu Gminy Daleszyce. Burmistrz Dariusz Meresiński udekorował 
pary medalami Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Były także 
kwiaty i prezenty, nie zabrakło lampki szampana, tortu, wzruszających 
wspomnień i najlepszych życzeń.

Złote Gody par małżeńskich z gminy Daleszyce

W spotkaniu wzięło udział 13 par 
małżeńskich z gminy Daleszyce, które 
w ubiegłym roku obchodziły 50-tą 
rocznicę zawarcia związku. Jubilaci 
chętnie dzielili się receptą na udany 
związek, przekonując, że kluczem jest 
szacunek do partnera i miłość w rodzi-
nie.  Uroczystość miała miejsce 
w restauracji „Folkówka u Strażaka” 
w budynku remizy OSP Daleszyce. 
– Jesteśmy świadkami pięknego jubile-
uszu, który jest dla nas wszystkich 
inspiracją i lekcją życia w zgodzie i sza-
cunku – podkreślił burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Pół wieku, a wyglądacie 
dzisiaj tak radośnie i promiennie, jak-
byście przeżyli razem dopiero jeden 
dzień! Gratuluję Państwu tych pięć-
dziesięciu lat razem, dotrzymania 

danego sobie przyrzeczenia, codzien-
nej troski o siebie i rodzinę, odchowa-
nia dzieci i wnuków. Życzę Wam 
wszystkiego dobrego, następnych 
okrągłych jubileuszy, abyście dalej szli 
przez życie razem, zawsze uśmiech-

nięci i zawsze w zgodzie – dodał bur-
mistrz. – Zdrowia i codziennych rado-
ści, aby w otoczeniu wspierającej 
rodziny mijały Wam kolejne wspólne 
lata – dodała radna Anna Kosmala. 
Do życzeń dołączyli także obecni 
na uroczystości radny Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Grzegorz 
Gałuszka, a także ksiądz Tadeusz 
Cudzik, proboszcz parafii św. Michała 
Archanioła w Daleszycach. 

Magdalena Włodarska

Bronisława i Wiesław 
Kaczmarczykowie

Anna Rubak Bronisława i Józef Prędotkowie

Danuta i Bolesław 
Jamiołowie

Grażyna i Marek Ciszewscy
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Helena i Kazimierz Baćkowscy Irena i Roman Kryczkowie

Irena i Waldemar Gliwińscy Janina i Józef Mojeccy

Marianna i Władysław Wojtasiowie Stanisława i Henryk Łosakowie

Teresa i Jerzy Sarkowie Zofia i Bogdan Staszewscy
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Tytuły „Czytelnika Roku”, głośne czytanie, piosenka i teatr 
– tak różnorodnie swoje święto obchodziła Miejsko-Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Daleszycach. Do czytania 
książek podczas Tygodnia Bibliotek zachęcali m.in. 
burmistrz Dariusz Meresiński i radna Anna Kosmala.

Czytelnicy i bibliotekarze 
świętowali

XVIII Tydzień Bibliotek i Bibliotekarza obchodzony był 
od 10 do 14 maja, w tym roku pod hasłem „Znajdziesz mnie 
w bibliotece”.  W ramach ogólnopolskiego święta daleszycka 
placówka, podobnie jak w poprzednich latach, przygotowała 
szereg wydarzeń promujących czytelnictwo – jednak 
ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii, wszy-
stkie spotkania były organizowane bez udziału publiczności, 
za to zostały zarejestrowane i są dostępne na profilu fb biblio-
teki.
 Tydzień rozpoczął się występem muzycznym 
w wykonaniu Gabrysi Wojciechowskiej, uczennicy klasy II 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach oraz 
Tomasza Kosakiewicza z Urzędu Miasta i Gminy.  Kolejnego 
dnia zaproszenie do głośnego czytania wierszy dla dzieci 
przyjęli burmistrz Dariusz Meresiński i radna Rady Powiatu 
Anna Kosmala. Kolejne dni święta bibliotek upłynęły 
w Daleszycach pod znakiem gry edukacyjnej, w której wzięli 
udział najmłodsi uczniowie szkoły w Daleszycach, oraz 
prezentacji spektaklu teatralnego „Śmieciaki Ratują Świat”, 
który został udostępniony przez Bibliotekę uczniom naszych 
szkół. 
„Czytelnicy Roku”
11 maja, w ramach Tygodnia Bibliotek, miała także miejsce 
ważna uroczystość: po raz pierwszy Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Daleszycach przyznała tytuły 
„Czytelnika Roku 2020” dla najwierniejszych miłośników 
słowa pisanego. Rekordzistkami w liczbie wypożyczonych 
książek z biblioteki w Daleszycach i filii w Sukowie 
i Szczecnie zostały: Izabela Choptiany (158 pozycji w ciągu 
roku), Wiesława Janaszek (128 książek) oraz Ewa Opatowska 
(53 książki). Pamiątkowe statuetki i nagrody książkowe 
wręczył burmistrz Dariusz Meresiński wraz z  radną Anną 
Kosmalą, którzy serdecznie gratulowali wyróżnionym tak 
wiernej przyjaźni z książką. 
– Cieszę się, że w gminie Daleszyce Tydzień Bibliotek 
świętują nie tylko pracownicy, ale przede wszystkim – 
czytelnicy. Bo to przecież dla nich gromadzimy zbiory, 
organizujemy wiele kulturalnych wydarzeń i różnorodnych 
spotkań z książką – podkreśla burmistrz. – Mówi się, że kto 
czyta, żyje podwójnie. Życzę więc takiej przygody każdemu.

Magdalena Włodarska
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Prawie tysiąc worków śmieci i kilometry uporządkowanych 
terenów zielonych – takie są efekty akcji Tydzień Sprzątania 
w Gminie Daleszyce, jaka była prowadzona w kolejne 
majowe weekendy. Wspólnie z mieszkańcami uporządko-
waliśmy tereny zielone we wszystkich sołectwach!

Wiosenne porządki w gminie Daleszyce

Na zaproszenie burmistrza i pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy w Daleszycach do współpracy przy porządkach 
odpowiedziało kilkaset osób. Inicjatorzy akcji zapewnili 
worki, rękawiczki i odbiór zebranych odpadów. Niestety, 
to, co uczestnicy akcji znajdowali w przydrożnych rowach, 
lasach i na parkingach nie napawa optymizmem. Do worków 
trafiło mnóstwo szkła i plastiku, porzucone opony, opako-
wania po fast-foodach, a nawet pampersy, znicze, ubrania 
i odpady remontowe. 
 Poza urzędnikami, sołtysami i radnymi, do udziału w 
akcji zgłosiły się zorganizowane grupy mieszkańców gminy, 
uczniowie i nauczyciele, młodzi piłkarze z Akademii Sparta-
kusa razem z rodzicami, pracownicy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, czy 
też członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej. 
W Daleszycach utworzonych zostało sześć grup, które 
zebrały śmieci wyrzucone w publicznych miejscach m.in. 
od parkingu przy kościele do wieży widokowej, na Placu 
Cedry i od ulicy Głowackiego do Niw, od Kościuszki 
do Słopca, w okolicach obwodnicy i wzdłuż trasy od Dale-
szyc do Brzechowa, a najmłodsi uczestnicy akcji, czyli 
zawodnicy Akademii Spartakusa uporządkowali tereny wokół 
całego kompleksu sportowego.

 15 maja wspólne sprzątanie odbyło się także 
w Borkowie, Brzechowie, Komórkach, Kranowie, Marzyszu, 
Niestachowie, Sierakowie, Słopcu i Szczecnie. W następne 
weekendy do pracy ruszyli mieszkańcy Cisowa, Dankowa, 
Mójczy, Niw, Smykowa, Sukowa, Trzemosny i Widełek. We 
wszystkich sołectwach uporządkowane zostały najbardziej 
uczęszczane tereny i miejsca chętnie odwiedzane przez 
turystów. Warto podkreślić, że w Szczecnie do sprzątania 
zgłosiło się aż 80 osób! 
– Pogoda nam dopisała, zapał też, a dzięki temu, że odzew na 
nasze zaproszenie był tak duży, udało się uporządkować 
imponujący obszar – relacjonuje burmistrz Dariusz Meresiń-
ski. – W każdej miejscowości chętnych do pomocy nie brakło, 
dlatego wszystkim, którzy zdecydowali się poświęcić majowe 
popołudnia na działania dla dobra naszej gminy, bardzo 
serdecznie dziękuję – podkreślił burmistrz.

Magdalena Włodarska
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Po niemal roku zdalnej nauki, przyszedł czas na spraw-
dzenie efektów. Od 25 do 27 maja trwał egzamin 
ósmoklasistów. Po raz drugi, z powodu obostrzeń 
epidemicznych, egzamin odbył się w reżimie sanitarnym 
i w przesuniętym o miesiąc terminie. 

Czwartoklasista ze szkoły podstawowej w Mójczy w gminie Daleszyce obronił 
ogólnopolski tytuł Mistrza Szybkiego Mnożenia. Alan Mrozik jest nalepszy nie 
tylko wśród rówieśników z całego kraju – zdystansował wszystkich uczestników 
międzyszkolnych mistrzostw z klas 1-6.

Niepokonany mistrz mnożenia z Mójczy!

Konkurs w tym roku był prowadzony 
za pomocą specjalnej aplikacji on-line, 
uczestnicy mieli pięć minut na to, 
by rozwiązać jak najwięcej zadań 
matematycznych w zakresie mnożenia 
do stu. Startowali najlepsi z najlepszych 
wyłonieni podczas wewnętrznych 
eliminacji w szkołach w całym kraju. 
Alan Mrozik okazał się najlepszy, a jego 
wynik brzmi nieprawdopodobnie: 
366 poprawnie wykonanych działań 
w 300 sekund. Sukces jest tym większy, 
że Alan w pojedynku na mnożenie nie 
miał sobie równych drugi rok z rzędu! 
– Zasady corocznie są niezmienne – 
relacjonuje nauczyciel z SP w Mójczy, 
Łukasz Wilczkowski. – Najpierw trzeba 
zabłysnąć na własnym podwórku. 
Następnie uczniowie, którzy uzyskali 

najlepsze wyniki w swoich szkołach, 
przystępują do decydującego starcia. 
Kilkuset śmiałków w ciągu kilku kon-
kursowych dni zasiadało do kompute-
rów, aby w wyznaczonym czasie 
wykonać jak najwięcej działań. 
Reprezentanci Szkoły Podstawowej 
w Mójczy  do  te s tu  p rzys tąp i l i 
26 kwietnia. Od razu wiadomo było, 
że świetnie wypadł Alan Mrozik, który 
uzyskał najlepszy wynik dnia. Pozosta-
ło już tylko czekać i obserwować 
poczynania nie tylko rówieśników, ale 
także całej stawki. Mijały kolejne dni, 
a wynik Alana wciąż był nie do pobicia.
 Tymczasem okazuje się, że pod 
okiem nauczycieli z Mójczy wyrastają 
kolejni zdolni młodzi matematycy: 
8. miejsce wśród czwartoklasistów 

wywalczył Bartosz Matałowski (16. 
w klasyfikacji generalnej), a 22. była 
Laura Szymonek.

Redakcja

Egzamin ósmoklasistów

Egzamin kończący naukę w szkole podstawowej miał 
tradycyjny przebieg: pierwszego dnia uczniowie sprawdzali 
nabyte wiadomości z zakresu języka polskiego, w kolejnym 
– z matematyki, a na koniec – z języka obcego. Z powodu 
nauki zdalnej ograniczony został jednak zakres materiału.
 Na teście z języka polskiego uczniowie musieli 
wykazać się znajomością „Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza, były też zadania z gramatyki i ortografii oraz 
możliwość napisania rozprawki z wybranej lektury szkolnej. 
Choć był to pierwszy test, nie przysporzył młodzieży wiele 
trudności. Więcej stresu było za to na spotkaniu z „królową 
nauk” i nie pomagał fakt, że z zakresu materiału obowiąz-

kowego w tym roku wykreślone zostały działania 
na pierwiastkach oraz stereometria. W ostatnim dniu 
ósmoklasiści podeszli do testu z języka obcego i tradycyjnie 
największa liczba uczniów wybrała egzamin z języka 
angielskiego. 
 Wyniki egzaminu będą znane 2 lipca. 

Magdalena Włodarska
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Dla mam, mamuś, mateczek – w podziękowaniu za to, 
że są, troszczą się, kochają jak nikt inny – padły życzenia 
pełne czułych słów, rymowane podziękowania, wirtualne 
buziaki. W Daleszycach odbył się wyjątkowy „koncert 
życzeń” z okazji Dnia Matki. 

„Do Ciebie, Mamo”. Wzruszający koncert w Daleszycach

Była to niepowtarzalna okazja, by docenić trud wychowania 
i bezwarunkową miłość, jaką mamy mają dla swoich pociech. 
Z podziękowaniami i życzeniami wystąpił m.in. burmistrz 
Dariusz Meresiński.
 Koncert odbył się w siedzibie Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury, został zarejestrowany i udostępniony w sieci 
dokładnie 26 maja. Było to wydarzenie o tyle szczególne, 
że – choć odbyło się bez udziału publiczności – mieszkańcy 
naszej gminy również wzięli w nim udział: prowadzący 
odczytali życzenia przesłane przez mieszkańców dla swoich 
ukochanych mam.  A do życzeń – tradycyjnie – „dołączyli 
piosenkę”. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Dale-
szyc pod batutą Jacka Cielibały wystąpili: Natalia Jaworska 
z piosenką „Mamo” z repertuaru Violetty Villas, Piotr 
Ziółkowski z utworem „Serce matki”  Mieczysława Fogga, 
a także zespół Mażoretki przygotowany przez Halinę Górską 
oraz prowadzona przez Łukasza Górskiego formacja 
Kryształki.
 Wieczór poprowadzili Patrycja Łukawska oraz 
Tomasz Kosakiewicz, którzy wprowadzili widzów w uroczy-
sty nastrój słowami „Matka to synonim miłości i dobra, ciepła 
rodzinnego i szczęścia, przywiązania i wiary w to wszystko, 
co piękne i szlachetne!” 

SKŁAD OPAŁU ŁABĘDZIÓW

LUZEM I WORKOWANYLUZEM I WORKOWANYLUZEM I WORKOWANY
-  EKOGROSZEK  -  WĘGIEL  -  MIAŁ  -  PELLET  -  -  EKOGROSZEK  -  WĘGIEL  -  MIAŁ  -  PELLET  -  -  EKOGROSZEK  -  WĘGIEL  -  MIAŁ  -  PELLET  -  

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

TEL. 531 668 109
CZYNNE:

Pn. - Pt. 8-18    
Sob. 8-14

OPAŁ WYSOKOKALORYCZNYOPAŁ WYSOKOKALORYCZNY

SUCHYSUCHY

OPAŁ WYSOKOKALORYCZNY

SUCHY

 Do udziału w koncercie zaproszeni zostali: burmistrz 
Dariusz Meresiński, radna Rady Powiatu Anna Kosmala, 
sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce Piotr Ferens, dyrektor 
MGBP Alicja Prendota oraz Marta Stępień z MGOPS. Goście 
przygotowali dla widzów najpiękniejsze wiersze o matczynej 
miłości i przypominali: „Matka to dar od Boga, to bezcenny 
skarb, który strzec trzeba, to ster i wiara w siebie.”
 Koncert został zorganizowany przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę 
w Daleszycach.

Magdalena Włodarska

Rafał Siwonia
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Daleszycach 

Dariusz Meresiński
Burmistrz 

Miasta i Gminy Daleszyce

Z okazji zbliżającego się Dnia OjcaZ okazji zbliżającego się Dnia Ojca

Składamy serdeczne podziękowania Składamy serdeczne podziękowania 

za wszystkie lata dzieciństwa, za wszystkie lata dzieciństwa, 

które przy Waszym boku które przy Waszym boku 

mogły być najwspanialszą przygodą. mogły być najwspanialszą przygodą. 

Za wsparcie, radę i doświadczenie,Za wsparcie, radę i doświadczenie,

 bez których byłoby trudniej nawet w dorosłym życiu.  bez których byłoby trudniej nawet w dorosłym życiu. 

Wszystkim Tatom życzymy szczęścia, Wszystkim Tatom życzymy szczęścia, 

zdrowia i oparcia w bliskich. zdrowia i oparcia w bliskich. 

Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca

Składamy serdeczne podziękowania 

za wszystkie lata dzieciństwa, 

które przy Waszym boku 

mogły być najwspanialszą przygodą. 

Za wsparcie, radę i doświadczenie,

 bez których byłoby trudniej nawet w dorosłym życiu. 

Wszystkim Tatom życzymy szczęścia, 

zdrowia i oparcia w bliskich. 
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Leśnicy, przedstawiciele mediów i samorządowcy – wśród 
nich burmistrz Dariusz Meresiński – zasadzili wspólnie las 
w ramach akcji „Łączą nas drzewa”. Dzięki inicjatywie 
Nadleśnictwa Daleszyce, w okolicach Marzysza i Borkowa 
posadzonych zostało dwa tysiące dębów.

Rozśpiewane mieszkanki Sukowa nie spoczywają 
na laurach: zespół śpiewaczy Sukowianki znad Lubrzanki 
zdobył wyróżnienie podczas XXVII Międzynarodowego 
Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” Euro-
Folklor 2021. 

Wspólnie zasadzili las

Sadzonki pochodzą z Gospodarstwa Nasienno-Szkółkar-
skiego w Sukowie-Papierni, w którym co roku dojrzewa nawet 
3 mln młodych drzewek. Pracownicy Nadleśnictwa pokazali 
gościom, jak wygląda „produkcja lasu” – od pozyskania 
nasion po ich wysiew i pielęgnację, która w szkółce jest 
niemal w pełni zautomatyzowana. Gospodarstwo powstało 
cztery lata temu i jest jednym z najnowocześniejszych 

w kraju. Uprawia się tu sadzonki sosny, dębu, buka i lipy.  
 Do odnowienia fragmentu lasu zaproszeni zostali 
m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa 
Powiatowego, Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz 
burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński. 
– Warto wspierać działania ekologiczne prowadzone 
na terenie naszej gminy, to ma znaczenie dla nas dziś i będzie 
niezwykle ważne dla naszych dzieci w przyszłości – pod-
kreśla burmistrz. – Jednocześnie nasi leśnicy pokazują, że nie 
trzeba rezygnować z postępu cywilizacyjnego, żeby 
z powodzeniem troszczyć się o środowisko naturalne.
 Akcja „Łączą nas drzewa” jest prowadzona przez 
Lasy Państwowe z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Śro-
dowiska, pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

Magdalena Włodarska

Sukowianki 
wyśpiewały wyróżnienie

Ten rok, mimo oczywistych trudności w dostępie do kultury, 
jest bardzo udany dla naszych śpiewaczek. Przypomnijmy, 
zaledwie w marcu Sukowianki zdobyły drugie miejsce 
na tegorocznym Festiwalu Pieśni Wielkopostnych, 
zorganizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury 
w Kielcach. Przegląd „Złoty Kłos” także został przepro-
wadzony drogą internetową i odbył się 1 maja  w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach.
 Do udziału w konkursie zgłosiło się 48 zespołów 
dorosłych i dziecięcych z całej Polski. O nagrody walczyły 
zespoły śpiewające z towarzyszeniem instrumentów i bez 
nich, tancerze, kapele ludowe i zespoły z artystycznym prog-
ramem.
 „Uznanie Jury zdobyłyśmy dwoma utworami prezen-
towanymi a’capella: „Łoj sołtysie, sołtysie” oraz „Cyja 
to dziewcyna” – podsumowały udany występ Sukowianki, 
przy okazji dziękując Michałowi Jagusiowi za przygotowania 
do przeglądu oraz dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Daleszycach za udostępnienie sali do nagrania. 
A dzięki temu, że prezentacje konkursowe odbywały się 
on-line, możemy obejrzeć występ naszych laureatek w sieci 
na ich profilu fb.

Magdalena Włodarska

Wielu zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informa-
cji Działalności Gospodarczej (CEIDG) przedsiębiorców, 
mimo zamieszczenia odpowiedniego ostrzeżenia na stronie 
internetowej CEIDG, nieświadomie dokonuje wpłat 
na nazwy „prywatnych” rejestrów zawierających określenie 
typu – Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, 
Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, 
Centralna Ewidencja i Rejestr itp.

W związku z powyższym informujemy, że jedynym rejestrem 
publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców – osoby 
fizyczne jest GEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki 
i do której wpis jest bezpłatny.
 Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez 
różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, 
nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest 
całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi 
żadnych skutków prawnych w CEIDG wobec Ministra 
Gospodarki.

INFORMACJA
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W dniach 12-13 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Dale-
szyce odbędzie się 67. Ogólnopolski Nocny Rajd 
Świętokrzyski. Miejscem zakończenia – bazą rajdu – będzie 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach. Organiza-
torem jest Oddział Miejski PTTK im. ks. J. Wiśniewskiego 
w Radomiu, przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach.

Historyczny Rajd Nocny w gminie Daleszyce

Ogólnopolski Nocny Rajd Świętokrzyski to najstarsza nocna 
impreza turystyczna w Polsce. Pierwszy rajd odbył się w nocy 
z 14/15 maja 1955 r. i od tej pory obywa się nieprzerwanie 
co roku. Tu należy też dodać, że w tej długiej historii, rajd 
tylko raz swoje zakończenie miał w Widełkach – w 1983 r. 
i zgromadził... 717 osób!
 Dla uczestników tegorocznej edycji przygotowano 
łącznie 6 tras: 4 trasy piesze, jedną rowerową i jedną 
motorową. Dla bardziej „indywidualnych” turystów jest też 
trasa dowolna, którą mogą przebyć wedle własnego uznania. 
Trasy piesze różnią się przebiegiem i długością: 1. startuje 
z Górna i przez Danków oraz rezerwat „Zamczysko” 
prowadzi do Widełek (23 km), 2. to 24-kilometrowa pętla 
z Widełek przez Pasmo Cisowskie i rez. „Cisów” oraz „Białe 
Ługi” do Widełek, 3. najkrótsza – z dwoma ogniskami 
na trasie, prowadzi z Daleszyc przez Cisów do Widełek 
(17 km), 4. specjalna – długodystansowa dla wytrwałych 
piechurów zaczyna się i kończy w Widełkach, prowadząc 
przez Zamczysko, Drogosiową i Bieliny. Dla amatorów jazdy 
rowerem jest przygotowana trasa o długości 35 km z Widełek 

przez Makoszyn, Daleszyce i Łukawę do Widełek. Jest też 
trasa motorowa – jej uczestnicy rozpoczynają w Cisowie 
i przez Raków, Łagów i Makoszyn przyjeżdżają do Widełek.
 Przejścia piesze (w przypadku trasy długodys-
tansowej – częściowo) odbywają się w nocy, co jest 
największą atrakcją rajdu; o tej porze idzie się całkiem 
inaczej, trzeba nieraz walczyć ze zmęczeniem i sennością, 
ale daje to też niesamowitą satysfakcję po przejściu. Sam zaś 
teren po zmroku wygląda inaczej, ładnie prezentują się 
rozświetlone budynki, być może będzie można spotkać dziką 
zwierzynę, a przede wszystkim w sposób zupełnie nietypowy 
spędzić noc.
 Na mecie uczestnicy otrzymają turystyczny posiłek, 
a Ci, którzy wezmą udział w konkursie krajoznawczym – jeśli 
tylko znajdą się na podium – nagrody. Będzie można usiąść 
i odpocząć przy ognisku. Bardzo cenną pamiątką dla 
niektórych jest znaczek rajdowy – metalowy, co roku z innym 
motywem, który nie jest zdradzany przed rajdem. Zestaw 
wszystkich znaczków tworzy niesamowitą kolekcję, 
szczególnie, że z małymi wyjątkami zawsze wykonywany był 
w tym samym kształcie. 
 Wszystkie szczegóły umieszczone są w regulaminie 
rajdu na naszej stronie internetowej – http://radom.pttk.pl. 
Nie ma więc co zwlekać, czas wybrać się z nami na rajd. 
Do zobaczenia na szlaku!

Łukasz Sobol, 
PTTK Radom

Chcą integracji, rozrywki na wysokim poziomie i możli-
wości budowania swojego doświadczenia zawodowego. 
Młodzi mieszkańcy gminy Daleszyce określili pierwsze cele 
założonego właśnie przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi 
Daleszyckiej Klubu Młodzieżowego. O możliwościach 
współpracy z samorządem mówił klubowiczom burmistrz 
Dariusz Meresiński.

Młodzież gotowa do działania

Powołanie Klubu jest efektem warsztatów animacji społe-
cznej „Rozkręćmy razem gminę Daleszyce”, zorganizowa-
nych przez TPZD we współpracy z Kielecko-Ostrowieckim 
Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Warsztaty miały 
na celu zwiększenie aktywności tej grupy wiekowej w życiu 
kulturalnym i społecznym naszej gminy, a TPZD zapewniło 
wsparcie przy pisaniu i koordynacji projektów grantowych 
dla młodzieży.  
 Uczestnicy dwudniowych warsztatów poznawali 
możliwe formy aktywności młodych ludzi i możliwości 
dofinansowania projektów na działania młodzieżowe, 
odkrywali własne zasoby i korzyści płynące z wolontariaru. 
Obecny na spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 
Dariusz Meresiński podzielił się z uczestnikami informacjami 
na temat współpracy z samorządem gminy w celu realizacji 
przygotowanych przez młodzież przedsięwzięć. 
– Pomysły młodzieży są świeże i bardzo cenne, bo przecież 
dokładnie wycelowane w ich potrzeby – podsumowuje 
burmistrz. – Widząc ich zapał do działania, jestem pewien, 
że przy odrobinie „technicznego” wsparcia będziemy mogli 
wspólnie wiele zdziałać dla młodych i jednocześnie 

z korzyścią dla całej gminy.
 W warsztatach uczestniczyła młodzież z kilku 
miejscowości, także spoza naszej gminy. Była to więc okazja 
do integracji, ale przede wszystkim „burza mózgów”, która 
skutkowała pomysłami na działania, jakich według młodych 
ludzi w gminie Daleszyce brakuje i przy których organizacji 
sami mogliby się wykazać; młodzież zaproponowała m.in. 
utworzenie artystycznej kawiarni „bez nałogów”, organizację 
targów pracy i rozwijanie możliwości zatrudnienia 
dorywczego, ale też koncerty i imprezy integracyjne dla 
mieszkańców różnych miejscowości. 
– Pod koniec warsztatów wybrano grupę inicjatywną Klubu 
Młodzieżowego przy TPZD w składzie: Klaudia z Daleszyc, 
Piotrek ze Szczecna, Edyta z Niestachowa i Klaudia 
z Sierakowa oraz Jola spoza gminy – relacjonuje Stanisław 
Golmento, sekretarz TPZD. – Grupa będzie się spotykać 
z Zarządem TPZD oraz doradcami Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej w celu dopracowania swoich 
pomysłów.

Magdalena Włodarska
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Najmłodsi zawodnicy Akademii Piłkarskiej Spartakusa Daleszyce ciężko pracują 
i świętują serie tryumfów. Piłkarska wiosna zwiastuje dobry sezon naszym żakom 
i młodzikom.

Duże sukcesy żaków i młodzików

W trzeci majowy weekend drużyna 
żaków młodszych AP Spartakusa 
zainaugurowała swój udział w cyklu 
pięciu turniejów organizowanych 
przez Świętokrzyski Związek Piłki 
Nożnej, który odbył się w Busku-
Zdroju. „Nasi młodzi futboliści odnieśli 
komplet zwycięstw, świetnie się przy 
tym bawiąc oraz prezentując swoje 
indywidualne umiejętności” - relacjo-

nują trenerzy. Wyniki spotkań w grupie 
nie pozostawiają złudzeń co do 
świetnej formy żaczków: Spartakus 
Daleszyce 4-0 Futsal Nowiny, Spartakus 
Daleszyce 1-0 AKS Busko Zdrój, 
Spartakus Daleszyce 3-1 DAP II Kielce, 
Spartakus Daleszyce 7-0 KKP Korona II 
Kielce.
Udany był też weekend w wykonaniu 
Młodzików Młodszych, którzy zwycię-

żyli 4:0 w spotkaniu z ŁKS Probudex 
Łagów. „Chłopcy rozegrali bardzo 
dobre spotkanie, dominacja i kontrola 
piłki była widoczna przez cały mecz. 
Stworzyliśmy naprawdę dużo sytuacji, 
wystarczy troszkę spokoju przy bramce 
rywala i będzie jeszcze lepiej” – podsu-
mowali trenerzy.
 Na wysokim poziomie stało też 
spotkanie Młodzików Starszych, którzy 
jednak ulegli 1:0 drużynie DAP Kielce. 
Choć mecz był wyrównany, o prze-
granej zdecydował jeden błąd, kiedy 
nasi zawodnicy stracili bramkę z rzutu 
różnego, która jak się okazało była 
jedyną w tym pojedynku.

Magdalena Włodarska



Głos Daleszyc 19

Zawodniczki kolarskiego klubu Vento Bike Team 
z Daleszyc z powodzeniem wystartowały w 61-ym 
Ogólnopolskim Małym Wyścigu Pokoju. To jeden 
z najważniejszych zawodów kolarskich w tej kategorii 
wiekowej w kraju. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej 
zajęła Gabriela Kaczmarczyk. 

Gabrysia Kaczmarczyk na podium Małego Wyścigu Pokoju!

Młodziczki ze Świętokrzyskiej Fundacji Sportu reprezen-
towały w Poznaniu region świętokrzyski. Wyścig dla kategorii 
młodzik i młodziczka odbył się 2 i 3 maja. 
– Pogoda w majowy weekend niezbyt sprzyjała ściganiu, ale 
młodzież się nie poddawała – podkreślają organizatorzy. 
 Pierwszy etap wyścigu młodziczek należał do naszej 
zawodniczki (21 km ze startu wspólnego), podobnie trzeci, 
jednak w drugim (4,2 km jazda indywidualna na czas) 
Gabriela Kaczmarczyk uplasowała się na trzeciej pozycji, 
co w generalnej klasyfikacji dało jej drugie miejsce na pod-
ium.
 Gratulacje należą się również pozostałym młodzi-
czkom z Vento Bike Team, które walczyły z konkurencją 
z całego kraju; ostatecznie 28. miejsce zajęła Zuzanna 
Mysiór, 30-te – Wiktoria Olejarczyk, a 36-te – Marcelina 
Kuśmierz.

– Nasza młodzież po raz kolejny udowodniła, że potrafi 
wspaniale walczyć i wygrywać w najważniejszych zawodach 
w kraju. Gratuluję świetnego wyniku Gabrysi Kaczmarczyk 
i wszystkim zawodniczkom, które tak wspaniale reprezento-
wały gminę Daleszyce i znowu dały nam wszystkim powód 
do dumy i radości. Podziękowania należą się również 
trenerom Janowi i Krzysztofowi Baćkowskim oraz wspania-
łym rodzicom, którzy tak pięknie wspierają poczynania 
młodych zawodników i zawodniczek. To pod ich okiem nasi 
młodzi kolarze zdobywają kolejne laury i rysuje się przed 
nimi wspaniała przyszłość – mówi burmistrz Dariusz 
Meresiński.
 Tymczasem zawodnicy Vento Bike Team nie osiadają 
na laurach. Już tydzień po Małym Wyścigu Pokoju ruszyli 
do Zamościa i Krasnobrodu, by wziąć udział w Pucharze 
Polski w kolarstwie szosowym. I tutaj znowu najlepiej 
zaprezentowała się Gabrysia Kaczmarczyk, która zdobyła 
drugie miejsce w kategorii młodziczek. Punkty przywieźli 
też pozostali zawodnicy, co daje im szanse na przyszłe 
sukcesy, ponieważ wyścig był jednocześnie eliminacją 
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii junior 
młodszy. 

Magdalena Włodarska




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20

