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Tradycyjnie, z początkiem jesieni zakończyły się w naszej gmi-
nie spotkania wiejskie, a mieszkańcy poszczególnych sołectw 
mieli możliwość decydowania o działaniach i inwestycjach 
w swojej okolicy. W demokratycznych głosowaniach rozdzie-
lone zostały środki z budżetu gminy przeznaczone na fundusze 
sołeckie. W ten sposób zaspokajamy najpilniejsze i „drobne” 
potrzeby inwestycyjne, organizujemy letnie festyny 
integracyjne, finansujemy wydatki lokalnych organizacji. 

Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!

Na co w tym roku mieszkańcy zdecydowali przeznaczyć pieniądze? O szczegółach 
zaplanowanych działań piszemy na stronach 8-9.
 W gminie Daleszyce wykorzystanie Funduszu w minionym roku było niemal 
stuprocentowe. Pokazuje to dobre przygotowanie wniosków (wskazanie przedsięwzięć wraz 
z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem), zaangażowanie sołtysów, radnych 
i mieszkańców w działania prowadzone na terenie ich miejscowości. Zachęcam właśnie 
do takiej „samorządności” – do włączania się w planowanie działań, do wskazywania 
potrzeb. W ten sposób wspólnie budujemy naszą gminę i lokalną wspólnotę. Trafione 
inwestycje ułatwiają życie, a budowane przy okazji więzi społeczne na pewno zaowocują, 
gdy tylko będą potrzebne. Dziękuję mieszkańcom wszystkich sołectw za udział 
w zebraniach. 
 A to, jak przebiega realizacja kolejnych inwestycji na terenie naszej gminy, 
przedstawiamy tradycyjnie na pierwszych stronach naszego miesięcznika. Dzielimy się też 
z Czytelnikami relacjami z ważnych w życiu naszej społeczności wydarzeń, m.in. 
z obchodów jubileuszu 50-lecia małżeństw, Europejskiego Dnia Seniora czy przyjmowania 
do szkolnych społeczności najmłodszych uczniów. Przedstawiamy mieszkańców naszej 
gminy, którzy w ostatnim czasie mogą poszczycić się ciekawymi osiągnięciami, nie 
zapominamy sprawdzić, jakie wyzwania stają przed naszymi artystami i sportowcami. Życzę 
ciekawej lektury!

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
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„Jest coś, co śmierci się opiera. 

To pamięć, ona nigdy nie umiera"

Święto zmarłych to czas refleksji i zadumy. 
Daleszycki cmentarz mienił się 

w pierwszych dniach listopada tysiącami 
zniczy zapalonych na grobach najbliższych. 

To nasze wspomnienia...
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Gmina Daleszyce pozyskała 9.975.000,00 zł w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych „Polski Ład". Dzięki temu wybudowane zostaną dwie nowe sale 
gimnastyczne przy szkołach w Borkowie i Marzyszu oraz świetlica wiejska przy 
OSP w Mójczy. 

Ważne inwestycje w Daleszycach. Przygotowujemy 
rozbudowę dwóch budynków: przedszkola i Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury wraz z halą sportową. 
– To obiekty użyteczności publicznej bardzo ważne dla 
mieszkańców, a wymagające zmian. Bardzo się cieszę, że 
wspólnie z radnymi, wdrażamy w życie nasze kolejne plany 
inwestycyjne. Zadania są technicznie trudne, ale możliwe 
do realizacji. Zaczynamy od przygotowania dokumentacji 
projektowych – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. 

Prawie 10 mln zł z „Polskiego Ładu” dla naszej gminy. 

Na co przeznaczymy pieniądze?

– Wsparcie z programu to dla gminy 
Daleszyce bardzo duży zastrzyk finan-
sowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie 
już dziś rozpocząć przygotowania 
do ważnych i oczekiwanych przez 
mieszkańców inwestycji – mówi bur-
mistrz Miasta i Gminy Daleszyce, 
Dariusz Meresiński. Co ważne, inwe-
stycje będą przyjazne dla środowiska, 

ponieważ projekt zakłada wykorzy-
stanie odnawialnych źródeł energii.
– Wiem, że z tych wiadomości – zwła-
szcza z planów budowy sal gimnasty-
cznych najbardziej cieszą się dzieci, ale 
obiekty, które planujemy, są ważne dla 
całych społeczności i pokazują, że za-
bezpieczamy różnorodne potrzeby. Nie 
tylko te podstawowe, jak chodniki, 

drogi czy wodociągi, ale też sportowe 
i kulturalne, które pozwalają nam się 
lepiej rozwijać – dodaje burmistrz. 
Podziękowania kierujemy dla parla-
mentarzystów: Pani wiceminister Anny 
Krupki, Pani poseł Agaty Wojtyszek, 
senatora Krzysztofa Słonia, wicewo-
jewody świętokrzyskiego Rafała 
Nowaka oraz radnych Rady Miejskiej 
w Daleszycach. 
 Program Inwestycji Strate-
gicznych, czyli pakiet społeczno-gos-
podarczych reform ma na celu zwię-
kszenie skali inwestycji publicznych 
realizowanych przez jednostki samo-
rządu terytorialnego. Była to pierwsza 
edycja rządowego programu.

Magdalena Włodarska

Rozbudujemy 
MGOK i przedszkole!

Oba zadania polegają na rozbudowie, nadbudowie i prze-
budowie budynków. W przypadku Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury mieszczącego się przy ulicy Chopina 25, 
przebudowa istniejącej kondygnacji obejmuje wykonanie 
klatki schodowej, toalet i pomieszczeń biurowych oraz 
magazynu sprzętu muzycznego. W nadbudowanej 
kondygnacji znajdą się dwie sale prób z instalacją 
nagłośnieniową, toalety i pomieszczenie biurowe. 
 Zmiany będą też w części, gdzie siedzibę ma klub 
sportowy. Projekt ma zawierać takie pomieszczenia, jak 
szatnie, zaplecze sanitarne, pokój trenera i masażysty. Ale 
wykonawca ma też za zadanie zagospodarowanie terenu 
wokół obiektu, w tym – zaprojektowanie zadaszenia 

istniejących przy boisku piłkarskim trybun sportowych i wy-
konanie oświetlenia płyty boiska. 
 Obiekt ma być dostępny dla niepełnosprawnych. 
Projekt przewiduje wymianę dachu, okien i drzwi, instalację 
paneli fotowoltaicznych i remont generalny kotłowni 
z wymianą źródła ogrzewania. 
– Dzięki tej inwestycji obiekt będzie większy, „pojemniejszy” 
i nowoczesny. Sportowcy będą trenować w lepszych 
warunkach, a artyści dostaną dobrze wyposażone sale prób 
– tego w naszej gminie dotychczas brakowało – przyznaje 
burmistrz.
 Zadanie drugie dotyczy budynku przedszkola 
w Daleszycach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza 11. 
Planowana jest tutaj likwidacja zielonego dachu z tzw. pla-
cem zabaw, w miejsce którego powstanie dodatkowa 
kondygnacja. Na tym piętrze znajdą się dodatkowe sale dla 
trzech grup dzieci wraz z pełnym – wymaganym w obiektach 
przed-szkolnych zapleczem.
– Obiekt będzie nowoczesny i jednocześnie przyjazny 
maluchom, z kolorowymi salami, ogrzewaniem podłogowym 
i monitoringiem. Planujemy przy tym prace naprawcze 
na istniejącej już kondygnacji i zagospodarowanie terenu tak, 
by dzieci miały miejsce do zabawy na świeżym powietrzu 
– mówi burmistrz Dariusz Meresiński.
 Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach jest obecnie 
w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie proje-
któw inwestycji.

Magdalena Włodarska
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Miejski Zarząd Dróg w Kielcach „przebuduje” odcinek 
ulicy Wojska Polskiego na Bukówce. Chodzi o 2,5 kilomet-
rowy fragment drogi od Ronda Czwartaków do granicy 
miasta w kierunku Sukowa. Prace rozpoczną się już 
na początku przyszłego roku i potrwają do października 
2023 roku.

Będziemy mieć lepszy wjazd do Kielc. 
Bukówka przejdzie wyczekiwany remont

Główna ulica Bukówki, wylotówka z Kielc i droga wojewódz-
ka, od lat pełna dziur i kolein – wkrótce zmieni swoje oblicze. 
Z jednej strony jest nowa obwodnica Sukowa i Daleszyc, 
z drugiej ulica Pileckiego – do pełni szczęścia kierowców 
brakowało remontu fragmentu ul. Wojska Polskiego.
 Kielce mogą liczyć na dofinansowanie znaczącej 
większości kosztów wartej ponad 53 miliony złotych 
inwestycji.  Projekt zakłada przebudowę drogi na odcinku 
od Ronda Czwartaków do nowej trasy z Sukowa w kierunku 
Daleszyc. 
– Na odcinku od ronda do pętli autobusowej na Bukówce 
droga będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. 
Będzie to rozwiązanie identyczne jak na Pileckiego: jeden pas 
przeznaczony będzie dla ruchu ogólnego, natomiast drugi 
to buspas. Na przecięciu z ulicą Dąbka i Klecką zaplanowano 
ronda turbinowe. Od pętli na Bukówce do granicy miasta 
droga będzie jednojezdniowa – mówi rzecznik Miejskiego 
Zarządu Dróg w Kielcach Jarosław Skrzydło. Poza tym, 
na całej długości remontowanego odcinka powstanie ścieżka 

rowerowa, obustronne chodniki, kanalizacja deszczowa 
i nowe oświetlenie.
– Gratuluję i jednocześnie dziękuję Prezydentowi Bogdanowi 
Wencie, Przewodniczącemu Rady Miasta Jarosławowi 
Karysiowi i wszystkim kieleckim radnym, podjęcia działań 
i życzę umiejętnego doprowadzenia ich do realizacji 
w sprawie ul. Wojska Polskiego. Nie ukrywam, że jest 
to również ważna inwestycja dla mieszkańców Miasta 
i Gminy Daleszyce. Dzięki niej, nasi mieszkańcy zyskają 
komfortowy dojazd do stolicy naszego województwa. Ostatni 
element drogowej układanki na linii Daleszyce – Kielce, 
wreszcie zostanie wykonany – podsumowuje burmistrz 
Dariusz Meresiński.

Magdalena Włodarska

Lokalna Grupa Działania Białe Ługi pozyskała 718 tys. euro 
na realizację zadań w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 i będą przeznaczone na wsparcie 
przedsiębiorców i rozwój obszarów wiejskich. Nabory 
ruszą w nowym roku.

700 tys. euro na rozwój lokalny. Duży zastrzyk finansowy dla LGD Białe Ługi 

19 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętko-
wski i członek Zarządu Marek Jońca podpisali aneksy 
z przedstawicielami LGD. Ze strony Lokalnej Grupy 
Działania „Białe Ługi” aneks podpisali: Zdzisław Pniewski - 
Prezes Zarządu oraz Witold Kowal - Wiceprezes Zarządu. 
Dodatkowe fundusze przeznaczone są na realizację umów 
ramowych o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER”.
 Jak informuje LGD Białe Ługi, środki finansowe 
w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 718 000 € zostaną 
przeznaczone na realizację przedsięwzięć:

  -  „1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna 
    i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD”, 

  -  „1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”

w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność.

 Nabory na powyższe przedsięwzięcia przewidziane 
są w I półroczu 2022 r.
 Środki w wysokości 86 160 € przeznaczone zostaną 
na realizację poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji.
 W sumie wsparcie  PROW otrzymało 17 Lokalnych 
Grup Działania z województwa świętokrzyskiego. Kwoty 
wyniosły od niespełna trzystu do dziewięciuset tysięcy euro. 
Suma pozyskana przez „Białe Ługi” jest jedną z najwyższych. 
W sumie w ramach tych umów LGD-y zyskały dodatkowe 
środki w łącznej wysokości 10,5 mln euro. Kwota 
dodatkowych środków dla poszczególnych grup uzależniona 
była od realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanego 
przez społeczność  i wyliczana była w oparciu o dane 
wynikające z dotychczas zakontraktowanych środków 
pomiędzy Samorządem Województwa a beneficjentami.

Redakcja
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Kończy się przebudowa drogi powiatowej w Sukowie. 
Drogowcy wylali już nowy asfalt na jezdni w Sukowie-
Babiu, zakończona została też budowa chodnika i mostu 
łączącego Babie z Modrzewiem.

Szkoła podstawowa w Brzechowie zyskuje nowy blask. W ramach prowadzonej 
termomodernizacji zmieniła się już elewacja i dach budynku, zainstalowane 
zostały też panele fotowoltaiczne. 
– Dzięki tym „zabiegom” obiekt całkowicie zmienia swój wygląd, ale w ramach 
zadania szkoła będzie też bardziej przyjazna dla środowiska. Budynek będzie 
bardziej komfortowy i energooszczędny – podsumowuje burmistrz Dariusz Mere-
siński.

Postępują prace w Brzechowie

Termomodernizacja polega na dociepleniu budynku, wymianie elewacji, dachu, 
okien i instalacji grzewczych oraz elektrycznych – po to, by zminimalizować ubytki 

ciepła i emisję dwutlenku węgla do at-
mosfery. Inwestycja kosztuje niemal 
1,9 mln zł. Prace mają się zakończyć 
w grudniu tego roku.
 Następnym obiektem podda-
nym termomodernizacji w gminie 
Daleszyce będzie budynek „B” szkoły 
podstawowej w Szczecnie. Na oba 
te zadania gmina pozyskała 1,5 mln zł 
dofinansowania z Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych.

Magdalena Włodarska

Bliski finał 
dużej inwestycji drogowej 

– Duża miejscowość, która leży przy granicy naszej gminy 
i miasta Kielce, całkowicie się zmieniła dzięki tej ważnej 
inwestycji. Mieszkańcy zyskali bezpieczny i wygodny 
chodnik, kierowcy – gładką nawierzchnię i poszerzoną 
jezdnię. To wszystko ma zasadnicze znaczenie dla poprawy 
jakości życia – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. 
 Pierwszy etap zadania, który polegał na przebudowie 
drogi w Sukowie-Modrzewiu, został zakończony w ubiegłym 
roku, obecnie trwają prace „wykończeniowe”, ostatnim 
etapem będzie stosowne oznakowanie nowej nawierzchni. 

Magdalena Włodarska

Składam serdeczne podziękowania 

dla wszystkich, którzy w tak bolesnych chwilach 

dzielili ze mną smutek i żal, okazali wiele serca, 

duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, 

wzięli udział w uroczystości pogrzebowej mojego taty

Ś.P. Ryszarda Siwoni

„Ludzie nie umierają, 
dopóki żyją w naszej pamięci i sercu”

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący

 Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia 
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Budowa nowych przejść dla pieszych w naszej gminie 
zabezpieczona. Radni Rady Miejskiej w Daleszycach 
podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Kieleckie-
mu dotacji  z przeznaczeniem na budowę przejść.

Inteligentne przejścia 
dopisane do budżetu

Chodzi o pięć tak zwanych inteligentnych przejść dla pie-
szych, które mają zostać zbudowane na drogach 
powiatowych w Mójczy, Borkowie, Daleszycach i Sukowie 
– w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkań-

Zakończyliśmy szereg zadań dotyczących budowy 
oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. Następne 
są w trakcie realizacji. Gdzie w ostatnim czasie zrobiło się 
jaśniej i bezpieczniej?

Zakończyliśmy budowę pompowni wodociągowej w Brze-
chowie. 
– To bardzo ważne zadanie dla mieszkańców, ponieważ 
dzięki tej inwestycji zapewniona zostanie odpowiednia 
ilość wody i ciśnienie dla potrzeb gospodarczych i przeciw-
pożarowych dla części sołectwa – podsumowuje burmistrz 
Dariusz Meresiński.

Ważna inwestycja w Brzechowie

W ramach inwestycji posadowiony został budynek 
kontenerowy i zamontowane odpowiednie instalacje 
– oprócz wodno-kanalizacyjnych, także elektryczne 
i wentylacyjne. Ważnym elementem zadania był montaż 

ców, gdzie jest największe natężenie ruchu.
– Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych będzie miała 
znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa w najbardziej 
newralgicznych miejscach w naszej gminie. Jestem pewien, 
że będzie to duże udogodnienie dla mieszkańców – zaznacza 
burmistrz Dariusz Meresiński. 
 Projektowanie przejść ma się zacząć jeszcze w tym 
roku, budowa ruszy w przyszłym. Zadanie zrealizuje 
Powiatowy Zarząd Dróg. Całkowity koszt budowy przejść 
wyniesie 1 mln 50 tys. zł. Inwestycja będzie dofinansowana 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 840 tys. zł.  
Dotacja celowa z budżetu gminy Daleszyce wyniosła 
105 tys. zł.

Magdalena Włodarska

Lepsza widoczność i bezpieczeństwo. 

Nowe latarnie już świecą

Prace przy budowie lub uzupełnieniu lamp ulicznych 
zakończyły się: w Cisowie (droga wewnętrzna przy dz. 441), 
w Borkowie (przy drodze wewnętrznej dz. nr 372,  Kranowie 
(dowieszonych 8 opraw na odcinku drogi w kierunku Słopca, 
trwają również prace projektowe nad doświetleniem tego 
odcinka do istniejącego oświetlenia na granicy ze Słopcem), 
w Sukowie przy ulicy Dymińskiej (w kierunku na Borki), 
w Dankowie przy drodze powiatowej 0334T w kierunku 
Smykowa, w Mójczy przy ulicy Chabrowej. Na ukończeniu 
są prace w Borkowie-Podmarzyszu (przy drodze gminnej).
 Część zadań jest na etapie przygotowania doku-
mentacji projektowej. Planowane jest oświetlenie uliczne 
w Brzechowie (droga za szkołą), w Daleszycach wzdłuż ulicy 

Świętokrzyskiej do ulicy Zagórze, w Sukowie przy ulicy 
Dymińskiej, w Kranowie wzdłuż drogi w kierunku Słopca, 
w Cisowie (Pasieka), w Niwach przy drodze wewnętrznej 
od posesji 1 do 3B.
 Zakończyły się prace projektowe oświetlenia uli-
cznego w Komórkach przy drodze powiatowej, w Smykowie 
w kierunku Napękowa, w Mójczy (droga do młyna oraz 
przedłużenie ulicy Wiosennej do numeru 28F) i w Cisowie, 
od sklepu do skrętu w kierunku kościoła.
 W trakcie są także drobne prace polegające 
na wymianie uszkodzeń lub dowieszeniu brakujących opraw 
w Wójtostwie, przy ulicy Zagórze i Mickiewicza w Dale-
szycach.
– Na wszystkich nowych lampach ulicznych w naszej gminie 
są montowane oprawy typu LED, wyposażone w inteligentny 
system sterowania parametrami oświetlenia. To znaczy, że na-
tężenie oświetlenia zależy od ruchu na drogach i pogody. 
Mamy więc nowoczesne, rozwiązanie, które jednocześnie 
obniża koszty zużycia energii i poprawia widoczność, a więc 
bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców – zaznacza 
burmistrz Dariusz Meresiński. 

Magdalena Włodarska

rurociągów wody przyłączeniowych do pompowni. Prace 
wykończeniowe zakładały wykonanie ogrodzenia i zagos-
podarowanie terenu trawnikiem.
 Wykonawcą było konsorcjum firm Metabex 
z Morawicy. Wartość inwestycji wyniosła 134.867,24 zł. 
Zadanie było współfinansowane dla operacji typu 
„Gospodarka wodnościekowa” w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Magdalena Włodarska
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Przygotowujemy się do otwarcia nowych klubów seniora 
w gminie Daleszyce! Urząd Miasta i Gminy jest w trakcie 
postępowania przetargowego na zakup doposażenia 
na zajęcia ruchowe i kulinarne w ramach projektu: „Razem 
z Seniorami”. 
– W ramach projektu w naszej gminie powstanie kolejne 
pięć klubów seniora dla 80-ciu podopiecznych – przypo-
mina burmistrz Dariusz Meresiński.

Chodzi o dwa zadania dotyczące przebudowy dróg wewnętrznych, gdzie 
nawierzchnia tłuczniowa zostanie zmieniona na asfaltową.

przy świetlicyprzy świetlicyprzy świetlicy

Zaczęliśmy prace drogowe w Niwach

Drogi mają w sumie ok.600 m długości, 
będą miały 4 m szerokości i pobocza z 
kruszywa. 
– Jedna z dróg biegnie w sąsiedztwie 

świetlicy w Niwach, druga przy ośrod-
ku Zielone Niwy. Inwestycje te są waż-
ne dla mieszkańców i dla rozwoju tej 
miejscowości – podkreśla burmistrz 

Dariusz Meresiński. 
 Ekipa budowlana ma czas 
na wykonanie inwestycji do połowy 
listopada. Ich koszt to nieco ponad 200 
tys. zł. Oba zadania są dofinansowane 
przez Urząd Marszałkowski w ramach 
ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych. Wykonawcą jest Przedsię-
biorstwo Robót Drogowych Staszów.

Magdalena Włodarska

Zielone NiwyZielone NiwyZielone Niwy

Rozruszamy 
kolejnych seniorów 

Projekt Razem z Seniorami jest realizowany przez Stowa-
rzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce przy wsparciu 
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Zajęcia mają się 
rozpocząć w styczniu, projekt będzie realizowany do połowy 
2023 roku. Działaniem objęte będą osoby w wieku 60-ciu 
i więcej lat, zagrożone wykluczeniem społecznym ze wzglę-
du na wiek, stan zdrowia lub sytuację ekonomiczną.
 Nowe kluby powstaną w Brzechowie, Marzyszu, 
Mójczy, Niestachowie i Słopcu. 
– W planach są zajęcia edukacyjne, doradztwo medyczne, 
wyjazdy krajoznawcze i kulturalne. Podobnie, jak w działa-
jących obecnie klubach seniora w gminie Daleszyce, 
w grafiku zajęć będą warsztaty plastyczne, kulturalne 
i ruchowe – i z nimi właśnie związane są realizowane obecnie 
„zakupy”. Zamawiane są m.in. komplety kijków do Nordic 
Walking dla wszystkich uczestników projektu, maty 
do ćwiczeń oraz rotory i sprzęt kuchenny – zdradza Anna 
Kosmala, prezes Stowarzyszenia.
Warto przypomnieć, że dotychczas na terenie gminy 
funkcjonuje już pięć klubów seniora w sołectwach Cisów, 

Daleszyce, Komórki, Smyków i Suków. Do udziału 
w projekcie mogli się także zgłosić mieszkańcy z sąsiednich 
miejscowości. 
– Od początku wiedzieliśmy, że otwarcie klubów seniora 
to wartościowa inicjatywa, a po niemal dwóch latach ich 
funkcjonowania jesteśmy pewni, że to był „strzał w dziesią-
tkę” i cieszę się, że możemy otoczyć podobną formą opieki 
kolejną dużą grupę mieszkańców naszej gminy – podkreśla 
burmistrz Dariusz Meresiński.
 Inicjatorzy pozyskali na realizację projektu dofinan-
sowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Społecznego w ramach działania 9.2 „Ułatwienie dostępu 
do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych” 
9 Osi Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020.

Magdalena Włodarska
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Fundusz sołecki 2022

6 Sołectwo Kranów 37.792,84 zł

1)  Remont drogi gminnej nr 319007T (obok obwodnicy)
2)  Remont przepustu przy drodze wewnętrznej nr 57/1
 (w kierunku Brzechowa)

10.000,00 zł
3.292,84 zł

7 Sołectwo Marzysz 48.021,40 zł

1)  Prace porządkowe w sołectwie
2)  Wyposażenie pracowni sensorycznej w Szkole 
 Podstawowej
3)  Organizacja imprez integracyjnych
4)  Przebudowa drogi gminnej nr 319014 Marzysz 
 Pierwszy - Marzysz Drugi
5)  Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac 
 zabaw (budowa placu zabaw 2021)
6)  Zakupy dla zespołów ludowych

1.500,00 zł
3.000,00 zł

3.000,00 zł
17.500,00 zł

18.021,40 zł

5.000,00 zł

8 Sołectwo Mójcza 48.021,40 zł

1)  Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej
 w Mójczy
2)  Remont drogi gminnej Mójcza ul. Akacjowa 
 dz. nr 273
3)  Doposażenie OSP Mójcza
4)  Organizacja imprez integracyjnych i patriotycznych

20.000,00 zł

10.000,00 zł

3.000,00 zł
15.021,40 zł

9 Sołectwo Niestachów 48.021,40 zł

1)  Przygotowanie terenu pod siłownię zewnątrzną
2)  Utwardzene terenu przy Szkole Podstawowej 
 w Niestachowie na potrzeby parkingu
3)  Doposażenie OSP w Niestachowie
4)  Czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie 
 sołectwa
5)  Organizacja imprez integracyjnych

10.000,00 zł
25.000,00 zł

5.000,00 zł
5.000,00 zł

3.021,40 zł

10 Sołectwo Niwy 48.021,40 zł

Sołectwo Borków 42.643,00 zł

1) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę
 drogi wewnętrznej dz. Nr 142/34; 140/3; 422
2)  Doposażenie placu zabaw przy Szkole 
 Podstawowej w Borkowie
3)  Prace porządkowe na terenie sołectwa
4)  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 
 oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym 
 w Borkowie
5)  Zakup i montaż ławek przy placu zabaw 
 w Borkowie
6)  Zakup odśnieżarko-zamiatarki na potrzeby 
 sołectwa
7)  Zakup i montaż pojemnika na nakrętki
8)  Zakup i montaż monitoringu na boisku 
 wielofunkcyjnym w Borkowie
9) Organizacja imprez integracyjnych

8.000,00 zł

8.000,00 zł

2.000,00 zł
6.000,00 zł

3.000,00 zł

5.000,00 zł

2.500,00 zł
4.500,00 zł

3.643,00 zł

Sołectwo Brzechów 48.021,40 zł

1)  Czyszczenie rowów melioracyjnych 
2) Zakup i montaż urządzenia na siłownię zewnętrzną
3)  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej
 nr 260/1 (droga za szkołą)
4)  Uzupełnienie ubytków drogi gminnej nr 168 
 

20.000,00 zł
5.000,00 zł

22.000,00 zł

1.021,40 zł

Sołectwo Cisów 32.654,55 zł

1) Doposażenie OSP w Cisowie
2) Remont w budynku Punktu Przedszkolengo 
 w Cisowie
3)  Doposażenie KGW w Cisowie
4)  Budowa boiska wielofunkcyjnego

5.000,00 zł
5.000,00 zł

5.000,00 zł
17.654,55 zł

Sołectwo Danków-Wójtostwo 32.606,53 zł

1) Wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw
 oraz zakup pokrowca na piaskownicę
2)  Wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 319026T
3)  Prace porządkowe na terenie sołectwa
4)  Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz 
 z doposażeniem
5)  Organizacja imprez integracyjnych

1.000,00 zł

20.000,00 zł
3.000,00 zł
6.600,00 zł

2.006,53 zł

1

2

3

4

5 Sołectwo Komórki 29.581,18 zł

1) Zakup i montaż tablic informacyjnych
2) Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa
3) Organizacja imprez integracyjnych
4) Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP 
 w Komórkach
5) Doposażenie placu wokół bydynku świetlicy 
 wiejskiej w Komórkach
6) Remont drogi nr 445 w msc. Komórki 
7) Wykonanie dokumentacji projektowej 
 na przebudowę rowu przy drodze nr 64

3.000,00 zł
1.500,00 zł
7.500,00 zł
3.500,00 zł

6.000,00 zł

2.081,18 zł
6.000,00 zł

1)  Organizacja imprez integracyjnych
2)  Doposażenie KGW w Niwach
3)  Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
 oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 
 nr 310009T (od posesji 88b w kierunku ronda)
4)  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 
 powiatowej nr 0335T (od ZUK-u do posesji 2b)
5)  Wytyczenie geodezyjne i opracowanie 
 dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej 
 nr 454

4.000,00 zł
2.000,00 zł

10.000,00 zł

22.021,40 zł

10.000,00 zł

6 Sołectwo Kranów 37.792,84 zł

3)  Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego 
 (w kierunku Słopca)
4)  Wykonanie i montaż bramy wjazdowej i furtki przy 
 świetlicy wiejskiej
5)  Zakup sprzętu sportowego
6)  Wykonanie korytek odwadniających przy drodze 
 wewnętrznej nr 397

6.500,00 zł

10.000,00 zł

5.000,00 zł
3.000,00 zł

11 Sołectwo Sieraków 17.911,98 zł

1)  Zakup i montaż piłkochwytów przy boisku oraz 
 zakup pompy dla Publicznej Szkoły Podstawiwej 
 w Sierakowie
2)  Doposażenie OSP w Smykowie
3)  Zagospodarowanie działki nr ewid. 77 należącej 
 do wspólnoty wsi

3.500,00 zł

911,98 zł
13.500,00 zł
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12 Sołectwo Słopiec 44.948,03 zł

1) Utrzymanie boiska: nawożenie, nawadnianie, 
 koszenie, zakup i montaż piłkochwytów
2)  Przebudowa dróg dz. nr 755 i 761 w msc. Słopiec
3)  Budowa wiaty przystankowej Słopiec Osiedle
4)  Organizacja spotkań integracyjnych
5)  Doposażenie KGW w Słopcu

10.000,00 zł

20.000,00 zł
8.000,00 zł
5.448,03 zł
1.500,00 zł

13 Sołectwo Smyków 33.566,96 zł

1)  Zakup i montaż pompy ciepła w świetlicy wiejskiej 
 w Smykowie
2)  Zakup i montaż piłkochwytów na boisku przy Szkole 
 Podstawowej w Sierakowie
3)  Opłata abonamentu za Internet do świetlicy wiejskiej 
 w Smykowie
4)  Remont budynku straży OSP w Smykowie
5) Zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej 
 w Smykowie

15.000,00 zł

13.000,00 zł

1.000,00 zł

3.066,96 zł
1.500,00 zł

14 Sołectwo Suków 48.021,40 zł

1)  Rozbudowa garażu przy OSP w Sukowie
2)  Wydatki związane z funkconowania KGW 
 Sukowianki znad Lubrzanki z racji 10-lecia istnienia

30.000,00 zł
5.000,00 zł

15 Sołectwo Szczecno 45.524,29 zł

1)  Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa
2)  Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych
3)  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 
 oświetlenia ulicznego
4)  Organizacja imprez integracyjnych
5)  Doposażenie OSP Szczecno
6)  Wykonanie podbudowy odcunka drogi wewnętrznej 
 dz. Nr 354 w msc. Szczecno 
7)  Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę
 oświetlenia ulicznego 

10.000,00 zł
3.000,00 zł
6.000,00 zł

2.524,29 zł
3.000,00 zł

13.000,00 zł

8.000,00 zł

16 Sołectwo Trzemosna 20.361,07 zł

1)  Zakup materiałów szkoleniowych do świetlicy 
 wiejskiej
2)  Organizacja imprez integracyjnych
3)  Prace pozrądkowe na terenie sołectwa
4)  Czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie 
 sołectwa

1.000,00 zł

4.861,07 zł
1.000,00 zł

13.500,00 zł

17 Sołectwo Widełki 25.739,47 zł

1)  Organizacja imprez integracyjnych
2)  Wymiana lustra przy drodze gminnej Brzezinki
 (pompownia)
3)  Budowa drogi gminnnej w msc. Widełki dz. Ewid. 
 Nr 5/20 i 2/2

4.500,00 zł
500,00 zł

20,739,47 zł

14 Sołectwo Suków 48.021,40 zł

3)  Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu 
 Seniora w Sukowie
4)  Organizacja festynu integracyjnego

5.000,00 zł

8.021,40 zł

Złote Gody 
par małżeńskich 

z gminy Daleszyce

28 października 2021 r. odbyła się uroczystość 50-lecia 
pożycia małżeńskiego jubilatów z terenu Gminy Daleszyce. 
W tym roku Złote Gody obchodziły 23 pary. Jubilaci 
otrzymali z rąk burmistrza Dariusza Meresińskiego Medale 
Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie 
brakło tortu, pamiątkowych upominków i tradycyjnej 
lampki szampana.

– Ta wspaniała rocznica to symbol wierności i miłości 
rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty 
związku małżeńskiego. Niech ten jubileusz i następne będą 
przykładem dla przyszłych pokoleń – życzył Jubilatom 
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.
 Najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat w zdrowiu 
i miłości złożyła małżonkom również Anna Kosmala, radna 
Rady Powiatu Kieleckiego, senator Krzysztof Słoń oraz 
ks. Tadeusz Cudzik, proboszcz parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Daleszycach.  Wyjątkowe spotkanie odbyło się 
w restauracji „Folkówka u Strażaka” w budynku remizy OSP 
w Daleszycach. 
 50-tą rocznicę wstąpienia w związek małżeński 
obchodzili: Marianna i Marian Baranowie, Krystyna i Jan 
Bysiakowie, Irena i Stanisław Dygasowie, Zofia i Stanisław 
Gabrysiowie, Alicja i Roman Godkowie, Teodozja i Jerzy 
Korbowie, Teresa i Bogusław Kraskowie, Halina i Stanisław 
Krężołkowie, Halina i Edward Lurzyńscy, Stefania i Marian 
Muchowie, Helena i Mieczysław Niepsujowie, Lidia i Marian 
Piątkowie, Aniela i Jan Pieronowie, Teresa i Jan Ramią-
czkowie, Helena i Stanisław Sadłochowie, Danuta i Stanisław 
Sierpińscy, Daniela i Władysław Skrzyniarzowie, Krystyna 
i Jerzy Sobczykowie, Krystyna i Tadeusz Sokołowscy, 
Stanisława i Adam Szczepaniakowie, Henryka i Marian 
Śliwowie, Teresa i Paweł Wysoccy, Maria i Henryk 
Zielonkowie.

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć 
tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.”

                                         Auguste Bekannte



Głos Daleszyc10



Głos Daleszyc 11



Głos Daleszyc12

Burmistrz Dariusz Meresiński wręczył Medale Prezydenta 
RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom małżeńskim 
z gminy Daleszyce, które nie mogły uczestniczyć 
w oficjalnych obchodach Złotych Godów. Burmistrz 
odwiedził małżonków z prezentami i życzeniami wielu 
następnych lat w zdrowiu i zgodzie.

Medale dla 
„wytrwałych” małżonków

– Dla niektórych mieszkańców naszego miasta i gminy 
to szczególny czas w życiu. Miło jest widzieć takie przywią-
zanie, które owocuje szczęśliwą rodziną. Gratuluję 50-ciu 
wspólnych lat i planów, które udało Wam się wspólnie 
zrealizować. Życzę przede wszystkim zdrowia i wielu 
następnych okrągłych jubileuszy – podkreślił burmistrz. 
– Wiemy, że nie zawsze w związkach „jest różowo”, ale 
dajecie nam piękną lekcję, że w szacunku i przyjaźni udaje się 
pokonywać trudności – dołączyła do życzeń Anna Kosmala, 
radna Rady Powiatu Kieleckiego. 
 A jaką receptę na szczęście mają nasi jubilaci? 
„Szacunek do drugiej osoby i przyznanie sobie prawa do sła-
bości. Najważniejsza jest bliskość, codzienne rozmowy, 
zrozumienie. Razem łatwiej żyć” – dodają zgodnie 
małżonkowie.

Magdalena Włodarska
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20 października starsi mieszkańcy naszej gminy spotkali się 
na przygotowanym specjalnie dla nich przyjęciu z okazji 
Europejskiego Dnia Seniora. Był poczęstunek, zabawa 
taneczna i najlepsze życzenia od burmistrza Dariusza 
Meresińskiego. W zabawie wzięli udział podopieczni 
pięciu klubów seniora działających w gminie Daleszyce. 
Biesiadę poprowadził solista Kapeli Jędrusie. 

Na wesoło i z nutką sentymentu. Seniorzy świętowali

Bal odbył się w restauracji Folkówka w Daleszycach. 
Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało niemal 
70 osób. Seniorów przywitał, życząc udanej zabawy, 
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński  oraz 
radna Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala, którzy przygo-
towali dla honorowych gości pamiątkowe upominki. 
– Można wam pozazdrościć pogody ducha i zapału 
do działania! Życzymy jak najwięcej zdrowia i okazji, 
by spełniać wszystkie „zaległe” marzenia, na które może teraz 
właśnie jest czas – mówił burmistrz. 
 W spotkaniu wzięła też udział Renata Miszczuk, 
kierownik projektu „Gmina Daleszyce Przyjazna Seniorom”, 
w ramach którego powstały lokalne kluby. Z ciepłym słowem 
zawitał też radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Grzegorz Gałuszka, a do tańca i wspólnego śpiewania 
przygrywał na akordeonie Michał Siemieniec z Kapeli 
Jędrusie. 

Magdalena Włodarska

Mieszkanka naszej gminy w powiatowej Radzie Seniorów 

13 Października w Starostwie Powiatowym w Kielcach 
odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady 
Seniorów. W jej skład weszło 19 osób – po jednym 
przedstawicielu każdej z gmin powiatu. Gminę Daleszyce 
w Radzie reprezentuje pani Wiesława Januszek.

Rada może przedstawiać propozycje dotyczące działań 
na rzecz seniorów, monitorować i sygnalizować ich potrzeby, 
wydawać opinie, formułować wnioski służące rozwojowi 
środowisk seniorów, a także konsultować i zgłaszać opinie do 
aktów prawa miejscowego i programów dotyczących osób 
starszych.
– Rada Seniorów Powiatu Kieleckiego jest jedną z niewielu 
tego typu rad w Polsce. Jej celem jest zwiększenie 
zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, 
w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów 
i zaspokajania potrzeb środowiska osób starszych – mówił 

Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu desygnowany przez 
starostę do współpracy z Radą.

 Redakcja
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W październiku odbyły się wyjątkowe uroczystości dla 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy: do grona 
szkolnych społeczności oficjalnie przyjęci zostali najmłodsi 
uczniowie. Pasowania na pierwszoklasistów odbyły się w 
szkołach podstawowych w Daleszycach, Sukowie, 
Brzechowie, Marzyszu, Mójczy, Sierakowie, Słopcu, 
Szczecnie, Borkowie i Niestachowie.

Najmłodsi uczniowie 
ślubowali

W tak ważnych wydarzeniach w życiu naszych milusińskich 
wziął udział burmistrz Dariusz Meresiński, który z przyjemno-
ścią oglądał przygotowane programy artystyczne i życzył 
wszystkim maluchom samych szóstek i mnóstwa uśmiechów! 
Do życzeń dołączyła radna Powiatu Kieleckiego Anna 
Kosmala, która 13 października wzięła udział w pasowaniu 
oraz akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej w SP 
w Szczecnie, gdzie z rąk pani dyrektor Moniki Janus 
otrzymała  tytuł Przyjaciela Szkoły. 
– Bardzo dziękuję za zaproszenie i wyróżnienie. To zaszczy-
tny i bardzo nobilitujący tytuł – powiedziała radna.
– Pierwszaki ślubują być dobrymi uczniami, a my zapewnia-
my, że dołożymy wszelkich starań, żeby dzieci w naszych 
szkołach miały jak najlepsze warunki do rozwoju – podsumo-
wał uroczystości burmistrz Dariusz Meresiński. 

Magdalena Włodarska

SP w NiestachowieSP w NiestachowieSP w Niestachowie
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W Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach podsu-
mowany został projekt Szkoła Żywej Pamięci. W zajęciach 
uczestniczyli uczniowie szkół z terenu gminy Daleszyce, 
a honorowy patronat nad wydarzeniem objął burmistrz 
Dariusz Meresiński. W ramach „lekcji” organizowane były 
warsztaty, wycieczki, zwiedzanie miejsc pamięci 
narodowej, spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Ożywili pamięć o partyzantach

Zwieńczeniem projektu był Festiwal Żywej Pamięci, który 
odbył się 29 października. Prezentacje i występy 
nawiązywały do tematu przewodniego Szkoły, czyli 
kieleckiej partyzantki czasów II wojny światowej oraz 
Powstania Warszawskiego. 
– Za sprawą naszych przyjaciół teren naszej łąki na kilka 
godzin zamienił się w partyzanckie obozowisko z pyszną 
kuchnią polową i poruszającą nutą pieśni patriotycznych. 
O podróż do bohaterskich czasów „Barabasza”, „Hubala”, 
„Ponurego”, „Nurta”, „Szarego” i innych dzielnych kieleckich 
partyzantów zadbali uczniowie LO im. Stefana Żeromskiego 
i członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 
4 Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem Pana 
Zbigniewa Kowalskiego, Dawid Kniotek - Rekonstruktor 
Świętokrzyskiej Partyzantki, Stowarzyszenie Kobiet Wiej-
skich Gminy Daleszyce z Panią Anną Kosmalą na czele oraz 
trzy wspaniałe zespoły ludowe: Sukowianki znad Lubrzanki, 
Wesołe Gosposie z Widełek oraz Górale z Zakopanego. A nad 
bezpieczeństwem czuwali żołnierze z 3. Kompanii, 101. Ba-
talionu, 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 
którzy służyli informacją o służbie w „Terytorialsach” 
– podsumowuje Festiwal Mariusz Marciniak z Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Widełkach.

Redakcja 
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Dalmarjanki docenione na Festiwalu Pieśni Maryjnych

Festiwal odbył się 23 października w Centrum Edukacji 
i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Jury przyznało nagrody 
w czterech kategoriach: soliści, chóry, zespoły wokalno-
instrumentalne i zespoły ludowe. W przeglądzie wzięły też 
udział Mójczanki i Wesołe Gosposie, które zdobyły 
wyróżnienie.
– Cieszę się z każdego sukcesu naszych artystów ludowych, 
ponieważ ich zaangażowanie w to, co robią, jest godne 
podziwu. Dalmarjanki i pozostałe zespoły z naszej gminy nie 

Zespół śpiewaczy Dalmarjanki zdobył trzecie miejsce na II 
Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnych Laudate 
Mariam. Nasze śpiewaczki zdobyły nagrodę w kategorii 
„zespoły ludowe”. 
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Hodowcy gołębi z sekcji Daleszyce oficjalnie zamknęli 
dwunasty sezon lotów. Obecny na spotkaniu burmistrz 
Dariusz Meresiński pogratulował im wyników i wyjątkowej 
pasji.

Puchary dla hodowców. Finał sezonu lotowego gołębi

Podsumowanie sezonu lotowego odbyło się 15 października 
w świetlicy w Niwach. Opiekunowie najlepiej wytreno-
wanych ptaków otrzymali nagrody, rozstrzygnięty został też 
konkurs o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce. 
Puchary trafiły w tym roku do trzech hodowców: Sylwestra 
Majkowskiego, Andrzeja Kwiatkowskiego i Stanisława 
Furmanka. 
– W tej „dyscyplinie” liczą się dobre wyniki lotowe, ale przede 
wszystkim samo pielęgnowanie wyjątkowej pasji. Życzę 
w tym wytrwałości i realizacji wszystkich zamierzonych 
planów – mówił burmistrz.  
 W sekcji Daleszyce skupionych jest 60-ciu hodow-
ców, którzy mają pod opieką około 7,7 tysięcy gołębi. Hobby 
jest więc popularne, choć – jak przyznają sami zaintere-
sowani – dość kosztowne. – Trzeba się liczyć ze sporymi 
wydatkami, a nawet stratą gołębi, które czasami giną w trasie. 
Ale są niezwykłe emocje, kiedy ptaki szczęśliwie wracają 
do domu z odległych miejsc. Pamiętam, kiedy mój gołąb 
wrócił z Paryża, to była ogromna radość – wspomina 
Stanisław Furmanek. 

 Sezon lotowy gołębi rozpoczyna się co roku 
w kwietniu lub maju. Po treningach w najbliższej okolicy 
zaczyna się rywalizacja: gołębie wypuszczane są nawet setki 
kilometrów poza domem. Te, które wracają najszybciej, stają 
w czołowych konkursach i pokazywane są na wystawach. 
Marzeniem hodowców jest wytrenowanie „olimpijczyka”. 
– Ostatni raz mieliśmy takiego gołębia w naszej sekcji w 2015 
tym roku, gołąb zdobył srebrny medal na zawodach w Buda-
peszcie – opowiada pan Stanisław. Hodowcom z Daleszyc 
życzymy więc kolejnych latających olimpijczyków! 

Magdalena Włodarska

tylko pięknie śpiewają, nie tylko potrafią nas wzruszyć, ale 
przy tym dbają, by to, co cenne w naszej kulturze, przetrwało 
dla następnych pokoleń – mówi burmistrz Dariusz 
Meresiński. 
 Zespół Śpiewaczy Dalmarjanki powstał w 2000r. 
przy kole Gospodyń Wiejskich w Daleszycach i działa pod 
patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Doświad-
czone śpiewaczki z powodzeniem biorą udział w powiato-
wych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach i festiwa-
lach, na których zdobyły liczne nagrody i wyróżnienia. 
 Laureatami pierwszych miejsc Festiwalu zostali: 
Schola parafii bł. Wincentego Kadłubka w Domaszowicach, 
zespół śpiewaczy Drochowianie, Jędrzejowski Chór Miejski 
i solistka Maria Wileńska. Organizatorem wydarzenia było 

Stowarzyszenie „Wspólnie dla 
tradycji”, Gmina Masłów i Cen-
trum Edukacji i Kultury „Szkla-
ny Dom” w Ciekotach.

Magdalena Włodarska
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23 października 2021r. w hali Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Daleszycach rozegrany został Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego. Na najwyższym podium stanęli 
uczniowie z Daleszyc.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

Organizatorem turnieju było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Daleszyckiej, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dale-
szycach oraz ZSP w Daleszycach. Patronat nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz 
Meresiński. Gościem honorowym imprezy był Prezes 
Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego 
Robert Janus. Na Turniej przybyli również Dyrektor MGOK 
w Daleszycach Norbert Wojciechowski oraz Prezes TPZD 
Alicja Furmanek. 
 Rywalizacja toczyła się na poziomie szkół podsta-
wowych oraz szkół ponadpodstawowych w kategorii 
dziewcząt i chłopców. W rywalizacji szkół podstawowych 
wzięli udział reprezentanci szkół z Mójczy, Sukowa 
i Daleszyc. W kategorii dziewcząt do zawodów przystąpiły 
trzy drużyny, sześć drużyn wystąpiło w kategorii chłopców. 
W obu kategoriach  wygrali uczniowie SP w Daleszycach. 
Wśród graczy ze szkół ponadpodstawowych w kategorii 
dziewcząt wygrała Klaudia Furmanek, natomiast w kategorii 
chłopców zwyciężył Piotr Barchan. Każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal, drużyny otrzymały dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. Wszyscy poradzili sobie znakomicie, 
brawo! 

GrzegorzWiącek, 
ZSP w Daleszycach
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Wychowanek daleszyckiej szkółki kolarskiej został 
wybrany do reprezentacji Polski! Szymon Maciejewski 
w biało-czerwonej koszulce wystartował już w dwóch 
prestiżowych wyścigach juniorskich i zdobywa pierwsze 
punkty w UCI (Międzynarodowej Unii Kolarskiej).

Z Daleszyc do reprezentacji. Wielkie sukcesy naszego kolarza

Ostatnie sukcesy 17-latka z Daleszyc to efekt sześciu lat pracy. 
Szymon zaczął swoją przygodę z kolarstwem jako 11-latek 
– w tworzącej się wtedy szkółce KSKS w Daleszycach. 
– Przez cztery lata ćwiczył pod okiem twórców szkółki 
– Moniki Baćkowskiej-Barchan i trenerów Jana i Krzysztofa 
Baćkowskich – i zdobył chyba wszystko, co mógł wtedy 
zdobyć, wielokrotnie stając na najwyższym podium w mię-
dzywojewódzkich wyścigach – podkreśla mama Szymona, 
Edyta Maciejewska.
 Po zamknięciu tego etapu, również z sukcesami 
w ogólnopolskich wyścigach Szymon reprezentował klub 
Cyclo Korona Kielce, a kolejnym przystankiem w jego 
sportowej karierze jest klub Medisept Mayday Team w Lub-
linie, z którym w ostatnim czasie wygrał m.in. ogólnopolski 
Memoriał Kazimierza Kowalczyka. 
 Nowy etap w karierze Szymona otworzył się po sierp-
niowym występie w Górskich Mistrzostwach Polski, gdzie 
zdobył piąte miejsce i został dostrzeżony przez selekcjonera 
Kadry Narodowej Juniorów(U19). Po tym wydarzeniu zaczęły 
się zagraniczne wyścigi w koszulce z orłem na piersi. 
 Z początkiem października Szymon Maciejewski 
wystartował w wyścigu zaliczanym do Pucharu Narodów 
,,Trofeo Saarland” w Niemczech, gdzie zajął drużynowo piąte 
miejsce, indywidualnie 13 w swojej kategorii wiekowej. Kilka 
dni później selekcjoner obsadził naszego juniora w znanej 
wśród kolarzy „etapówce” w Belgii ,,La Philippe Glibert”, 

gdzie na pierwszym etapie Szymon wrócił na szóstym 
miejscu, drużynowo w klasyfikacji generalnej 8.
 17-latek z kolarstwem związał się nie tylko hobby-
stycznie: jest obecnie uczniem Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego w Świdnicy. A jakie ma plany na najbliższą przyszłość? 
– Sezon 2021 był dla mnie czasem zbierania doświadczeń, 
zrobiłem bardzo duży progres, było wiele poświęceń 
na codziennych treningach, co zaowocowało powołaniem 
do reprezentacji. Ostatnie wyniki są zadowalające, więc mój 
główny cel na przyszły sezon, to być w top 10 w mistrzo-
stwach Europy oraz wystartować z dobrym wynikiem 
w mistrzostwach świata. Chciałbym zdobyć upragnioną 
koszulkę mistrza Polski, by móc godnie reprezentować kraj na 
wyścigach. Szymon ma również nadzieję, że uda mu się  
znaleźć sponsora, dzięki któremu będzie mógł stale popra-
wiać wyniki. Trzymamy kciuki i życzymy samych sukcesów! 

Magdalena Włodarska

13 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kiel-
cach z okazji obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród i odznaczeń Ministra 
Edukacji i Nauki oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. 
W gronie wyróżnionych pedagogów i pracowników 
oświaty znalazła się pani Aleksandra Górniak-Bandura 
– nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej 
imienia Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej 
w Sukowie, która otrzymała Brązowy Medal za Długoletnią 
Służbę.

Wyróżnienie 
dla polonistki z Sukowa

Pani Aleksandra Górniak- Bandura jest nauczycielem 
dyplomowanym języka polskiego z 15-letnim stażem pracy. 
W sukowskiej placówce zatrudniona jest od 2005 roku. 
– Zawód nauczyciela jest zawodem wyjątkowym. Wymaga 
nie tylko wiedzy, ale także pasji i niezwykłej aktywności. 
Cieszę się, że  wieloletnie zaangażowanie i osiągnięcia 
nauczyciela naszej placówki zostały uhonorowane tak 
ważnym wyróżnieniem. To ogromna radość dla całej 
społeczności szkolnej – mówi pani Małgorzata Bielecka 
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Sukowie.
– Jestem ogromnie wdzięczna Dyrekcji szkoły za zgłoszenie 
mojej osoby do nagrody oraz możliwość reprezentowania 
naszej placówki podczas uroczystej gali. To wielki zaszczyt 

znaleźć się w gronie wybitnych nauczycieli i pracowników 
oświaty regionu świętokrzyskiego – komentuje wydarzenie 
pani Aleksandra. – Odznaczenie jest dla mnie powodem 
do ogromnej dumy. Chciałabym podkreślić, iż traktuję 
je także jako wyróżnienie dla całego Grona Pedagogicznego 
w Sukowie. Uważam, że w tak trudnych, niepewnych 
i zdominowanych przez pandemię czasach każdy nauczyciel 
zasługuje na nagrodę za wysiłek włożony w codzienną pracę, 
szczególnie tę wykonywaną w trybie zdalnym, oraz za próbę 
sprostania wielu wyzwaniom. Chciałabym również 
podziękować uczniom, bo to przecież oni byli i są tak 
naprawdę realizatorami wszystkich podejmowanych przeze 
mnie przedsięwzięć.

SP w Sukowie
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GABINETY LEKARSKIE
SPECJALISTYCZNE

badania ultrasonograficzne 
(dorośli i dzieci od 12 lat)
    usg jamy brzusznej
    usg tarczycy
    usk układu moczowego
    usg jam opłucnowych
    usg ślinianek
    usg stawu kolanowego / biodrowego /
    łokciowego
    usg nadgarstka

psychoterapeuta

iniekcje dostawowe
    blokady przeciwbólowe
    kwas hialuronowy
    osocze bogatopłytkowe

zabiegi chirurgiczne
    opracowanie ran
    zdjęcie / założenie szwów

konsultacje lekarzy specjalistów

lek. Damian Cieślak
chirurg

dr n.med. Iwona Gorczyca-Głowacka
kardiolog

lek. Dorota Krzos
internista, reumatolog

lek. Klaudia Małachowska-Łobuz
pediatra

lek. Monika Luciak-Dziewierz
internista, diabetolog

lek. Justyna Tracz
neurolog

lek. Artur Uba
internista, nefrolog



SKŁAD OPAŁU ŁABĘDZIÓW OPAŁ OPAŁ 
WYSOKOKALORYCZNYWYSOKOKALORYCZNY

SUCHYSUCHY

OPAŁ 
WYSOKOKALORYCZNY

SUCHY

CZYNNE: 

Pn. - Pt. 8-18,  

Sob. 8-14  

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

TEL. 531 668 109

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