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Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Od 24 do 26 maja trwały egzaminy ósmoklasistów. 
W naszej gminie ten pierwszy sprawdzian, 
od którego zależy przyszłość uczniów (im lepsze 
oceny, tym większe szanse na dostanie się 
do wybranych szkół średnich), pisało w sumie 210 
osób. Oficjalne wyniki egzaminu będą podane 
1 lipca. Za wszystkich naszych wspaniałych 
ósmoklasistów trzymamy kciuki! 

W skrócie:

21 maja do naszej gminy wjechała Rodzinna 
Majówka Rowerowa. Na dwóch kółkach z Kielc do 
Borkowa ruszyło w sumie 400 osób, w tym inicjator 
wydarzenia – ksiądz biskup Marian Florczyk. Rajd 
zakończył się piknikiem rodzinnym. Sportowe 
wyzwanie tradycyjnie już podjął też burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński oraz 
sekretarz gminy Piotr Ferens. 

17 maja seniorzy z gminy Daleszyce uczestniczyli 
w Powiatowym Marszu Nordic  Walking 
w Rakowie. Towarzyszył im burmistrz Daleszyc 
Dariusz Meresiński i radna powiatu kieleckiego 
Anna Kosmala. Przypominamy, że w naszej gminie 
marsze seniorów mają już kilkuletnią tradycję 
i co roku gromadzą coraz większą liczbę 
uczestników w Centrum Edukacji Ekologicznej 
w Widełkach. Cieszymy się, że podobne inicjatywy 
powstają „po sąsiedzku” – to kolejna okazja, 
by zadbać o formę i integrację!

Drodzy Rodzice!

Z okazji Waszych świąt składamy serdeczne życzenia 

zdrowia i pogody ducha, spełnienia marzeń,

codziennych radości wśród najbliższych, 

a także spełnienia zawodowego. 

Rafał Siwonia 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Daleszycach

Dariusz Meresiński 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Daleszyce

26 maja

Dzień Matki

23 czerwca

Dzień Ojca

26 maja

Dzień Matki

23 czerwca

Dzień Ojca

27 maja obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. 
Przy tej okazji składam podziękowania wszystkim osobom 
zaangażowanym w działanie na rzecz naszej gminy: radnym 
Rady Miejskiej w Daleszycach, sołtysom, członkom Rad 
Sołeckich, pracownikom samorządowym oraz wszystkim, 
którym bliska jest idea samorządności i dbanie o rozwój 
naszych sołectw. To nie tylko czynni  i byli samorządowcy, 

ale też osoby, które biorą udział w spotkaniach wiejskich, gdzie zapada wiele decyzji 
odnośnie kierunków rozwoju miejscowości, osoby, które biorą udział w wyborach, 
ale też w organizowanych przez samorząd uroczystościach i imprezach 
integracyjnych. Dzięki wsparciu naszej wspólnoty możemy więcej. 
 Święto Samorządu Terytorialnego to też dobra okazja, by pokazać, 
co zyskaliśmy dzięki ustanowieniu w 1990 roku wolnych wyborów do władz 
lokalnych. To dzięki tej idei możemy skutecznie dbać o potrzeby mieszkańców, 
bo większość decyzji odnośnie kierunków rozwoju naszych miejscowości 
podejmujemy wspólnie i na miejscu. Takie działanie owocuje w naszej gminie 
kolejnymi sukcesami! Te sukcesy to inwestycje, które oddajemy mieszkańcom i kolejne 
zadania, które możemy rozpocząć, to także dobrze przygotowane przez nas wnioski 
i milionowe dofinansowania, które dodatkowo zasilają budżet gminy. 
 Tylko w ostatnim miesiącu takim sukcesem naszego samorządu było 
rozpoczęcie budowy  dwóch sal gimnastycznych przy szkołach w Borkowie 
i Marzyszu oraz pozyskanie prawie 10 mln zł dofinansowania na nowe inwestycje: 
budowę sali gimnastycznej przy szkole w Słopcu, przebudowę dziesięciu dróg 
gminnych, a także na cyfryzację usług komunalnych poprzez zakup i modernizację 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z systemem monitoringu i zdalnego 
odczytu poboru wody na terenie gminy Daleszyce. To także zakończenie przebudowy 
fragmentu drogi gminnej i wewnętrznej w Marzyszu, postępująca budowa chodnika 
od obwodnicy Sukowa do Mójczy, bliski finał przebudowy ulicy Kilińskiego 
w Daleszycach, trwające prace drogowe w Komórkach i Dankowie oraz umowa 
na przebudowę odcinka ulicy Chabrowej w Mójczy. To rosnące fundamenty 
rozbudowywanej świetlicy w Szczecnie i przygotowania do budowy świetlicy 
w Mójczy. To są ważne dla mieszkańców zadania, które nie tylko poprawiają jakość 
naszego życia i bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania, ale też pozwalają 
na pielęgnowanie pasji, integrację, rozwój najmłodszych. Cieszę się, że mogę się 
z Państwem dzielić tak dobrymi wiadomościami nie tylko przy okazji święta 
samorządu. Nasza gmina prężnie się rozwija i pięknieje z każdym dniem! 
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Fundamenty w Borkowie i Marzyszu. Budujemy nowe sale gimnastyczne
Ruszyła budowa dwóch nowych sal gimnastycznych 
w gminie Daleszyce; obiekty powstają przy szkołach 
podstawowych w Borkowie i Marzyszu. Teren został 
wytyczony, na plac budowy wjechały koparki, niebawem 
zobaczymy fundamenty. 
– Nowoczesne obiekty sportowe oznaczają lepsze warunki 
rozwoju i pielęgnowania pasji dla najmłodszych 
mieszkańców. Uczniowie i nauczyciele już na nie czekają. 
To kolejne duże zadania, jakie realizujemy, które zmieniają 
jakość życia w naszych miejscowościach – mówi burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

Nowe sale zostaną dobudowane do budynków szkół, będą 
mieć pełne zaplecze sanitarne i szatnie, mają być dostępne 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynki będą wyko-
rzystywały energię ze źródeł odnawialnych, dzięki instalacji 
pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.
 Oba zadania są przez gminę Daleszyce realizowane 
z wykorzystaniem dofinansowania pozyskanego z pierwszej 
edycji programu Polski Ład. Ich koszt to w sumie 8 mln zł. Sale 
mają być gotowe do września 2023 roku. 
– Za kilkanaście miesięcy obie szkoły zyskają coś więcej, niż 
nowe budynki – wraz z nimi pojawią się lepsze warunki 
rozwoju i dbania o zdrowie naszych dzieci, szansa na speł-
nianie ich marzeń i rozwijanie sportowych pasji – podkreśla 
burmistrz Dariusz Meresiński. – Warto tutaj zauważyć, jak 
tylko w ciągu ostatnich kilku lat zmieniły się szkoły i baza 
sportowa w gminie Daleszyce. Niespełna dwa lata temu 

rozbudowaliśmy szkołę w Niestachowie o nowy budynek 
z salą gimnastyczną, tylko w zeszłym roku otworzyliśmy 
boisko piłkarskie i wielofunkcyjne w Borkowie i Mójczy, 
poddaliśmy też termomodernizacji dwa budynki szkolne 
w Szczecnie i Brzechowie. W sumie termomodernizację 
przeszło w naszej gminie już dziewięć szkół, wszystkie stały 
się bardziej funkcjonalne, przyjazne uczniom i środowisku.

Magdalena Włodarska

MarzyszMarzyszMarzysz

Do gminy Daleszyce popłynie 10 milionów złotych 
dofinansowania na realizację ważnych dla lokalnej 
społeczności zadań. Środki zostały przyznane w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbu-
dowę szkoły w Słopcu, przebudowę sieci dróg gminnych, 
a także zakup wodomierzy do zdalnego odczytu.

10 milionów złotych rządowego dofinansowania dla gminy Daleszyce

Kolejne środki zewnętrzne trafią do gminy Daleszyce. 
– Kieruję gorące podziękowania do parlamentarzystów 
za wspieranie nas przy ubieganiu się o środki na inwestycje, 
na które czekają mieszkańcy gminy Daleszyce. Przyznane 
fundusze z pewnością będą dobrze wykorzystane – mówi 
Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
Będzie nowa sala gimnastyczna
Jak zaznaczyła wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, 
druga edycja Programu Polski Ład daje możliwość realizacji 
wielu projektów sportowych na terenie województwa 
świętokrzyskiego. 
– Skala i rodzaj inwestycji są ogromne. Realnie wpłyną 
na jakość życia i poziom sportowy na tym terenie, od małych 
miejscowości po większe miasta. To także moja osobista 
satysfakcja, że inwestycje, które wspierałam, otrzymały tak 
duży impuls. Cieszę się, że środki trafiły także do gminy 
Daleszyce – mówi wiceminister Anna Krupka. 
 W gminie Daleszyce część pozyskanych środków 
zostanie przeznaczona na rozbudowę szkoły podstawowej 
w Słopcu. Ma tu powstać piękna sala gimnastyczna. 
– Jest to bardzo ważna inwestycja dla społeczności szkolnej. 
Mamy już pozwolenie na budowę i od razu po przekazaniu 

promesy wstępnej z Banku Gospodarstwa Krajowego ogło-
simy przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania – informuje 
burmistrz Dariusz Meresiński.
Przebudowy dróg i zakup nowoczesnych wodomierzy
Część środków przyznanych w ramach Programu Polski Ład 
wesprze koszty przebudowy dróg gminnych. W planach 
tutejszego samorządu jest także zakup wodomierzy do zdal-
nego odczytu wraz z odpowiednim oprogramowaniem. 
– Będzie to pierwszy etap zadania zakupu zdalnych wodo-
mierzy. Zastosowanie takiego rozwiązania z pewnością 
usprawni pracę w zakresie spisywania stanu liczników, a dla 
mieszkańców będzie bardzo wygodnym rozwiązaniem 
– podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. 
 Z przyznanych środków dla gminy Daleszyce cieszy 
się także poseł Agata Wojtyszek. 
– Druga edycja Programu Polski Ład staje się faktem. Cieszę 
się, że środki trafiły do gminy Daleszyce, bo z pewnością będą 
tu dobrze wykorzystane. Warto wspierać inwestycje, których 
zadaniem ma być podnoszenie komfortu życia mieszkańców 
– mówi poseł Agata Wojtyszek.
 Senator Krzysztof Słoń nie krył słów uznania dla am-
bitnych planów samorządu gminy Daleszyce. 
– Gdy gminy składają takie właśnie wnioski, gdzie ich celem 
jest dbanie o szkoły, infrastrukturę drogową, czy usprawnianie 
pracy urzędów, przy jednoczesnym podnoszeniu komfortu 
życia mieszkańców, to my, jako parlamentarzyści ziemi 
świętokrzyskiej mocno je wspieramy – podsumowuje senator 
Krzysztof Słoń. 

Agnieszka Olech
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Dla sportu i rekreacji. Doposażymy siłownię i place zabaw

Po lepszą formę do Brzechowa! 
Nowe urządzenia do ćwiczeń i rekreacji pojawią się 
niebawem przy tamtejszej szkole podstawowej. Gmina 
Daleszyce wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu 
na montaż urządzeń sportowych: siłownię „pod chmurką” 
postawi Herkules z Pogorzyc. 
 Sprzęt ma zostać zamontowany do wakacji. 
Uczniowie i mieszkańcy miejscowości zyskają m.in. specjal-
ne poręcze i rower do ćwiczeń, a w planach jest stopniowe 
doposażanie placu w kolejnych latach. Aktualny zakup 
będzie kosztował 4.286,30 zł. Jest realizowany z budżetu 
gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.
Więcej zabawy na placach zabaw!
Nowe urządzenia pojawią się na placach zabaw w sąsiedz-
twie szkół podstawowych w Borkowie i Mójczy, są już 
w Marzyszu. Dzieci w Mójczy zyskają m.in. zestaw 
zabawowy z trapem i zjeżdżalnią, w Borkowie pojawi się 
zjeżdżalnia i karuzela. Wszystkie zadania mają być gotowe 
do końca czerwca. 

Magdalena Włodarska

Mieszkańcy kolejnych miejscowości w naszej gminie będą 
mogli korzystać z ogólnie dostępnego sprzętu do ćwiczeń 
i rekreacji. W Brzechowie powstaje siłownia zewnętrzna, 
natomiast w Mójczy, Marzyszu i Borkowie doposażone 
zostają place zabaw.

Usuniemy 
kolejne tony azbestu 
Gmina Daleszyce jest gotowa do realizacji kolejnej edycji 
programu usuwania azbestu z budynków na terenie 
naszych miejscowości. Umowa na wykonanie zadania 
została podpisana, planowane jest zutylizowanie kolejnych 
18 tysięcy metrów kwadratowych materiału. 

W tym roku na realizację programu gmina zabezpieczyła 
w budżecie 107.460,00 zł. W myśl umowy z wykonawcą  
kwota ta zostanie przekazana na utylizację eternitu z pokryć 
dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych.
 Nieruchomości, z których odebrany zostanie azbest, 
typowane są na podstawie kolejności wniosków składanych 
przez mieszkańców gminy Daleszyce. W pierwszej kolej-
ności zrealizowane zostaną wnioski złożone w ubiegłym 
roku. Program będzie realizowany do końca września

Magdalena Włodarska

Ruszamy z remontem 
drogi w Mójczy

Roboty budowlane będą obejmować przede wszystkim 
odnowienie nawierzchni drogi gminnej na długości 537 m 
oraz rozbiórkę i wymianę istniejącego tam chodnika. Zadanie 
ma być gotowe do 20 listopada tego roku.
 Koszt inwestycji to 885.453,09 zł, z czego 60%, czyli 
540.271,00 zł gmina pozyskała z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Magdalena Włodarska

Będzie bezpieczniej i wygodniej na kolejnym odcinku drogi 
w granicach naszej gminy! Rozstrzygnięty został przetarg 
na remont „daleszyckiego” odcinka ulicy Chabrowej. 
20 maja burmistrz Dariusz Meresiński podpisał umowę 
z wykonawcą, którym została spółka Albud z Oblęgorka.

MarzyszMarzyszMarzysz

BorkówBorkówBorków
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Większa 
świetlica w Szczecnie
Trwają prace związane z rozbudową i przebudową świe-
tlicy wiejskiej w Szczecnie. Wykonane zostały już roboty 
ziemne i fundamentowe oraz wyburzenia w istniejącej 
części budynku.

– To kolejny obiekt użyteczności publicznej w naszej gminie, 
który przejdzie dużą metamorfozę, będzie bardziej funkcjo-
nalny i odpowiadający potrzebom tak mających tu swoją 
siedzibę strażaków, jak i pozostałych mieszkańców 
miejscowości – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Budy-
nek zyska dodatkowe pomieszczenia i ekologiczne instalacje 
do pozyskiwania zielonej energii, dzięki czemu zyskają 
i użytkownicy, i środowisko naturalne.
 W nowej części świetlicy umiejscowione zostaną 

pomieszczenia socjalne, kotłownia, węzeł sanitarny i admini-
stracja, natomiast w istniejącym budynku przebudowane 
zostaną pomieszczenia gospodarcze i garaż dla jednostki 
OSP. Zadanie ma być gotowe w połowie przyszłego roku.

Magdalena Włodarska

Będzie nowe źródło wody 

Woda przeznaczona będzie na potrzeby pitne, sanitarno-
bytowe i gospodarcze. W ramach zadania wykonawca 
określi, jakie będą zasoby eksploatacyjne ujęcia i przebada 
próbki wody podziemnej. Nowe ujęcie ma być gotowe 
w ciągu roku.
Trwają prace w oczyszczalni
To kolejny etap porządkowania gospodarki wodno-kanali-
zacyjnej w naszej gminie, tymczasem trwają też prace przy 
dwóch innych, ważnych zadaniach; jedno dotyczy 
rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Szczecnie 
(do końca sierpnia ma być gotowy pierwszy etap inwestycji), 
drugie – przygotowania dokumentacji projektowej 
dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w Brzechowie oraz 
odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów 
(duży projekt ma być gotowy do grudnia przyszłego roku).

Magdalena Włodarska

Gmina Daleszyce rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę 
otworu studziennego w Szczecnie. 70-metrowa studnia 
będzie wywiercona na potrzeby wodociągu gminnego 
obsługującego miejscowości Szczecno-Komórki. 

Poczekalnia w Sukowie

Przypominamy, w ramach zadania polegającego na rozbu-
dowie drogi gminnej powstaje parking przy miejscowym 
cmentarzu, który pomieści ok. 50 pojazdów, będzie tu pętla 
autobusowa i stanowiska rowerowe. Inwestycja ma być 
gotowa do września. Zadanie jest realizowane w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Ob-
szaru Funkcjonalnego i dofinansowane z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 

Magdalena Włodarska

Szybko postępuje budowa centrum przesiadkowego 
w Sukowie. Na placu budowy widać już ściany nowopow-
stającej poczekalni, układane są instalacje podziemne 
i wyrównywany teren pod planowane miejsca parkingowe.

MGOPS w terenie

Jak co miesiąc pracownicy socjalni rozpoczną pracę krótkim 
postojem we wskazanych miejscach, a następnie odbędą się 
spotkania w miejscu zamieszkania osób, które zgłosiły 
potrzebę skorzystania z pomocy pracowników socjalnych.

Przedstawiamy grafik wyjazdów Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach na najbliższy 
okres w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

27 maja obchodzimy Dzień  Samorządu Terytorialnego. 
Upamiętnia on pierwsze wybory samorządowe 

w Polsce w 1990 roku. 
Z tej okazji wszystkim pracownikom samorządowym, 

radnym, sołtysom i członkom Rad Sołeckich 
pragniemy złożyć życzenia samych sukcesów w pracy 

i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. 
W tym szczególnym dniu chcemy również 

podziękować Wam za pracę na rzecz lokalnej społeczności 
i wspólne budowanie naszej Małej Ojczyzny.

Dariusz Meresiński

Burmistrz Miasta i Gminy

Daleszyce

Rafał Siwonia

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Daleszycach

Data Godzina Miejscowość / miejsce postoju

14.06.2022 10:30-11:00
Słopiec - plac 

przy szkole Podstawowej

21.06.2022
Niwy - plac 

przy świetlicy wiejskiej

23.06.2022
Brzechów - parking 

przy Szkole Podstawowej

28.06.2022
Marzysz - plac 

przy szkole podstawowej

30.06.2022 Kaczyn - plac koło kościoła

10:30-11:00

10:30-11:00

10:30-11:00

10:30-11:00
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8 maja na rynku w Daleszycach odbył się XIII Powiatowy 
Przegląd Orkiestr Dętych. 
– Mieliśmy przyjemność gościć prawdziwych entuzjastów 
muzyki i mieszkańców miejscowości, którzy pragną 
uświetniać wydarzenia kulturalne w swoich małych ojczy-
znach. Przegląd pozwala im na integrację środowiska i jest 
pięknym widowiskiem – podsumował burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.

W marszu i na scenie, 
z hymnem i piosenką 

Widowisko muzyczne zgotowało nam osiem zespołów, 
które na co dzień działają zrzeszone przy samorządach, 
Ochotniczych Strażach Pożarnych lub szkołach. Przegląd jest 
dla nich okazją do integracji oraz promocji nauki gry 
na instrumentach. Artyści tym samym zachęcają do wstą-
pienia chętnych w ich szeregi. Zespoły uświetniają wiele 
lokalnych uroczystości, m.in. strażackich, kościelnych 
i państwowych. 
 Doroczny przegląd rozpoczął się przemarszem 
uczestników w towarzystwie mażoretek sprzed siedziby 
daleszyckiej OSP do sceny na rynku, oraz wspólnym 
występem wszystkich uczestników pod batutą Piotra Wójcika, 
kapelmistrza z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łopusznie. Muzycy rozpoczęli występ od odegrania hymnu 
państwowego z okazji 77. rocznicy zakończenia II wojny 
światowej. Po nim dwieście osób wspólnie wykonało słynne 
Orkiestry Dęte, Happy Marsz i Marsz Biała Róża. Następnie 
zaprezentowały się poszczególne zespoły muzyczne. 
Wystąpiły: Orkiestra Dęta w Daleszycach pod batutą 
kapelmistrza Jacka Cielibały, Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łopusznie, Szkolno - Gminna Orkiestra 
Dęta w Morawicy, Orkiestra Dęta ze Strawczyna działająca 
przy Samorządowym Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa 
w Strawczynie, Orkiestra Dęta z Nowin, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta w Górnie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
w Masłowie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Bodzentyn.
 Organizatorami przeglądu były Starostwo Powia-
towe w Kielcach oraz Miasto i Gmina Daleszyce.

Magdalena Włodarska
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Druhowie OSP Daleszyce świętowali 110-lecie jednostki

Okrągły jubileusz
W niedzielę 22 maja w Daleszycach miały miejsce obchody 
związane z jubileuszem 110-lecia istnienia tutejszej Ochot-
niczej Straży Pożarnej. 
– Ta rocznica pokazuje, jak druhowie z OSP Daleszyce 
od wielu lat dbali o jednostkę i wkładali wiele wysiłku 
w rozwój, gwarantując nieprzerwane funkcjonowanie straży 
pożarnej w naszym mieście. Przez 110 lat w służbie 
mieszkańcom Daleszyc i okolicznych terenów. Należą im się 
z tego miejsca jak najszczersze podziękowania – powiedział 
Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. 
Wieloletnia historia
Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów przy 
budynku OSP i wciągnięciem na maszt flagi państwowej. 
Poświęcono też stojący przed remizą pomnik świętego 
Floriana. Następnie odbyła się msza święta na rynku 
w Daleszycach. Po niej oficjalnie powitano przybyłych gości 
i odczytano kronikę OSP. Warto podkreślić, że pierwsze 
zebranie organizacyjne, które doprowadziło do powstania 
w Daleszycach Towarzystwa Ogniowego odbyło się w maju 
w 1912 roku. We wrześniu 1913 roku należało do niego już 
95 członków. Jednostką w Daleszycach od momentu jej 
powstania do dnia dzisiejszego zarządzało 16 prezesów 
i 14 naczelników.

22 maja z okazji 110 rocznicy istnienia OSP w Daleszycach 
został poświęcony stojący przy remizie pomnik świętego 
Floriana. Druhom zaś wręczono medale i odznaczenia 
za wzorową służbę i zasługi dla pożarnictwa. Przekazano 
też nowy sztandar dla jednostki. Zastąpił on replikę 
pierwszego sztandaru z 1957 roku.  

 W ważnym dla mieszkańców Daleszyc wydarzeniu 
wzięła udział Anna Krupka, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki. 
– Cieszę się, że mogę podczas tej jakże ważnej uroczystości 
być tutaj w Daleszycach, aby podziękować kilku pokoleniom 
strażaków ochotników za to, że służą mieszkańcom – mówiła 
Anna Krupka. 
 Obecny był także poseł Krzysztof Lipiec. 
– Dziękuję wszystkim strażakom ochotnikom z Daleszyc 
za tę piękną służbę. Mam przekonanie, że zapisali się złotymi 
zgłoskami w historii tego miasta. Dzisiaj towarzyszą 
im ludzie, którzy są im wdzięczni – powiedział Krzysztof 
Lipiec.  
 Najlepsze życzenia dla strażaków złożył również 
senator Krzysztof Słoń. 
– OSP w Daleszycach to pokolenia tych, którzy postanowili 
służyć innym, pomagać, ratować ich życie i dobytek. Bardzo 
znamienne jest to, że strażnica tu w Daleszycach jest 
w centrum miejscowości – podkreślał Krzysztof Słoń. 
Wręczono odznaczenia i przekazano nowy sztandar
Bardzo ważną częścią uroczystości było wręczenie odzna-
czeń i wyróżnień druhom za wzorową służbę i zasługi dla 
pożarnictwa. Następnie odbyła się ceremonia pożegnania 
starego sztandaru, a po niej poświęcenia i przekazania 
nowego. Jak na taką uroczystość przystało, nie mogło 
zabraknąć okolicznościowych przemówień i wręczenia 
podziękowań. Uroczystości zakończyły się defiladą 
pododdziałów i wpisami do Księgi Pamiątkowej OSP. 

Agnieszka Olech 
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e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce 

ul. H. Sienkiewicza 11, 26-021 Daleszyce

mail: gmina@daleszyce.pl tel 41 317 16 94

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne w BOK Urzędu 

i na stronie www.daleszyce.pl

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjności-budynkow

właściciel / zarządcawłaściciel / zarządcawłaściciel / zarządca

PAMIĘTAJ,PAMIĘTAJ,PAMIĘTAJ,
ZŁÓŻ DEKLARACJĘ

o źródłach ogrzewania budynków

Co to jest CEEB?
 Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) 
 to ewidencja, w której znajdują się kompleksowe
 informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. 
 Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrza
 walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”.

Kto musi złożyć deklarację?
 Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków 
 mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje 
 się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
 dla źródła ciepła i spalania paliw, 
 które zostało uruchomione  przed 
 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć 
 do 30 czerwca 2022 r.,
 dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione 
 po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni 
 od dnia jego uruchomienia

Jak złożyć deklarację?
 Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
 1 drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu 
  zaufanego, podpisu kwalifikowanego luz e-dowodu 
  na stronie www.zone.gunb.gov.pl. 
  Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
 2 w formie papierowej: wypełniony formularz można 
  przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy.
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,,Majówka” ze strażakami

– Niech dziś szczególnie głośno wybrzmi nasze podzię-
kowanie dla wszystkich druhów, za ich nieocenioną służbę 
i obecność wszędzie tam, gdzie są potrzebni. Na Was zawsze 
możemy liczyć! – podziękował strażakom burmistrz Dariusz 
Meresiński.
 Druhowie z poszczególnych jednostek, w galowych 
mundurach i z pocztami sztandarowymi, wzięli udział 
we mszach świętych odprawionych w ich intencji z racji 
przypadającego 4 maja dnia patrona strażaków, świętego 
Floriana. 
 W Daleszycach uroczystości rozpoczęły się prze-
marszem druhów Ochotniczej Straży Pożarnej i drużyny 
młodzieżowej w asyście orkiestry dętej z rynku do kościoła. 
Pochód otworzyła grupa pięknie prezentujących się 
w narodowych barwach Mażoretek, uczestnikom towa-
rzyszyli także licznie zgromadzeni mieszkańcy, wśród nich 
burmistrz Dariusz Meresiński. 
 Po nabożeństwie, które uświetniła swoimi występami 
orkiestra dęta pod batutą Jacka Cielibały, uczestnicy 
obchodów przeszli na miejscowy cmentarz, gdzie burmistrz 
w towarzystwie druha z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
złożył znicze pod pomnikiem poświęconym zmarłym 
strażakom. W obchodach wzięli udział przedstawiciele 
Miejsko-Gminnego Zarządu OSP RP, sołtysi i radni Rady 
Miejskiej w Daleszycach.

Magdalena Włodarska

Razem ze strażakami świętowaliśmy 231. rocznicę uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Tego dnia w gminie Daleszyce 
odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka. 
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Gmina Daleszyce 
nagradza czytelników

Uroczyste wyróżnienie najgorliwszych czytelników odbyło 
się 12 maja w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki 
w Daleszycach. W tym roku dyrektor placówki, Alicja 
Prendota przyznała pięć nagród z ramienia wszystkich 
oddziałów gminnej biblioteki. Tytuł „Czytelnika Roku 2021” 
MGBP w Daleszycach trafił do pani Marii Meresińskiej i pani 
Elżbiety Baran, które wypożyczyły w minionym roku 
po 132 książki. Zaszczytny tytuł filii bibliotecznej w Sukowie 
otrzymała pani Maria Więckowska, która w ciągu roku 
przeczytała 96 książek. Natomiast „Czytelnikiem Roku” filii 
bibliotecznej w Szczecnie zostały panie Alicja Gierszewska 
i Lidia Ciupa, które na karcie bibliotecznej odnotowały 
54 wypożyczone książki, co oznacza, że co tydzień poświę-
cały czas na spotkanie z literaturą.
 Pamiątkowe statuetki i nagrody książkowe wraz 
z najlepszymi życzeniami kolejnych wspaniałych czytel-
niczych wrażeń wręczył burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 
Dariusz Meresiński oraz radna Powiatu Kieleckiego Anna 
Kosmala i radna Rady Miejskiej w Daleszycach Dorota 
Klimek. Uroczystość została uświetniona występem wokal-
nym Adrianny Mochockiej i Wioletty Zielonki, uczennic 

Co trzy dni nowa książka – taki jest rekord czytelniczy 
minionego roku w gminie Daleszyce. Znakomity wynik 
należy do dwóch mieszkanek gminy, które wypożyczyły 
najwięcej książek z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
i otrzymały tytuły „Czytelnika Roku”. Chlubną pasję 
nagrodził burmistrz Dariusz Meresiński.

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach.
 Tytuły „Czytelnika Roku” zostały w gminie Daleszyce 
wręczone po raz drugi. Miejsko-Gminna Biblioteka 
w Daleszycach promuje czytelnictwo także za pośredni-
ctwem aktywnie działającego tu Dyskusyjnego Klubu 
Książkowego, który w tym roku obchodził trzylecie istnienia. 
Zamiłowanie do książek jest też promowane wśród 
najmłodszych mieszkańców, którzy zachęcani są do korzy-
stania z bibliotecznych zbiorów książkowym upominkiem 
w ramach akcji „Mała książka, wielki człowiek”. 
– Biblioteka organizuje też wiele okolicznościowych akcji, 
jak Narodowe Czytanie, spotkania z ciekawymi gośćmi, 
koncerty, wzbogaca też zbiory o nowości wydawnicze, dzięki 
czemu placówka w atrakcyjny sposób pokazuje świat książek 
i na co dzień „żyje” w świadomości mieszkańców – podsumo-
wuje burmistrz.

Magdalena Włodarska
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Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych szkołom z tere-
nu gminy Daleszyce. Sprawdzamy, jakie zapewniają warunki 
do nauki i rozwoju uczniom, jak się zmieniają, czym mogą 
się pochwalić. Dziś zwiedzamy Szkołę Podstawową 
w Mójczy. Zapraszamy do przeczytania rozmowy z dyrektor 
szkoły, panią Martą Puchałą.

Marta Puchała
Prywatnie jest mamą dwóch 

córek: 12-letniej Hani 
i 8-letniej Oliwii. Mąż także 
jest nauczycielem. „Wolny 
czas poświęcamy na długie 

spacery, czy jazdę na rowerze. 
Lubię słuchać muzyki, jeździć 

na koncerty. Jest to dla mnie 
źródło pięknych wzruszeń. 

Szczególnie bliskie 
są mi piosenki Dawida 

Podsiadło. Interesuję się 
biologią, psychologią oraz 

teologią. Uważam, że są to fundamentalne nauki 
ukazujące spójny obraz człowieka.”

,,Droga do realizacji marzeń”

Szkoła kładzie duży nacisk na kształtowanie postaw obywa-
telskich oraz patriotycznych poprzez pielęgnowanie wartości 
i tradycji wokół osoby Patrona szkoły generała Tadeusza 
Buka. 
– Dbamy o poszanowanie tradycji i kultury własnej oraz 
innych narodów. Umożliwiamy zdobywanie wiedzy 
i umiejętności, rozwijamy talenty i zainteresowania uczniów, 
z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i szczegól-
nych predyspozycji. Promujemy przy tym zdrowy styl życia 
poprzez edukację zdrowotną i rozbudzamy u uczniów nawyk 
dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz środowisko. 
Szkoła Podstawowa w Mójczy to naprawdę dobre miejsce, 
aby rozpocząć drogę ku realizacji marzeń – zapewnia pani 
dyrektor.
Głos Daleszyc: Jakie zmiany zaszły w szkole (inwestycje, 
nowe rozwiązania edukacyjne) w ciągu ostatnich lat?
Marta Puchała: Dyrektorem jestem trzeci rok. W tym czasie 
przeprowadzone zostały mniejsze i większe inwestycje.  
Uważam, że teren wokół szkoły jest jej wizytówką, dlatego 
też przykładam, razem z pracownikami obsługi, bardzo dużą 
wagę do jego estetyki. We współpracy z panią Katarzyną 
Zając – mamą jednej z naszych uczennic, został zaprojek-
towany mały ogródek, w którym posadziliśmy krzewy i inne 
rośliny ozdobne. Zamontowaliśmy nowe ławki na placu 
przed szkołą i wyłożyliśmy kostką teren wokół nich. 
 Co najważniejsze – w taki krajobraz pięknie wkom-
ponowało się ustawione na marmurowym cokole popiersie 

Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka w Mójczy 
jest kameralną placówką liczącą 87 uczniów oraz 32 dzieci 
w oddziałach przedszkolnych. Zatrudnionych jest 23 
nauczycieli. 
– Jesteśmy szkołą bezpieczną i  przyjazną, bliską młodemu 
człowiekowi, który wśród nas znajdzie nauczycieli-
wychowawców pracujących z pasją, oddających swój czas, 
zapał, wiedzę i serce – podkreśla pani dyrektor Marta 
Puchała. 

upamiętniające patrona naszej szkoły – generała Tadeusza 
Buka. Zostało ono uroczyście odsłonięte  10 listopada 2021 r. 
w 11 rocznicę nadania naszej szkole imienia generała 
Tadeusza Buka. Cel wybudowania tego monumentu 
przyświecał mi od samego początku rozpoczęcia kadencji 
dyrektora i jest to dla mnie osobiście jedno z najważniejszych 
przedsięwzięć. Największą trudnością, jak to zwykle bywa, 
w realizacji takich inwestycji było pozyskanie środków 
finansowych. Choć przy wsparciu wielu prywatnych 
darczyńców udało się uzbierać pewną kwotę, to bez bardzo 
dużego wsparcia Pana Burmistrza Dariusza Meresińskiego 
i Rady Miejskiej trudno byłoby tę inicjatywę zrealizować. 
Dlatego jeszcze raz składam na ręce Pana Burmistrza 
serdeczne podziękowania. 
 Inne inwestycje, które były podejmowane, to cho-
ciażby adaptacja klatki schodowej w skrzydle budynku 
szkoły, w którym znajduje się punkt przedszkolny, do obowią-
zujących przepisów ochrony ppoż. W tym celu poszerzono 
korytarz, zainstalowano system oddymiający oraz drzwi 
przeciwpożarowe. Poddano także obróbce cztery kominy 
na dachu szkoły. W ostatnim półroczu położyliśmy nową 
wykładzinę w jednej z sal lekcyjnych, a także odmalowaliśmy 
świetlicę szkolną, do której zakupione zostały nowoczesne 
meble oraz nowy dywan. Sukcesywnie wymieniamy także 
stare oświetlenie, w klasach i na szkolnych korytarzach, 
na nowe i bardziej energooszczędne.
 Złożyliśmy też wniosek w ramach realizacji modułu 
3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu” na dofinansowanie, w kwocie 20 tys. zł, poprawy 
standardu i wyposażenia pomieszczenia szkolnej jadalni. 
Czekamy na rozpatrzenie przez Urząd Wojewódzki. 
W najbliższe wakacje planowana jest modernizacja dachu 
pokrywającego salę gimnastyczną oraz remont szkolnych 
łazienek.
GD: Jakimi osiągnięciami szkoła/uczniowie mogą się 
pochwalić dzisiaj szczególnie?
MP: Szkoła Podstawowa im. Generała Tadeusza Buka 
w Mójczy może pochwalić się naprawdę wieloma 
znaczącymi osiągnięciami. Nasi uczniowie są laureatami 
konkursów z różnych dziedzin. Obecnie do największych 
sukcesów należy zaliczyć uzyskanie, dwukrotnie z rzędu, 
przez Kacpra Kojacza –  ucznia klasy ósmej, tytułu laureata 
dwóch prestiżowych kuratoryjnych konkursów history-
cznych: Przedmiotowego Konkursu z Historii Dla Uczniów 
Województwa Świętokrzyskiego oraz Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego im. mjr Marka Gajewskiego „Losy 
żołnierza i dzieje oręża polskiego…”
 Kolejną dziedziną, w której nasi uczniowie są nie 
do pokonania, jest matematyka, a dokładniej mówiąc 
– znajomość tabliczki mnożenia. Uczeń klasy piątej Alan 
Mrozik przez dwa lata z rzędu uzyskiwał tytułu Mistrza 
Szybkiego Mnożenia, zajmując I miejsce, nie tylko w swojej 
kategorii wiekowej, ale także w klasyfikacji generalnej 
Międzynarodowych Mistrzostw Szybkiego Mnożenia.
 Jak się okazuje, nasi uczniowie nie tylko doskonale 
liczą, ale też wspaniale piszą. Uczennica klasy ósmej 
Katarzyna Bera zajęła ostatnio 4. miejsce w Polsce 
w konkursie polonistycznym „Zimowy Mistrz Wypracowań”. 
Jeszcze większym sukcesem może poszczycić się Kacper 
Kojacz, który został laureatem największego konkursu 
literackiego dla uczniów szkół podstawowych „Popisz się 
talentem”. W nagrodę już jesienią zadebiutuje w książce, 
która trafi na półki księgarni w Polsce, a przychód z jej 
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sprzedaży zostanie przeznaczony na cel charytatywny. 
Dodatkowo z tego tytułu nasza szkoła od organizatorów 
konkursu otrzymała certyfikat: „Szkoła wspierająca talenty”.
 Mamy też uczniów utalentowanych plastycznie. 
Tylko w tym roku szkolnym uczennice klasy 5 naszej szkoły 
Laura Szymonek i Hanna Puchała osiągnęły wysokie lokaty 
w konkursach organizowanych przez Centrum Przygotowań 
do Misji Zagranicznych w Kielcach. Hania zajęła I miejsce 
w konkursie pt. Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa, 
a Laura II miejsce w konkursie na antywojenny plakat „Nie dla 
wojny”. Dodatkowo Laura uzyskała III miejsce w kuratoryj-
nym konkursie plastycznym „Podaj rękę Ukrainie”.
GD: Czy uczniowie i nauczyciele mają dobre warunki pracy 
i możliwości rozwoju?
MP: Nasza szkoła bardzo się rozwinęła pod względem 
warunków lokalowych i wyposażenia. Posiadamy dużą salę 
gimnastyczną, a ostatnio szkoła otrzymała w trwały zarząd 
nowoczesne boisko. To doskonałe miejsca do rozwijania pasji 
sportowych naszych uczniów. Dzięki projektom grantowym, 
takim jak „Edukacja cyfrowa w szkołach podstawowych 
w Gminie Daleszyce” , czy „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła 
+” w każdej sali lekcyjnej oraz pokoju nauczycielskim 
są zamontowane tablice multimedialne, a świetlica szkolna 
wyposażona jest w monitor interaktywny. 
 W tym i ubiegłym roku szkolnym braliśmy udział 
w projekcie „Lekcja Enter” – Edukacja cyfrowa w świętokrzy-
skich szkołach – w ramach którego nauczyciele uczestniczyli 
w bezpłatnych szkoleniach, które miały na celu wskazanie, 
jak zmienić sposób prowadzenia lekcji, by bardziej angażo-
wać uczniów, rozwijać w nich umiejętność krytycznego 
i twórczego myślenia, uczyć pracy w zespole z pomocą 
ogólnodostępnych narzędzi cyfrowych, programów i apli-
kacji. Pomogło to bardzo w odnalezieniu się w trudnej 
rzeczywistości zdalnego nauczania.
 Szkoła przystąpiła także do rządowego programu 
„Laboratoria przyszłości”, w ramach którego nabyliśmy 
nowoczesny sprzęt multimedialny za kwotę 30 tys. zł, tj. m.in. 
drukarkę 3D, 4 roboty do nauki kodowania, a także aparat 
cyfrowy z kamerą wraz z zestawem oświetleniowym 
i zestawy klocków konstrukcyjnych „Lego”, które są wykorzy-
stywane do prowadzenia zajęć w sposób jeszcze bardziej 
ciekawy oraz angażujący uczniów i rozwijający ich 
zainteresowania. Biblioteka szkolna jest doposażona w naj-
nowsze lektury, a także inne ciekawe publikacje dla każdej 
kategorii wiekowej naszych uczniów.
GD: Jak układa się współpraca z samorządem gminy?

MP: Współpraca z samorządem gminy układa się bardzo 
dobrze. Działania samorządu, na czele z Panem Burmistrzem 
Dariuszem Meresińskim, zawsze mają na celu wspieranie 
nauczycieli i pracowników szkoły poprzez chociażby 
dofinansowanie do studiów podyplomowych, co ma na celu 
rozwój zawodowy nauczycieli i zdobywanie przez nich 
nowych kwalifikacji. Organ prowadzący udziela wsparcia 
w postaci finansowania pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej naszych uczniów.
 Pan Burmistrz zawsze przychyla się do propozycji 
dyrektora szkoły. Dzięki temu nasi uczniowie uzyskali bardzo 
potrzebne wsparcie w postaci stałych dyżurów psychologa, 
pedagoga szkolnego i logopedy. Pan Burmistrz wyraził także 
aprobatę dla rozwijania w naszej szkole pasji sportowych 
uczniów, zgadzając się na dofinansowanie realizacji w naszej 
szkole, we współpracy z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem 
Sportowym w Kielcach, programu Ministra Sportu i Turystyki 
„SZKOLNY KLUB SPORTOWY”, w ramach którego ucznio-
wie mogą uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych 
zajęciach sportowych z piłki nożnej. 
 Bardzo dobrze układa się także współpraca z Radą 
Sołecką Mójczy pod przewodnictwem pana Dariusza Sarka. 
Co roku dostajemy z funduszu sołeckiego wsparcie finan-
sowe, dzięki któremu zostały zakupione do szkoły: nowy 
rejestrator i kamery monitoringu oraz nowe wyposażenie 
placu zabaw. Bardzo dziękuję za każdy okazany gest dobrej 
woli.
GD: Co według pani dyrektor jest najważniejsze w pracy 
nauczyciela?
MP: Tu znów posłużę się cytatem z Janusza Korczaka – wybit-
nego lekarza, pisarza, publicysty, działacza społecznego 
i pedagoga z powołania: „Dziecko jest cudzoziemcem, nie 
rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw 
i zwyczajów. […] Potrzebny przewodnik, który grzecznie 
odpowie na pytanie.” Te słowa zawarłam w swojej misji 
i koncepcji pracy szkoły. Staram się zawsze o nich pamiętać.
GD: Dziękuję za rozmowę.
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29 maja przy Szkole Podstawowej im. Edmunda 
Niziurskiego w Słopcu odbył się Festyn Rodzinny 
– wydarzenie, które mieszkańcy znają od lat i bardzo lubią. 
Było pyszne jedzenie, występy artystyczne, pokaz magika, 
loteria fantowa, a także prezentacja sprzętu wojskowego. 
Nawet kapryśna pogoda nie popsuła zebranym dobrej 
zabawy. 

Świetna zabawa podczas Festynu Rodzinnego w Słopcu

Wspaniała współpraca wielu osób
Po przerwie spowodowanej pandemią wracają duże 
wydarzenia organizowane przez mieszkańców i dla miesz-
kańców. W Słopcu odbył się właśnie znany i lubiany Festyn 
Rodzinny. 
– W czasie pandemii nie można było organizować tego typu 
wydarzeń i wszyscy już stęskniliśmy się za wspaniałymi 
czasami, kiedy były one normą. Dlatego dziś z ogromną 
przyjemnością bierzemy udział w Festynie Rodzinnym. Jest 
on przykładem przepięknego zaangażowania mieszkańców, 
nauczycieli, a także dzieci i ich rodziców we wspólną 
inicjatywę. To powoduje, że możemy miło i sympatycznie 
spędzić popołudnie w Słopcu – powiedział Dariusz 
Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.  
 W organizację wydarzenia jak zwykle zaangażowała 
się cała lokalna społeczność. 
– W organizację dzisiejszego festynu, który odbywa się po raz 
pierwszy po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, 
zaangażowało się mnóstwo osób, zarówno rodzice z naszej 
miejscowości, którzy przygotowali loterię fantową, Koło 
Gospodyń Wiejskich, które zapraszało do stoiska z poczę-
stunkiem dla gości i mieszkańców, jak i pani sołtys z Radą 
Sołecką, którzy zadbali o dania z grilla. Każde tutejsze 
stowarzyszenie, organizacja, czy zaprzyjaźnione z nami 
firmy włączyły się w akcję i pomagały zorganizować nam ten 
festyn – mówił Mariusz Dziadowicz, radny Rady Miejskiej 
w Daleszycach, wiceprezes TPS. 
Liczne atrakcje
Organizatorzy wydarzenia zadbali o liczne atrakcje dla gości 
festynu. Były występy dzieci, a specjalnie dla nich swoje 
umiejętności zaprezentował magik. Prowadzono też loterię 
fantową, gdzie było aż 400 losów i ciekawe nagrody. 
 Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się też 
stoisko ze sprzętem wojskowym. 
– Dziś prezentujemy tu podstawowe i specjalistyczne wypo-
sażenie naszych żołnierzy. Na co dzień szkolimy się na tym 

sprzęcie i pracujemy z nim – podkreślał szeregowy Michał 
Gorczyca z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorial-
nej, 102. Batalionu Lekkiej Piechoty w Sandomierzu. 
 Goście festynu chętnie przymierzali kamizelki 
kuloodporne, hełmy i podnosili broń, żeby na własnej skórze 
przekonać się, ile waży ekwipunek żołnierza. 
– Żołnierz ma na sobie kamizelkę kuloodporną, która waży 
11,5 kg, karabinek GROT 4,5 kg, uniwersalny karabin 
maszynowy 10,5 kg, hełm o wadze ponad jednego kilograma 
i plecak. Jego waga zależy od długości zaplanowanej 
wyprawy – poinformował starszy szeregowy Dariusz Zagórski 
z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 
102. Batalionu Lekkiej Piechoty w Sandomierzu. 
 Pomimo kapryśnej pogody każdy bawił się 
tu wyśmienicie. 
– Pogoda trochę nie dopisała, ale zabawa jest tu naprawdę 
wspaniała. Godne podziwu jest to, że różne społeczności 
lokalne wspólnie działają na rzecz szkoły, Rada Rodziców, 
grono pedagogiczne, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub 
Seniora, Rada Sołecka z panią sołtys na czele, radny Rady 
Miejskiej. Naprawdę Słopiec stanął dzisiaj na wysokości 
zadania – podsumowała Anna Kosmala, radna Rady Powiatu 
w Kielcach.

Agnieszka Olech
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5 maja gościem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Daleszycach był Romuald Sadowski – pasjonat historii 
regionalnej, autor książki „In memoria posteri - Powstanie 
styczniowe na ziemi pierzchnickiej”. W spotkaniu wziął 
udział m.in. burmistrz Dariusz Meresiński. 

Żywa lekcja historii w bibliotece

Historyk spotkał się z uczniami daleszyckiej szkoły. Rozmowę 
z pisarzem prowadziła Alicja Prendota, dyrektor MGBP 
w Daleszycach. Autor nie tylko opowiadał młodzieży o swej 
historycznej pasji związanej z odkrywaniem dziejów ziemi 
daleszyckiej i innych regionów, ale też pojawił się w biblio-
tece w ubraniu Powstańca Styczniowego i zaprezentował 
elementy umundurowania i broni powstańców.
 W spotkaniu wziął udział także radny Czesław 
Skrybuś, wicedyrektorki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Daleszycach Teresa Rzepecka i Barbara Satro oraz ucznio-
wie z wychowawcami.

Magdalena Włodarska

Wiosenne porządki w gminie Daleszyce
Nasza gmina pięknieje w oczach – a to dzięki wspaniałym 
mieszkańcom, którzy postanowili zadbać o swoje 
miejscowości i wzięli udział w naszej cyklicznej już akcji 
sprzątania gminy Daleszyce. 

W ostatnich dniach zorganizowane porządki odbyły się 
w Brzechowie, Cisowie, Marzyszu, Niestachowie, Słopcu 
i Szczecnie. „Sprzątanie świata” z okazji Dnia Ziemi odbyło 
się też w Mójczy. Akcja porządkowania gminy Daleszyce 
odbyła się z inicjatywy radnych i sołtysów, w sprzątaniu 
swojej okolicy wzięli udział druhowie OSP, uczniowie 
naszych szkół, zuchy i harcerze, seniorzy z gminnych klubów 
seniora i wielu innych wolontariuszy.
– Wszystkim za poświęcenie swojego czasu i wspólną pracę 
na rzecz naszej małej ojczyzny dziękuję. Dziesiątki worków 
pełnych śmieci zebranych z przydrożnych rowów, okolic 
szkół, boisk i placów zabaw pokazują, że takie akcje wciąż 
są potrzebne – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.

Magdalena Włodarska

CisówCisówCisów

MarzyszMarzyszMarzyszMójczaMójczaMójcza

SłopiecSłopiecSłopiecSzczecnoSzczecnoSzczecno

SzczecnoSzczecnoSzczecno

Brzechów, NiestachówBrzechów, NiestachówBrzechów, Niestachów
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Wielkie sportowe emocje w daleszyckim przedszkolu
19 maja maluchy z naszej gminy startowały w gminnych eli-
minacjach do I Świętokrzyskiej Olimpiady Przedszkolaka. 
„Igrzyska” otworzył burmistrz Dariusz Meresiński, który 
życzył wszystkim świetnych wyników i wspaniałej zabawy. 
Rywalizowały drużyny z Daleszyc i Sukowa, było mnóstwo 
emocji, wspaniały doping współzawodników i nauczycieli, 
dużo radości i ogromny zapał naszych małych „wielkich” 
sportowców.

W rozgrywkach sportowych wzięły udział drużyny dziewcząt 
i chłopców z oddziałów przedszkolnych szkół w Daleszycach 
i Sukowie. Do kolejnego etapu zawodów zakwalifikowały się 
maluchy z Daleszyc.
 „Igrzyska” oficjalnie rozpoczęli: wicedyrektor szkoły, 
pani Teresa Rzepecka oraz burmistrz Miasta i Gminy Dale-
szyce, Dariusz Meresiński, który życzył małym sportowcom 
wspaniałych wrażeń, świetnych wyników, a przede wszyst-
kim dobrej zabawy. 
 Drużyny rywalizowały w grupach wiekowych 
pięcio- i sześciolatków, które do zawodów przygotowali 
wychowawcy. Rozgrywki odbywały się przy wsparciu 
profesjonalnych sędziów, pomocy starszych uczniów 
i dopingu rówieśników. Młodzi zawodnicy rywalizowali 
w niecodziennych konkurencjach, które pozwoliły im 
wykazać się sprawnością, a ukoronowaniem zawodów było 
rozdanie pamiątkowych medali dla wszystkich uczestników.
 „Celem olimpiady było propagowanie wśród 
najmłodszych zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności 
współpracy i współdziałania w zespole, a także poznanie 
i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej. Mali 
sportowcy rywalizowali w miłej i życzliwej atmosferze” 
– podsumowała Aneta Gawlik, opiekunka drużyn z Sukowa.

 Wszystkim uczestnikom gratulujemy wielkiej spraw-
ności i wytrwałości!

Magdalena Włodarska
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Wiosenny 
koncert dla seniorów

Mieszkańcom naszej gminy towarzyszył burmistrz Dariusz 
Meresiński, a na scenie wystąpili studenci i pracownicy Kate-
dry Muzyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
– Uprzejmie dziękuję Panu Burmistrzowi Dariuszowi 
Meresińskiemu i Naszym Drogim Seniorom z Daleszyc, 
Cisowa, Komórek, Smykowa, Sukowa i Widełek za przyjęcie 
zaproszenia na koncert i cudownie spędzony czas. Nisko się 

6 maja grupa podopiecznych klubów seniora z terenu 
gminy Daleszyce wzięła udział w pięknym artystycznym 
wydarzeniu pod hasłem „Nie ma szczęścia bez piosenki. 
Koncert wiosenny dla seniorów”. 

kłaniam i zapraszam na kolejne wydarzenia organizowane 
przez Uniwersytet Seniorów UJK – podsumowała wydarzenie 
jedna z organizatorek, Małgorzata Krawczyk-Blicharska, 
koordynator US UJK.

Magdalena Włodarska

Lekcje w drodze. 
Zielona szkoła pełna atrakcji

„Należy podróżować, by się czegoś nauczyć.” 

Mark Twain

Wrażeń nie brakowało. Uczestnicy wyprawy wspólnie 
przemierzyli mnóstwo kilometrów, pokonując m.in. trasę 
Doliną Kościeliską, maszerując zboczami Butorowego 
Wierchu, a także podziwiając uroki stolicy Tatr i okolic. 
Podczas licznych wycieczek poznawali na żywo podhalań-
ską roślinność, zwierzęta oraz zasady zachowania się w Parku 
Narodowym. Niezapomnianych emocji dostarczyła także 
wizyta w Termach Chochołowskich – największym komple-

Emocje uczniów Szkoły Podstawowej w Sukowie powoli 
już opadły po wspaniałym, pięciodniowym pobycie 
w Kościelisku nieopodal Zakopanego. Grupa licząca 
47 osób, pod opieką p. Grzegorza Skowerskiego, 
p. Katarzyny Bandury, p. Aleksandry Górniak-Bandury oraz 
p. Wiolety Smelcerz w dniach 9-13 maja miała możliwość 
uczyć się samodzielności, kształcić właściwe relacje 
rówieśnicze oraz aktywnie odpoczywać podczas Zielonej 
Szkoły zorganizowanej w górach. 

ksie basenów termalnych na Podhalu, stworzonych z myślą 
o rekreacji i relaksie. Każdy dzień wypełniony był po brzegi 
atrakcjami. Popołudnia i wieczory w pensjonacie także były 
znakomicie zaplanowane i zorganizowane. Nie zabrakło 
aktywności na świeżym powietrzu, gry w bilard, piłkarzyki, 
ping-ponga, spotkań z rodowitymi góralami, pieczenia 
kiełbasek na ognisku, wspólnego śpiewu przy akompania-
mencie skrzypiec, gier, konkursów i zabawy podczas 
wieczornych dyskotek. 
 Dzisiaj, po Zielonej Szkole w Kościelisku pozostały 
wspomnienia i wspólne fotografie. Można zaśpiewać „Ale 
to już było”… mamy nadzieję, że wróci, być może za rok… 

Katarzyna Bandura, 
Szkoła Podstawowa w Sukowie

Układanie kostki brukowej tel. 507-703-481

Rafał Góźdź
Radlin 330, 26-008 Górno
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I Turniej Karate Kyokushin o Puchar Gór Świętokrzyskich 
i znakomity występ naszych zawodników 

Do Suchedniowa przyjechali zawodnicy głównie z woje-
wództwa świętokrzyskiego, z Łodzi, Tarnowa, Przemyśla 
i Częstochowy. Kolejny raz potwierdziliśmy, że liczymy się 
w krajowej rywalizacji na najwyższym poziomie, 
a codzienna ciężka praca naszych zawodników i trenerów 
przynosi efekty w postaci pięknych i emocjonujących walk!
 Należy zaznaczyć fakt, że 60% naszych zawodni-
ków, którzy wystartowali w tym turnieju to debiutanci! 
Cieszymy się, że dzieci i młodzież z naszego Klubu aktywnie 
uczestniczy w rywalizacji sportowej i zdobywa doświad-
czenie. Z pewnością zaprocentuje to na kolejnych turniejach, 
w których będziemy brać udział. Mamy nadzieję, 
że rywalizacja o Puchar Gór Świętokrzyskich na stałe 
znajdzie się w kalendarzu lokalnych imprez sportowych.
 Z Suchedniowa przywozimy worek treningowy 
wygrany w losowaniu międzyklubowym oraz worek 
pucharów:
1 miejsce w swoich kategoriach zajęli: Oskar Białek, Axel 

Zawody odbyły się 7 maja w Suchedniowie. Organizatorem 
turnieju była Akademia Karate Kyokushin przy współpracy 
z Akademią Holistyczną ze Skarżyska Kamiennej. 

Kozub, Wiktoria Gołda, Filip Masternak, Jakub Miszczyk, 
Karolina Fortuńska i Alan Szpak. 2 miejsce: Aleksandra Pitek, 
Aleksander Gawlik, Laura Kwiatkowska, Michał Jamioł, 
Antonina Bąk i Max Romanow. 3 miejsce: Damian Białek, 
Bolesław Górzyński, Nadia Skowrońska, Natalia Fortuńska, 
Oliwia Żmudzińska, Karolina Sowińska, Laura Szafrańska, 
Michał Piras, Iwo Nowacki, Jan Cernek, Hanna Kapela, Jakub 
Kamiński i Piotr Grudzień.

 Sebastian Masternak, 
Klub Karate Kyokushin Chikara

Po zdrowie na rowerze!

Zgodnie z hasłem rajdu, uczniowie klas IV, V, VI i VII wraz 
z panią dyrektor Katarzyną Wesołowską, panią Dorotą 
Banaszek oraz rodzicami – po zapoznaniu się z regulaminem 
rajdu, tworząc kolumnę z pełnym ekwipunkiem w odblas-
kowych kamizelkach – wyruszyli na podbój słopieckiej 
przyrody.

„Kto ma rower, nie tankuje, zdrowie swoje reperuje…” Już 
po raz drugi taką zasadę wyznają organizatorzy rajdu 
rowerowego, w którym wzięli udział uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Słopcu. Inicjatorami akcji są: nauczycielka 
wychowania fizycznego Anna Sławińska oraz radny gminy 
Daleszyce Mariusz Dziadowicz.

 Tym razem trasa wiodła ze Słopca poprzez malow-
niczy krajobraz Borkowa do Trzemosny, a swoje zakończenie 
znalazła przy wiacie w Murawinie – Leśnictwo Łuczewnica.  
Na miejscu czekało już na nas przygotowane ognisko, 
na którym piekliśmy kiełbaski i chlebek ufundowane przez 
Pana Mariusza Dziadowicza.
 Zaproszony pan podleśniczy Łukasz Olszowy bardzo 
ciekawie opowiadał nam o przyrodzie tego malowniczego 
miejsca, wspominając gwarą łowiecką swoje przygody 
z pobliską zwierzyną.
 Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy 
i  gratulujemy wytrwałości.

Anna Sławińska

Do naszych życzeń 
dołączamy zabawę i szansę 
na nagrodę! Specjalnie dla 

naszych Milusińskich na łamy 
Głosu Daleszyc powrócił Pan 
Dallas. Dla pierwszej osoby, 
która znajdzie go na stronach 

naszego czasopisma, 
przygotowaliśmy zestaw 

upominków. Rozwiązanie 
przysyłajcie na adres 

mailowy: 
mateusz.fafara@daleszyce.pl

Konkurs dla najmłodszych!Konkurs dla najmłodszych!Konkurs dla najmłodszych!Konkurs dla najmłodszych!Konkurs dla najmłodszych!Konkurs dla najmłodszych!Konkurs dla najmłodszych!
Kochane Dzieci! Z okazji przypadającego 1 czerwca 
Dnia Dziecka życzymy wszystkim spełnienia marzeń, 

beztroskiej zabawy, kochających Rodziców 
i wspierających przyjaciół zawsze blisko Was.

Gdzie jestGdzie jest

Pan Dallas?Pan Dallas?

Gdzie jest

Pan Dallas?

Gdzie jestGdzie jest

Pan Dallas?Pan Dallas?

Gdzie jestGdzie jest

Pan Dallas?Pan Dallas?
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Bezpieczni na drodze.
Zmagania rowerzystów

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa 
i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
szkolnej. Regulamin turnieju przewidywał rozegranie 
konkurencji teoretycznych (test wiedzy o zasadach i 
przepisach ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, 
znaki drogowe i test skrzyżowań) oraz konkurencji 
praktycznych (jazda rowerem po miasteczku ruchu 
drogowego, jazda rowerem po torze sprawnościowym, 
udzielenie pomocy przedmedycznej.)
 W klasyfikacji końcowej turnieju wyłonione zespoły 
rywalizowały w dwóch grupach. W powiecie kieleckim 
grodzkim w grupie starszej tryumfowała Szkoła Podstawowa 
Nr 19 w Kielcach. Indywidualnie pierwszy był Jakub 
Mochocki (Szkoła Podstawowa Nr 24  w Kielcach), drugą 
lokatę zajął Paweł Winiarczyk (Szkoła Podstawowa Nr 19 
w Kielcach) a trzeci Jakub Fąfara (Szkoła Podstawowa Nr 19 
w Kielcach)
 W finale województwa świętokrzyskiego powiat 
kielecki ziemski w grupie starszej będzie reprezentowany 
przez drużynę Szkoły Podstawowej w Sukowie, natomiast 
grupę młodszą Szkoła Podstawowa w Krajnie. Klasyfikację 
indywidualną w grupie starszej zawodnicy ze Szkoły 
Podstawowej w Sukowie zakończyli na następujących 
pozycjach: pierwszy był Wojciech Pustuła, drugi okazał się 
Kryspin Zelba, a trzeci Jakub Kosmala. W grupie młodszej 
dwa pierwsze miejsca zajęli Oliwier Jaguś oraz Piotr Anioł 

W dniu 5 maja 2022 roku na terenie Szkoły Podstawowej 
w Sukowie rozegrane zostały XLIII Eliminacje Powiatu 
Kieleckiego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym Szkół Podstawowych.

ze Szkoły Podstawowej w Krajnie natomiast na trzecim 
miejscu znalazł się Antoni Stróżyk ze Szkoły Podstawowej 
w Sukowie.
 Patronat honorowy nad Turniejem objęli m. in. Pan 
Mirosław Gębski Starosta Kielecki; Pan Zbigniew Koniusz 
Wojewoda Świętokrzyski; Pan Bogdan Wenta Prezydent 
Miasta Kielce; Pan Dariusz Meresiński Burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce; Pani Agnieszka Kuś Dyrektor Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach.

SP Suków
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