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Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Głos Daleszyc

W skrócie:
Strażacy ochotnicy z Sukowa i Cisowa zakończyli 
w tym roku serię zebrań OSP z terenu gminy 
Daleszyce. Podobnie, jak w pozostałych 
jednostkach, druhowie przedstawili sprawozdanie 
z ubiegłorocznych działań i najważniejsze plany 
na ten rok.
 Na zebraniach obecny był m.in. bur-
mistrz Dariusz Meresiński, który przekazał 
na potrzeby strażaków nowe najaśnice i w imieniu 
wszystkich mieszkańców podziękował za ich 
ogromną pracę i bezinteresowną służbę. 

Zainicjowana przez mieszkankę Daleszyc akcja 
pomocy dzieciom z Ukrainy pod nazwą 
„Plecaczek” zyskuje na popularności w całym 
kraju. Angażują się w nią także mieszkańcy naszej 
gminy i uczniowie naszych szkół, którzy 
kompletują najpotrzebniejsze produkty dla 
rówieśników zza wschodniej granicy. 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dale-
szycach także przyłączyła się do akcji „plecaczek” 
i przekazała kilkaset książeczek w języku 
ukraińskim, które trafiły do dzieci z Ukrainy. 
– Wszyscy chcemy zaoferować namiastkę nor-
malności, ciepła, bliskości i spokoju dla tych 
niewinnych dzieci. Głęboko wierzymy, że poprzez 
czytanie dajemy im trochę otuchy i uśmiechu 
– podkreśla dyrektor MGBP, Alicja Prendota.

Za nami kolejny pracowity i obfitujący w wydarzenia 
miesiąc. Z satysfakcją zdajemy Państwu relacje z trwa-
jących w naszej gminie inwestycji, a także z zakoń-
czonych i rozpoczynających się zadań, które krok 
po kroku zmieniają obraz naszej małej ojczyzny i popra-
wiają komfort życia mieszkańców. Widać to w ostatnim 
miesiącu szczególnie w Szczecnie (finał termomoder-
nizacji budynku szkoły) oraz w Marzyszu i Komórkach 
(nowe chodniki). Wiele naszych działań jest obecnie 

na etapie projektowania albo postępowań przetargowych, złożyliśmy też wnioski 
o zewnętrzne dofinansowanie kolejnych milionowych inwestycji w naszej gminie, 
liczymy więc, że niebawem będziemy mogli Państwa poinformować o rozpoczęciu 
nowych, potrzebnych i oczekiwanych projektów.
 Nie mniejsze znaczenie mają też wszelkie działania kulturalne i edukacyjne, 
które integrują i dodają energii do działania. W marcu odbyło się m.in. oficjalne 
otwarcie dziesiątego klubu seniora w naszej gminie czy koncert z okazji Dnia Kobiet. 
Ogromny zastrzyk energii dostaliśmy też od naszych seniorów, którzy ruszyli w kolejny 
„marsz po zdrowie” w Widełkach, wiele powodów do dumy i radości przynieśli nam 
uczniowie, którzy dawali popis wiedzy i umiejętności w różnorodnych konkursach. 
A to, że nasza gmina „jest w formie” przypieczętowali również nasi sportowcy.
 Marzec przyniósł też dobre wiadomości w związku z pandemią covid-19, 
która wyraźnie wyhamowała i pozwoliła na długo oczekiwane w naszym kraju 
luzowanie obostrzeń. 
 Niestety, początek wiosny to nie tylko dobre wiadomości i radość 
z odradzania się natury. Pierwsze tygodnie marca upłynęły pod znakiem zagrożenia 
pożarowego z powodu nagminnego procederu wypalania traw, dlatego jak co roku 
ponawiam apel: bądźmy odpowiedzialni. 
 Przed nami święta Wielkiej Nocy. Tegoroczne będą miały dla nas szczególny 
wymiar, ponieważ przyjemność świętowania miesza się ze współczuciem dla 
pogrążonej w wojnie Ukrainy. Cieszę się, że w tak trudnym czasie mieszkańcy naszej 
gminy pokazali wielkie serca i nadal pomagają uchodźcom zza naszej wschodniej 
granicy.  Dajecie wspaniałe dowody solidarności, braterstwa i naszej wiary 
w najwyższe wartości, takie jak miłość i pokój. 

Informacja
Przedsiębiors two Wielobranżowe 
EKO-KWIAT Sp. z o.o. informuje, 
że w związku z kontrolami odpadów o ko-
dzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) 

prowadzonymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Promniku, 
ze zbiórek odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości nie będą zabierane 
następujące odpady traktowane przez P.G.O w Promniku jako odpady remonto-
wo-budowlane:
- okna i drzwi z szybami,
- kabiny prysznicowe,
- obudowy brodzików i wanien.
 Wyżej wymienione odpady mieszkańcy mogą we własnym zakresie 
dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i wrzucać 
do kontenerów oznaczonych jako odpady remontowo-budowlane.
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Szkoła w Szczecnie odnowiona. Koniec termomodernizacji

W ramach inwestycji wymienione zostały okna, drzwi zew-
nętrzne i pokrycie dachowe, wykonano ocieplenie ścian 
zewnętrznych i fundamentowych oraz stropu poddasza, 
wymieniono instalacje c.o. i elektryczne. Zamontowane 
zostało energooszczędne oświetlenie, a także panele 
fotowoltaiczne.
 Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyte-
czności publicznej na terenie Gminy Daleszyce” był 
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach działania 6.1 „Efektywność 
energetyczna w sektorze publicznym ZIT-KOF” osi 6 „Rozwój 
miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zakończyła się termomodernizacja budynku „B” szkoły 
podstawowej w Szczecnie. Obiekt zyskał m.in. nowo-
czesne instalacje, ekologiczne rozwiązania, nowy dach 
i elewację. 
– Nasze prace prowadzą do zmniejszenia strat ciepła 
w budynku, dzięki czemu oszczędzamy energię i poma-
gamy środowisku – podsumowuje burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Nie bez znaczenia jest też to, że szkoła 
zyskała ładną elewację, podobną do innych szkół w naszej 
gminie, co na pewno cieszy uczniów, nauczycieli i wszy-
stkich mieszkańców Szczecna.

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 Koszt realizacji zadania to 550.000,00 zł. Dofinan-
sowanie wyniosło 353.255,86 zł.
Szkoła jeszcze zyska
 Termomodernizacja budynku „B” była drugim 
etapem prac w szkole w Szczecnie, pierwszy dotyczył 
odnowienia budynku „A” w 2019 roku. Teraz oba pawilony 
szkolne są nowoczesne, docieplone i przyjazne środowisku.
– Zadanie w Szczecnie aktualnie skończone, ale w planach 
mamy jeszcze wybudowanie sali gimnastycznej oraz łącznika 
między dwoma budynkami. Jak tylko będzie to możliwe, 
ruszymy z kolejnymi pracami, dzięki którym szkoła będzie 
jeszcze lepiej przystosowana dla potrzeb uczniów i nauczy-
cieli – podkreśla burmistrz. – Na przykładzie tego obiektu 
widać, że inwestycje w gminie Daleszyce realizowane 
są systematycznie, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami oraz 
możliwościami budżetowymi.
 Warto dodać, że termomodernizacji zostało już 
poddanych dwanaście budynków użyteczności publicznej 
w gminie Daleszyce (szkoły i ośrodki zdrowia), w grudniu 
minionego roku zakończyło się podobne zadanie dotyczące 
szkoły podstawowej w Brzechowie, a obecnie kończy się 
termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach.

Magdalena Włodarska

Z okazji zbliżającej się Wielkanocy 

życzę Państwu 

zdrowia i pokoju w sercach.

Niech ten wyjątkowy czas 

przyniesie wytchnienie 

od codziennych problemów, 

rodzinną bliskość 

i mnóstwo serdeczności.

Świąt radosnych, 

pięknej wiosny!

Anna Kosmala

Radna Rady Powiatu 

Kieleckiego

Zdrowych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy

Spędzonych wśród bliskich i przyjaciół 

Pełnych radości, pokoju i ludzkiej życzliwości 

Niesłabnącej nadziei na dobrą przyszłość

Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy 

Daleszyce

Rafał Siwonia
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Daleszycach

Radni, Sołtysi, Pracownicy Urzędu 

Miasta i Gminy w Daleszycach

oraz jednostek organizacyjnych

Życzą
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Nowe drogi i sale gimnastyczne. 
Składamy kolejne wnioski o  dofinasowanie z Polskiego Ładu

   Na drogi
Polski Ład zakłada bezzwrotne dofinansowanie inwestycji 
publicznych, wnioski można składać w trzech obszarach 
inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem limitu 
dofinansowania. W ramach pierwszego limitu  wnioskujemy 
o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejsco-
wościach: Niwy, Daleszyce, Mójcza, Słopiec, Borków. Dzięki 
modernizacji powstałyby nowe nawierzchnie asfaltowe, 
pobocza, a także częściowo chodniki oraz odwodnienia. 
Te zadania mają kosztować 5,2 mln zł, przy czym wysokość 
wnioskowanych środków to niemal 5 mln zł. 
   Na nowe technologie
 Drugi wniosek gminy Daleszyce obejmuje infra-
strukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, sportową oraz 
odnawialne źródła energii. W planowanych zadaniach jest 
rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Słopcu o salę 
gimnastyczną, a także przebudowa dróg gminnych 
w dziewięciu miejscowościach. W ramach tego wniosku 
przewidujemy również cyfryzację usług komunalnych 
poprzez zakup oraz modernizację urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych wraz z systemem monitoringu i zdalnego 
odczytu poboru wody na terenie gminy Daleszyce. Celem tej 

Gmina Daleszyce złożyła w tym roku trzy wnioski o dofi-
nansowanie planowanych inwestycji z Rządowego 
Funduszu Polski Ład. W ramach drugiego naboru Programu 
Inwestycji Strategicznych planujemy głównie budowę 
nowych dróg i obiektów sportowych. 
– Naszym celem jest przede wszystkim poprawa bezpie-
czeństwa ruchu drogowego oraz warunków nauki i rozwoju 
uczniów naszych szkół, a przy tym – troska o środowisko, 
ponieważ nowe obiekty mają wykorzystywać odnawialne 
źródła energii – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. 
Planujemy także zakup urządzeń do zdalnego odczytu 
poboru wody.

inwestycji ma być ograniczenie obsługi bezpośredniej oraz 
bieżący monitoring w zakresie gospodarowania zasobami 
wodnymi. Przewidywana wartość tych inwestycji to 10,5 mln 
zł, wniosek o dofinansowanie opiewa  na niemal 10 mln zł.
   Na sale gimnastyczne
Trzeci wniosek gminy Daleszyce dotyczy dofinansowanie 
infrastruktury drogowej i sportowej. Chodzi o przebudowę 
dróg gminnych w: Daleszycach, Mójczy, Niwach, Słopcu, 
Borkowie, Marzyszu i Widełkach, a także – rozbudowę 
dwóch budynków szkół podstawowych, w miejscowości 
Brzechów i Szczecno, o sale gimnastyczne. Przewidywana 
wartość inwestycji to 20,5 mln zł , przy czym kwota 
wnioskowanych środków wynosi niemal 19,5 mln zł.
 Podobnie, jak przewiduje projekt dla szkoły 
w Słopcu, obiekty mają mieć pełne zaplecze sanitarno-
szatniowe i wpisywać się w strategię ograniczenia niskiej 
emisji poprzez zastosowanie w nich szeregu nowoczesnych 
rozwiązań: zaplanowano kotłownie na biomasę – pellet oraz 
montaż instalacji fotowoltaicznych redukujących zużycie 
energii powstałej z wydobycia paliw kopalnych, dodatkowo 
zostaną zamontowane pompy ciepła na potrzeby c. w. u. 
pozwalające w okresie letnim całkowicie zlikwidować emisję 
spalin do atmosfery. Ponadto wszystkie obiekty mają być 
dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez 
budowę min. pochylni, sale będą też odpowiednio wyciszone 
akustycznie. 
 Zadania, które otrzymają dofinansowanie, miałyby 
zostać zrealizowane do grudnia przyszłego roku.
 Przypomnijmy, w ramach pierwszego naboru 
programu Polski Ład nasza gmina zdobyła dofinansowanie 
do planowanej budowy sal gimnastycznych przy szkołach 
podstawowych w Borkowie i Marzyszu oraz świetlicy 
wiejskiej w Mójczy. Aktualnie trwa postępowanie przetar-
gowe na realizację zadań.

Magdalena Włodarska

Zgłoś źródło 
ogrzewania domu

Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. 
mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania 
deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych 
do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek 
zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi 
urządzenia, którym ogrzewa swój dom do ewidencji może 
otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, 
wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Magdalena Włodarska

Do 30 czerwca 2021 roku każdy właściciel i zarządca 
budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spala-
nia paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB). Deklarację można złożyć metodą tradycyjną 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach lub wysłać 
pocztą (na adres: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-
021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11) a także on-line. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Daleszycach 

Rafał Siwonia 

z Radnymi i Sołtysami

Burmistrz 

Miasta i Gminy Daleszyce 

Dariusz Meresiński 

z Pracownikami

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Jana Macka
druha OSP Szczecno

wyrazy żalu i współczucia rodzinie i bliskim składają:

Radna Rady Powiatu

Anna Kosmala
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Minął już ponad miesiąc od rozpoczęcia wojny w Ukrainie. 
Tyle samo trwa też nasza pomoc skierowana do uchodźców. 
Nieustannie otwarty jest w Daleszycach punkt zbiórki artykułów 
pierwszej potrzeby, które przekazujemy zamieszkałym 
na terenie naszej gminy obywatelom Ukrainy.

W Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce ruszyła rejestracja 
obywateli Ukrainy. Uchodźcom wojennym nadawane 
są numery PESEL.

Nadal pomagamy

 Do punktu zbiórki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Daleszycach nieustannie trafiają dary od mieszkańców naszej 
gminy. W ich sortowanie zaangażowani są wolontariusze, 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce oraz jednostek 
pomocniczych. W ramach pomocy wspieramy także akcję 
„plecaczek” dla ukraińskich dzieci, przygotowaliśmy również 
transport leków i ciepłej odzieży dla ukraińskiego wojska. 
W działania na rzecz uchodźców angażują się również nasi 
strażacy, którzy pomagają w transporcie osób i rzeczy. To także 
dodatkowe zadanie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach, którzy zajmują się koordynowaniem wszelkiej 
pomocy i rejestracją uchodźców. 
– Dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej gminy za okazane 
wsparcie, dzięki któremu możemy spełnić najpilniejsze potrzeby 
ludzi, którzy znaleźli się z dala od domów, bez środków do życia – 
mówi burmistrz Dariusz Meresiński. 

Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Daleszycach przekazali wóz pożarniczy dla Zarządu 
Głównego Państwowej Służby Ukrainy ds. sytuacji 
nadzwyczajnych w obwodzie lwowskim. Na nieodpłatne 
przekazanie samochodu w drodze darowizny jednogłośnie 
zgodzili się miejscy radni.

Wóz strażacki dla obwodu lwowskiego

„Nasza jednostka wraz z Urzędem Miasta i Gminy 
w Daleszycach zdecydowała o przekazaniu ciężkiego 
samochodu ratowniczo gaśniczego dla ukraińskich 
strażaków, którzy ze szczególnym narażeniem życia niosą 
pomoc wszystkim potrzebującym w trakcie działań 
wojennych. Nasz 309-20 już wyjechał na Ukrainę. Niech 
samochód im dobrze służy w tych ciężkich czasach” 
– relacjonowali 12 marca druhowie z OSP Daleszyce.
– Pomoc mieszkańców naszej gminy dla uchodźców 
wojennych z Ukrainy nie ustaje. Jeśli tylko mamy taką 
możliwość, wspieramy też służby działające w objętym 

Ruszył system rejestracji 
uchodźców z Ukrainy 

Nadanie numeru PESEL stworzy doraźną podstawę prawną 
do legalnego pobytu w Polsce.
 Rejestracja odbywa się w dni powszednie w godz. 
11:00 -17:00 po uprzednim telefonicznym umówieniu 
wizyty. Aby to zrobić, należy zadzwonić pod nr tel. 
41/317-16-94 wew. 128 .
Do rejestracji potrzebne są:
 - wniosek,
 - fotografia spełniająca wymagania dla zdjęcia do dowodu 
  osobistego,
 - dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 - dokument potwierdzający urodzenie (w przypadku osób, 
  które nie ukończyły 18 roku życia).
 W przypadku braku dokumentów, wnioskodawca 
musi złożyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Redakcja

działaniami wojennymi kraju. Strażacy z całej gminy 
Daleszyce, podobnie jak pozostali mieszkańcy, od pier-
wszych dni niosą pomoc. Przekazali już na rzecz ukraińskich 
ratowników drobny sprzęt, pomagają w lokowaniu 
uchodźców i transportowaniu potrzebnych im produktów. 
Organizują też zbiórki datków na rzecz wsparcia walczących 
sąsiadów. Za wszystkie te działania ogromnie im dziękuję 
– podkreślił burmistrz Dariusz Meresiński.



Głos Daleszyc6

Gotowy chodnik w Marzyszu … … i w Komórkach
Mieszkańcy Marzysza korzystają już z nowego chodnika, 
jaki powstaje w ramach przebudowy drogi powiatowej. 
Dostaną też nową nawierzchnię drogi.

Inwestycja jest realizowana w dwóch etapach; na długości 
ponad pół kilometra powstaje chodnik, a nowa nawierzchnia 
asfaltowa zostanie wylana na odcinku drogi o długości ok. 
800 m, utwardzone zostaną też pobocza. 
 Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Zarząd 
Dróg przy współfinansowaniu z Gminą Daleszyce, jest 
w połowie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. 

Trwa przebudowa drogi powiatowej w Komórkach. 
Na ukończeniu są prace dotyczące budowy chodnika,
a w kolejnym etapie pojawi się nowa nawierzchnia drogi.

Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej 
o długości 875 m. Chodnik powstaje po jednej stronie jezdni, 
po drugiej będzie utwardzone pobocze, droga zostanie 
poszerzona do 5,5 metra i wylana nowym asfaltem.
 Inwestycja powstaje we współpracy gminy Dale-
szyce z Powiatowym Zarządem Dróg, jest dofinansowana 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace budowlane mają 
zakończyć się do jesieni.

Magdalena Włodarska

Postępy przy obwodnicy 
Postępują prace przy przebudowie odcinka drogi powia-
towej Suków-Mójcza. Dzięki dobrej pogodzie ekipa budo-
wlana skończyła przygotowanie terenu pod budowę 
i układanie odwodnienia. W następnym etapie zacznie się 
budowa oświetlenia drogi, układanie chodnika i wymiana 
nawierzchni asfaltowej. 

W ramach zadania powstanie chodnik i nowa nawierzchnia 
na nieco ponad kilometrowym odcinku drogi powiatowej 
od skrzyżowania z obwodnicą do Mójczy. Wykonane 
zostanie też oświetlenie uliczne, które obejmie także 
newralgiczny odcinek skrzyżowania drogi wojewódzkiej 
(obwodnicy Sukowa) z powiatówką. 
 Inwestycja jest realizowana przy współpracy gminy 
Daleszyce z powiatem kieleckim.

Magdalena Włodarska

Nowy plac zabaw w naszej 
gminie oddany milusińskim 
Z początkiem wiosny udostępniliśmy najmłodszym 
mieszkańcom Cisowa miejsce do aktywności i rekreacji. 
Plac zabaw został zbudowany przy punkcie przedszko-
lnym. Nie brakuje tu ulubionych przez maluchy huśtawek 
i zjeżdżalni. Dzieciom życzymy wspaniałej zabawy 
na świeżym powietrzu!
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Radni Rady Miejskiej w Daleszycach podjęli uchwałę 
w sprawie ustalenia dopłat do odprowadzania ścieków 
na terenie miasta i gminy Daleszyce. Dzięki dopłatom, 
mieszkańcy nie odczują zatwierdzonej przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podwyżki.

Ruszyła budowa centrum przesiadkowego w Sukowie

Wykonawcą zadania została firma Stark z Kielc. Umowa 
została podpisana 16 marca przez wykonawcę oraz 
burmistrza Dariusza Meresińskiego, w obecności radnej 
powiatu kieleckiego Anny Kosmali oraz radnych z terenu 
sołectwa Suków, Joanny Rybak i Jarosława Zielińskiego. 
Termin wykonania inwestycji mija z końcem sierpnia. 
   Powstaje wygodny parking dla mieszkańców
Prace polegają na rozbudowie drogi gminnej przy 
miejscowym cmentarzu na długości 167,5 m, budowie pętli 
autobusowej i zatoki autobusowej oraz budowie placu 
postojowego dla autobusów i samochodów osobowych. 
Łącznie zaplanowano tu 47 stanowisk dla aut osobowych 
i cztery dla autobusów. Projekt uzupełni budynek poczekalni 
(mini dworzec) wyposażony w toalety. Ponadto wybudowana 
zostanie w tym obrębie ścieżka pieszo-rowerowa z parkin-
giem na 16 rowerów, chodniki, oświetlenie i infrastruktura 
techniczna.
 Budowa centrum przesiadkowego ma ułatwić 
mieszkańcom korzystanie z transportu publicznego i skłonić 
do przesiadania się do komunikacji zbiorowej, która 

Gmina Daleszyce rozstrzygnęła przetarg na budowę 
centrum przesiadkowego w Sukowie. 
– W ramach inwestycji będziemy promować korzystanie 
z przyjaznego środowisku transportu zbiorowego, 
a mieszkańcy dostaną długo wyczekiwany parking 
– przypomina burmistrz Dariusz Meresiński.

korzystniej oddziałuje na środowisko naturalne. Centrum 
przesiadkowe ma znaczenie dla całego Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego, w którym 12 sąsiednich gmin wraz 
z miastem Kielce realizuje cele Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 
 Wartość podpisanej umowy z wykonawcą opiewa na 
kwotę 2.853.600,00 zł. Dofinansowanie unijne w ramach 
działania „Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrówno-
ważona mobilność miejska – ZIT KOF” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020 wynosi 1.547.555,96 zł.

Magdalena Włodarska

Gmina dopłaci 
do odbioru ścieków

Radni ustalili dopłatę w wysokości 5,65 zł brutto do każdego 
metra sześciennego ścieków odprowadzanych do kanalizacji 
dla 1 grupy taryfowej obejmującej odprowadzanie ścieków 
od ludności i jednostek budżetowych, gospodarstw 
domowych, jednostek oświaty, kultury i kultury fizycznej, 
odbiorców korzystających z lokali w budynkach wieloloka-
lowych.
– Dostaliśmy nowe taryfy od Wód Polskich, kwota dotych-
czasowa 13,61 zł (do której dopłacaliśmy 4,40 zł) wzrosła 
do 14,86 zł.  Żeby nie zwiększać opłaty dla mieszkańców,  
Rada postanowiła zwiększyć dopłatę do kwoty 5,65 zł, więc 
za metr sześcienny ścieków pozostaje opłata 9,21 zł – podsu-
mował Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach Rafał 
Siwonia.
 Jak ustalili radni, dopłaty będą przekazywane 
na konto Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach 
ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Daleszyce.

Magdalena Włodarska

Staramy się o dofinansowanie 
budowy boisk sportowych w Niestachowie i Cisowie

Miasto i Gmina w Daleszycach złożyła wniosek o dofinan-
sowanie budowy dwóch nowych boisk wielofunkcyjnych: 
przy szkole podstawowej w Niestachowie oraz przy filii 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cisowie.

Wniosek został złożony do Ministra Sportu i Turystyki 
w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 
Sportowej „Sportowa Polska” edycja 2022, opiewa na sumę 
1.030.532,13 zł, przy czym jest to koszt budowy boisk, 
elementów wyposażenia (bramki, słupki), budowy ogro-
dzenia i nadzoru inspektorskiego.
 Planowane boiska mają mieć nawierzchnię z trawy 
syntetycznej, na terenie obiektów będzie można rozgrywać 
mecze w piłkę nożną, ale będzie też infrastruktura do gry 
w koszykówkę czy siatkówkę. Boiska będą ogrodzone 
piłkochwytami, plany przewidują utwardzenie terenu 
stanowiącego dojście do boiska i dostosowanie obiektów 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 Boiska mają być wykorzystywane przez nauczycieli 
i uczniów szkół na zajęcia wychowania fizycznego, ale 
również do organizacji imprez sportowych o charakterze 
międzyszkolnym i gminnym. Obiekty będą ogólnie dostępne 
i otwarte dla mieszkańców. 
 W trakcie przygotowania jest również wniosek na bu-
dowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Widełki.

Magdalena Włodarska
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Zaczął się trudny okres dla naszych strażaków: od początku 
wiosny płoną trawy na nieużytkach rolnych, a druhowie 
przynajmniej kilka razy w każdym tygodniu zmuszeni 
są walczyć z groźnym żywiołem. 

Stop wypalaniu traw!

Niestety, ten proceder powraca co roku, a ponawiane 
powszechnie apele o niewypalanie traw nie przynoszą 
efektów; wydaje się, że na sprawców nie działa też groźba kar, 
ani obciążenia finansowego dla wszystkich mieszkańców 
gminy, ponieważ za interwencje Ochotniczych Straży 
Pożarnych płacimy wszyscy.
 Przypominamy, że za wypalanie traw grożą wysokie 
grzywny, a nawet areszt lub utrata dopłat unijnych. 
 Ale to nie kara powinna być w tym wypadku 
odstraszająca, a świadomość, że ogień nie przygotowuje 
gleby do prac polowych, a ją wyjaławia. Niszczy wiele 
gatunków roślin i zwierząt, bywa też śmiertelnym 
zagrożeniem dla ludzi, którzy dostaną się w jego obręb. 
Zadymienie jest też groźne dla kierowców, jeśli obejmuje 
uczęszczane drogi. Ogień płonący w pobliżu lasu stwarza 
kolejne, fatalne w skutkach zagrożenie.

Ponawiamy nasze apele o nie wywoływanie pożarów!

 Poniższe zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości 
OSP Daleszyce, zaznaczając, że to tylko część podjętych 
w ostatnich tygodniach interwencji dotyczących wypalania 
traw w naszej gminie.

Redakcja
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Sprawdź przeznaczenie działki, przeglądaj mapy. 
Dane przestrzenne dla mieszkańców
Udostępniamy mieszkańcom gminy Daleszyce System Informacji Przestrzennej. 
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce znajdziecie dostęp 
do mapy geodezyjnej, na której możecie znaleźć informacje o swojej działce czy 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

W Systemie Informacji Przestrzennej 
gminy Daleszyce opublikowane 
są wszystkie obowiązujące miejscowe 
plany zagospodarowania przestrze-
nnego, obowiązujące studium uwarun-
kowań (także uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany 
w planach oraz studium). Mieszkańcy 
mogą sprawdzić przeznaczenie kon-
kretnej działki w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, 
dokonać w nim pomiarów oraz określić 
odległość między obiektami. W sys-
temie jest również zakładka (warstwa) 
która pozwala na sprawdzenie infra-
struktury technicznej. Plany wykonane 
są w bardzo dobrej jakości, są czytelne 
i dostępne dla każdego.  
– Wychodzimy naprzeciw potrzebom 
mieszkańców i rozwijamy zakres na-

szych usług – podkreśla burmistrz 
Dariusz Meresiński. – Jednym z naszych 
celów jest  poszerzanie dostępu 
do usług informatycznych, dzięki 
czemu skraca się czas obsługi klientów 
urzędu. System informacji przestrzen-
nej jest jednym z elementów tego 
działania, w planach mamy już kolejne, 
które na pewno ułatwią życie i korzy-

stanie z naszej oferty mieszkańcom 
gminy Daleszyce.
 Możliwość szybkiego wyszu-
kania i pozyskania danych poprzez 
serwis internetowy może wyelimi-
nować konieczność osobistej wizyty 
w urzędzie. Usługa jest przeznaczona 
do celów prywatnych i naukowych, nie 
zarobkowych. Informacje i wydruki nie 
stanowią dokumentów do postępowań 
administracyjnych.
 System dostępny jest pod adre-
sem https://sip.gison.pl/daleszyce 
 Odnośnik do niego znajduje 
się na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Daleszyce.

Magdalena Włodarska

„Czyste powietrze” 
dla naszej gminy

Omówiony został zakres programu i możliwości, jakie się 
z nim wiążą, specjalista odpowiadał na pytania, jak 
poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski 
o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, 
jakie warunki powinien spełniać budynek, kto może 
aplikować o środki w ramach programu. 
 Kolejne spotkanie informacyjne dla mieszkańców 
naszej gminy planowane jest pod koniec drugiego kwartału 
2022 roku. Jednocześnie w siedzibie Urzędu stale funkcjo-
nuje punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób zaintereso-
wanych skorzystaniem z programu i pomocą w wypełnieniu 
wniosków. 
 W związku ze zmianami programu Czyste Powietrze, 
które obowiązują od 25.01.2022 możemy uzyskać do 69 tys. 
zł dofinansowania na wymianę źródła ciepła, zainstalowanie 
mikroinstalacji fotowoltaicznej, termomodernizację budynku 
oraz dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja 
projektowa, ekspertyzy).

W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach 
odbyło się spotkanie informacyjne w ramach 
programu „Czyste Powietrze”. Spotkania 
są cykliczne i dotyczą możliwości uzyskania 
dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
m.in. na zmianę źródła ogrzewania domu. 
Marcowe spotkanie prowadzone było przez 
specjalistę z dziedziny termomodernizacji 
budynków. 

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właści-
cielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
– uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowanie 
– osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł,
– uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowa-
nia – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę 
w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1.564,00 zł 
(gospodarstwo wieloosobowe) lub 2.189,00 zł (gospodarstwo 
jednoosobowe),
– uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – 
osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę 
w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodar-
stwo wieloosobowe) lub 1.260,00 zł (gospodarstwo jedno-
osobowe).

Redakcja
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Czytelnikom poprzedniego numeru Głosu Daleszyc 
przedstawiliśmy fotorelację z otwarcia czterech nowych 
klubów seniora, jakie powstały w naszej gminie. Dziś 
zapraszamy do Marzysza, gdzie 10 marca oficjalnie 
otworzyliśmy dziesiąty klub seniora w gminie Daleszyce!

KS MarzyszKS MarzyszKS Marzysz

10-ty klub seniora hucznie otwarty w Marzyszu

– Każda uroczystość, na jakiej byliśmy w ostatnich tygo-
dniach, zorganizowana z okazji otwarcia kolejnych klubów, 
była wspaniałym przeżyciem, a dzisiejsza to zwieńczenie 
bardzo ważnego projektu stworzonego z myślą o miesz-
kańcach naszej gminy – mówił podczas otwarcia ostatniego 
klubu burmistrz Dariusz Meresiński. 
 Przypomnijmy, nowe miejsca integracji dla seniorów 
powstały w Słopcu, Niestachowie, Mójczy, Brzechowie 
i Marzyszu. Tymczasem od dwóch lat działają kluby seniora 
w Cisowie, Daleszycach, Komórkach, Sukowie i Smykowie.
– Na mapie naszej gminy powstały tak potrzebne miejsca 
integracji i aktywizacji mieszkańców. Dziękuję wszystkim 
klubowiczom za to, że dzięki swojej obecności, dobremu 
przyjęciu i współpracy tworzą ten projekt razem z nami, 
życzę wspaniałych wrażeń – podsumował burmistrz.
 Aktualny projekt realizowany jest przy współpracy 
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z terenu Gminy Daleszyce, 

Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce i współfinansowany 
ze środków unijnych.
   Seniorzy nie próżnują!
Sprawdziliśmy też, co słychać w pozostałych klubach seniora 
w naszej gminie. A dzieje się bardzo dużo dobrego: pachnie 
kuchniami świata na warsztatach kulinarnych, odkrywają się 
talenty na zajęciach plastycznych, są ćwiczenia i spacery, 
wspaniale spędzony razem czas, tradycyjne żegnanie zimy 
i przygotowania do świąt wielkanocnych… 

Magdalena Włodarska

KS SukówKS SukówKS Suków

KS BrzechówKS BrzechówKS Brzechów KS CisówKS CisówKS Cisów KS DaleszyceKS DaleszyceKS Daleszyce
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KS MójczaKS MójczaKS Mójcza KS NiestachówKS NiestachówKS Niestachów

KS SłopiecKS SłopiecKS Słopiec KS SmykówKS SmykówKS Smyków
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Wiosenne przebudzenie 
Widełek! Seniorzy znów 
,,maszerowali po zdrowie”

   Integracja bez granic
Do udziału w tegorocznym marszu w Widełkach zgłosiły się 
33 kluby seniora z województwa świętokrzyskiego, poza 
mieszkańcami gminy Daleszyce, przybyły także zorgani-
zowane grupy m.in. z Rakowa, Zagnańska, Jędrzejowa, 
Sandomierza, Ożarowa, Oksy i Łopuszna – w sumie czterysta 
osób! 
 Z uczestnikami marszu przywitali się burmistrz 
Dariusz Meresiński, radna Powiatu Kieleckiego Anna 
Kosmala, członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Mariusz 
Ściana, wójt Rakowa Damian Szpak, wójt Zagnańska 
Wojciech Ślefarski oraz Paulina Forma, dyrektor Instytutu 
Pedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Uczelnia 
miała w Widełkach silną reprezentację, m.in. studentów, 
dzięki którym marsz stał się okazją do międzypokoleniowej 
integracji.
   Wróciła „wiosna życia”
– Seniorzy kojarzą się z jesienią, a tu prawdziwa wiosna, 
dzięki wam przyszła! – mówił burmistrz Dariusz Meresiński. 
– Cieszę się, że nasz marsz tak świetnie się rozwija i co roku 
gromadzi coraz więcej osób, także spoza gminy Daleszyce. 
Pozytywne nastawienie mieszkańców, integracja i dobro-
sąsiedzkie stosunki budują spokojną przyszłość, dlatego mam 
nadzieję, że będziemy się w naszych gościnnych Widełkach 
widywać regularnie w równie świetnych humorach i coraz 

21 marca w Widełkach odbył się Ekologiczny Marsz Nordic 
Walking. Jak podsumowują organizatorzy, to największa 
tego typu impreza w Polsce: wiosenna edycja cyklicznego 
wydarzenia zgromadziła rekordową liczbę czterystu 
seniorów z gminy Daleszyce i sąsiednich miejscowości. 
Tym razem seniorzy poza kijkami, przynieśli też własno-
ręcznie wykonane ekologiczne Marzanny, by symbolicznie 
przegnać zimę i wspólnie powitać wiosnę. 
– Nasi seniorzy są pełni wigoru, uśmiechnięci, mają energię 
do działania, bycie seniorem to nie „jesień życia”, 
a prawdziwa wiosna! – witał uczestników marszu burmistrz 
Dariusz Meresiński.

większym gronie – podsumował burmistrz Dariusz Mere-
siński.
– Bardzo się cieszę, że po raz kolejny się tutaj spotykamy w tak 
wspaniałej atmosferze, niektórzy są z nami od pierwszej 
edycji imprezy, ale stale przybywają do nas nowi uczestnicy 
marszu, który wykracza już poza teren naszej gminy – witała 
uczestników radna Anna Kosmala. – Takie wydarzenia, które 
pokazują zapał i serdeczność mieszkańców są bardzo cenne 
i pokrzepiające w tych burzliwych czasach, wspólna praca 
i zabawa podnosi na duchu i daje nam mnóstwo energii 
do dalszych działań na rzecz naszych społeczności.
 Uczestnikom marszu fachowych wskazówek udzie-
lali specjaliści z Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, 
nad wydarzeniem jak zawsze czuwała fundacja Restart, 
Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach, Urząd Miasta 
i Gminy w Daleszycach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Daleszycach.

Magdalena Włodarska
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Anna Moszyńska 
Jak podkreśla, w realizowaniu 

programu nauczania i pracy 
pedagoga najważniejsza jest 

pasja. „Trzeba pamiętać, 
że dobry nauczyciel to osoba 

z ogromną odpowiedzialnością, 
potrzebą angażowania się 

w pracę, empatyczna 
z nieskończonymi pokładami 
cierpliwości. To przewodnik, 

autorytet, ale również przyjaciel. 
Osoba, która przekazuje wiedzę, 

umiejętności i wartości, 
które mają istotny wpływ na życie naszych uczniów.”

Prywatnie pani dyrektor interesuje się fizyką, podróżami, 
dobrą literaturą i muzyką, jej hobby to żeglarstwo. Wsparcie 

rodzinne stanowi córka Emilia i jej rodzina, „trzech 
wspaniałych,  uwielbianych wnuków”.

,,Stulatka” z potencjałem
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W Sukowie zaczyna się nowy cykl warsztatów, organizowanych pod hasłem 
Razem z Pasją. Organizatorzy, czyli Fundacja Dolina Lubrzanki wraz z partnerem 
Fundacją PZU, zaprasza wszystkich zainteresowanych malarstwem, ceramiką 
i rzeźbą, florystyką i tkactwem.

Pamiętamy o bohaterach

 W tym roku mija 159 lat od wybuchu Powstania 
Styczniowego. Największy zryw narodowy XIX wieku trwał 
półtora roku. Po pierwszych sukcesach powstańców, ulegli 
oni przeważającym siłom zaborcy rosyjskiego. Szacuje się, 
że walki pochłonęły życie 10 tysięcy Polaków, a 25 tysięcy 
uczestników walk zesłano na Syberię. 
– Dzięki ich walce możemy dziś żyć w wolnym kraju. Pamięć 
o historycznych wydarzeniach jest dla mieszkańców gminy 
Daleszyce bardzo ważna – podkreśla burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Szczególnie trzeba doceniać ludzi, którzy 
walczyli za naszą Ojczyznę, patrząc na to, co dzieje się 
obecnie u naszych wschodnich sąsiadów.
 Kwiaty pod pamiątkowym pomnikiem złożyli 

Pod obeliskiem poświęconym walkom, jakie zostały 
stoczone w Szczecnie podczas Powstania Styczniowego 
w latach 1863-1864, złożone zostały wieńce w hołdzie 
bohaterom tamtych wydarzeń. Okolicznościowy apel 
został przygotowany przez uczniów i nauczycieli szkoły 
w Szczecnie.

uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczecnie oraz delegacja 
samorządu gminy Daleszyce. Wydarzenie zostało upamię-
tnione także okolicznościowym apelem przygotowanym 
przez uczniów i nauczycieli. W uroczystościach wziął udział 
m.in. burmistrz Dariusz Meresiński, radny Czesław Skrybuś, 
sołtys Anna Kroma, historyk Romuald Sadowski i mieszkańcy 
miejscowości.

Mateusz Fąfara

Sztuka i integracja w Dolinie Lubrzanki

– Program skierowany jest do dzieci, 
ich rodziców oraz do seniorów. Zapra-
szamy zarówno tych, którzy już tworzą 
oraz tych, którzy dopiero chcieliby 
zacząć swoją przygodę ze sztuką. 
Program warsztatów obejmuje działa-
nia inspirująco-integrujące w plenerze 
oraz stacjonarne. Spotkania prowadzo-
ne są przez wykwalifikowanych instru-
ktorów – artystów plastyków – zachęca 
inicjatorka zajęć, Jolanta Kuleszyńska. 
Jak podkreśla, zajęcia warsztatowe 
zachęcić mają do stałej troski o otacza-
jący świat, o wzbogacanie swojego 
środowiska własną aktywnością i po-
mysłami. Pokażą też drogi do pozna-
wania środków wyrazu plastycznego 
w wybranych technikach, do poszuki-
wań i samorealizacji.
– Celem projektu jest promowanie 

kultury i sztuki – podkreśla Jolanta 
Kuleszyńska. –  Warsztaty mają też cel 
terapeutyczny - przeróżne techniki 
i zajęcia manualne otwierają dostęp 
do emocji, potrzeb i lęków osób 
w każdym wieku. Ekspresja artystyczna 
powoduje w człowieku uczucie 
emocjonalnego wyzwolenia. Co daje 
kontakt ze sztuką? Uspokaja, daje 
możliwość przebywania razem, 
uwrażliwia, pozwala wyrazić siebie, 
łączy mimo różnic, zaspokaja potrzebę 
piękna, pozwala oderwać myśli na mo-
ment… Szczególny nacisk chcemy 
położyć na malarstwo, ceramikę 
i rzeźbę, florystykę, tkactwo. Miejsca 
n a  w a r s z t a t y  m o ż n a  r e z e r w o -
w a ć  p o d  a d r e s e m  m a i l o w y m 
biuro@fundacjadolinalubrzanki.pl
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Mistrzowie ortografii 
w gminie Daleszyce

Konkurs o tytuł „Mistrza Ortografii” odbywa się co roku 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach w różnych 
kategoriach wiekowych. Do ortograficznych zmagań 
przystąpili w tym roku podopieczni dziewięciu szkół z terenu 
gminy. 
Oto lista zwycięzców:
Klasy II-III:
 1 miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” 
 - Agata Czaja - SP  Sieraków            
 2 miejsce – ex aequo - Michał Mierzwa - SP Daleszyce 
 i Konrad Jaśniewicz – SP Słopiec
 3 miejsce - Julia Majchrzak - SP Sieraków
Wyróżnienia:
 Maja Piekarska - SP Szczecno
 Milena Lasota - SP Słopiec
 Oliwia Pająk - SP Marzysz
 Kacper Olejarczyk - SP Brzechów
Klasy IV-VI:
 1 miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” 
 - Maja Maciejska – SP Sieraków
 2 miejsce - Amanda Lach – SP Szczecno
 3 miejsce – ex aequo - Amelia Pakuła – SP Sieraków 
 i Julia Filipczak – SP Słopiec
 Wyróżnienie – Jan Baran – SP Suków

„Jeżówki” dla młodszych, „żółtobrzeżki” dla starszych ucz-
niów – takie „haczyki” ortograficzne czyhały na uczniów 
z gminy Daleszyce, którzy wzięli udział w kolejnej edycji 
Gminnego Konkursu Ortograficznego. Dyktanda zostały 
przygotowane w ramach XXX Tygodnia Kultury Języka, 
konkursowi patronuje burmistrz Dariusz Meresiński.

Klasy VII-VIII:
 1 miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” 
 – Kinga Jaworska – SP Daleszyce
 2 miejsce – Lena Buras – SP Słopiec
 3 miejsce – Katarzyna Bera – SP Mójcza
 Wyróżnienie – Lena Wieczorek – SP Borków
– W dyktandzie dla młodszych uczniów pojawiły się  ortogra-
ficzne „haczyki”: żeniszek, jeżówka, obrzeża, hortensje, 
chabry i wiele innych. Natomiast na starszych czekały 
„ekstrapułapki” w postaci takich wyrazów jak: hart ducha, 
chart polski, półprzytomnie, halucynacje, żółtobrzeżki, 
szarobure, rozżarzył, wszechwiedzący, niby-wynalazca, 
hańba, gdzieniegdzie, purchawki, spróchniały, puchnąć, 
chluba, co niemiara – relacjonuje Anna Pakuła z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach. – Na szczęście 
zwycięzcom konkursu udało się nie pogubić w meandrach 
pisowni i godnie zaprezentować swoje szkoły. Zwycięzcy 
zostali nagrodzeni dyplomami i pięknymi książkami, które 
wręczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz 
Meresiński i Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Daleszycach Teresa Rzepecka. 

Redakcja

Artyści z gminy Daleszyce przygotowali klimatyczny 
koncert z okazji tegorocznego Dnia Kobiet. Razem 
z muzykami wiele wyrazów pamięci i serdeczności 
przekazali Paniom zaproszeni goście. Wśród nich burmistrz 
Dariusz Meresiński, który życzył mieszkankom naszej 
gminy „spełnienia najskrytszych marzeń”. Była nastrojowa 
muzyka, najpiękniejsze strofy o kobietach i mnóstwo 
ciepłych słów wypowiedzianych do wszystkich Pań.

Panowie paniom. Wirtualny koncert z okazji Dnia Kobiet

 „Spotykamy się po to, aby podziękować Paniom za Wasze 
serce. Życzymy Wam, by każdy dzień był dla was wyjątkowy, 
był powodem do dumy i do zadowolenia. By wypełniało Was 
ciepło i miłość najbliższych. Niech na Waszych twarzach 
zawsze uśmiech gości, to dzięki Wam każdy dzień jest 
piękniejszy” – życzyli Paniom panowie: burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Gałuszka, 
sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach Piotr Ferens, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Siwonia oraz Wiktor 
Zwierzyński, student Uniwersytetu Warszawskiego i prowa-
dzący koncert Tomasz Kosakiewicz z Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach. „Myślimy o was na co dzień, nie tylko 
od święta” – zapewniali panowie. Oprócz „uprzejmości 
i toastów”, padło też kilka ważnych słów na temat historii 
międzynarodowego święta kobiet i ich walki o równoupra-

wnienie. 
 Koncert uświetnił występ Orkiestry Dętej w Daleszy-
cach pod batutą Jacka Cielibały. Wśród utworów wybrzmiały 
takie światowe standardy, jak „Congratulations”, „My way” 
czy „Flick Flack”, ale też znane polskie przeboje: „Najwięcej 
witaminy” zaśpiewał Norbert Wojciechowski, dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Daleszycach, 
„Bo jesteś ty” usłyszeliśmy w wykonaniu Wiktora Zwie-
rzyńskiego, „Moje serce to jest muzyk” wyśpiewała Natalia 
Jaworska.
 Koncert z okazji Dnia Kobiet po raz kolejny odbył się 
w naszej gminie wirtualnie, można go obejrzeć na stronach 
internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach oraz 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Magdalena Włodarska
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Fantazyjne fryzury, wystrojone Marzanny, książki w koszy-
ku, skarpetki nie do pary… dużo działo się w marcu 
w naszych szkołach. Zobaczcie, jak minęły uczniom 
kolejne ważne daty, od Dnia Kobiet, przez Pierwszy Dzień 
Wiosny po dzień solidarności z dziećmi z zespołem 
Downa. Były też gesty wsparcia dla uchodźców wojennych 
z Ukrainy – szkolne apele i zbiórki potrzebnych artykułów, 
także zabawek dla dotkniętych wojenną traumą dzieci. 

Kreatywnie 
w naszych szkołach

PSP MarzyszPSP MarzyszPSP Marzysz

PSP SierakówPSP SierakówPSP Sieraków

PSP SzczecnoPSP SzczecnoPSP Szczecno

SP BrzechówSP BrzechówSP Brzechów

SP MójczaSP MójczaSP Mójcza SP NiestachówSP NiestachówSP Niestachów

SP SłopiecSP SłopiecSP Słopiec

SP SukówSP SukówSP Suków

ZSP DaleszyceZSP DaleszyceZSP Daleszyce

PSP BorkówPSP BorkówPSP Borków
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9 marca w Szkole Podstawowej im. Edmunda Niziurskiego 
w Słopcu odbył się VI Gminny Turniej Warcabowy. 
Patronem tego wydarzenia od pierwszej edycji jest 
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce  Dariusz Meresiński. 
Do rozgrywek stanęło siedem szkół z terenu gminy 
Daleszyce. 

Młodzi ratownicy nagrodzeni
Znają przepisy przeciwpożarowe i wiedzą, co robić, gdy 
pożar wybuchnie – uczniowie naszych szkół wzięli udział 
w eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Laureatów 
poznaliśmy 23 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Daleszycach. 

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształto-
wanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, 
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Do testu 
przystąpiło 43 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 
Daleszyce, którzy podzieleni zostali na dwie grupy: klasy I-IV 
i klasy V-VIII.
 Jury konkursowe w składzie mł. bryg. Tomasz 
Jankowski z Komendy PSP w Kielcach, bryg. Rafał Wójcik 
z Komendy PSP w Kielcach, Prezes Zarządu Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP w Daleszycach Dominik 
Zarębski oraz Komendant Gminny OSP Szczepan Furmanek 
wyłoniło po troje najlepszych uczniów w dwóch grupach. 
Zadanie nie było łatwe, bo w obu grupach uczestniczy 
wykazali się wysokim poziomem wiedzy.

Wśród uczniów szkół podstawowych klas I-VI najlepszymi 
okazali się:
I miejsce – Fabian Kawiński – SP Borków
II miejsce – Lena Czajkowska – SP Borków
III miejsce – Jakub Kubicki – SP Borków

Wśród młodzieży z klas VII-VIII - miejsca na podium zajęli:
I miejsce – Wiktoria Banasik – SP Suków
II miejsce – Kacper Maciejski – SP Daleszyce
III miejsce – Mikołaj Zwierzyński – SP Daleszyce

 Wszystkim uczestnikom konkursu osobiście 
podziękowali wręczając pamiątkowe puchary, dyplomy oraz 

drobne upominki Dariusz Meresiński Burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce oraz Anna Kosmala Radna Rady Powiatu 
Kieleckiego.

Redakcja

Turniej warcabowy w Słopcu

Uczniowie grali systemem szwajcarskim w trzech kategoriach 
wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI i klasy VII – VIII. Wszyscy 
uczestnicy turnieju rozegrali po sześć partii, punktowane było 
każde zwycięstwo i remis. Najlepsi otrzymali puchary, 
dyplomy i nagrody. 

Ostateczna klasyfikacja wygląda następująco:

Klasy I – III:
 I miejsce: Agata Czaja, Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Sierakowie
 II miejsce:  Milena Lasota, Szkoła Podstawowa w Słopcu
 III miejsce: Robert Kostur, Szkoła Podstawowa 
  w Daleszycach

Klasy IV – VI:
 I miejsce: Hubert Strząbała, Szkoła Podstawowa 
  w Brzechowie
 II miejsce: Maciej Majkrzyk, Publiczna Szkoła Podstawowa
  w Marzyszu
 III miejsce: Wiktor Pakuła, Publiczna Szkoła Podstawowa 
  w Sierakowie

Klasy VII – VIII:
 I miejsce: Krzysztof Lipa, Publiczna Szkoła Podstawowa 
  w Marzyszu
 II miejsce: Jakub Pakuła, Publiczna Szkoła Podstawowa 
  w Sierakowie
 III miejsce: Urszula Kowalska, Szkoła Podstawowa 
  w Sukowie

 
  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy 
za udział w turnieju i zachęcamy do wzięcia udziału 
w VII odsłonie warcabowego grania.

Mateusz Fąfara
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Znakomity występ zawodników Chikary 
na Mistrzostwach Makroregionu Południowego 

Rywalizacja w Mistrzostwach Makroregionu Południowego 
od lat uznawana jest za bardzo wymagającą. Zawody stały 
na bardzo wysokim poziomie, więc tym bardziej cieszy 
bardzo dobra forma zawodników Chikary. Kolejny raz 
udowodnili, że liczą się w rywalizacji z najlepszymi. Poniżej 
lista medali zdobytych przez kadrę zawodniczą Klubu Karate 
Kyokushin Chikara:
Gabriela Kurczyńska - złoty medal
Alan Futer - srebrny medal
Julia Kosmala - srebrny medal
Aleksandra Wysocka - srebrny medal
Aleksander Gawlik - brązowy medal
Wiktoria Kosmala - brązowy medal

OPAŁ OPAŁ 
WYSOKOKALORYCZNYWYSOKOKALORYCZNY

SUCHYSUCHY

OPAŁ 
WYSOKOKALORYCZNY

SUCHY

SKŁAD OPAŁU ŁABĘDZIÓW

LUZEM I WORKOWANYLUZEM I WORKOWANYLUZEM I WORKOWANY

CZYNNE: 
Pn. - Pt. 8-18,  

Sob. 8-14  

-  EKOGROSZEK  -  WĘGIEL  -  EKOMIAŁ  -  PELLET  -  -  EKOGROSZEK  -  WĘGIEL  -  EKOMIAŁ  -  PELLET  -  -  EKOGROSZEK  -  WĘGIEL  -  EKOMIAŁ  -  PELLET  -  

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

TEL. 531 668 109

5-go marca 2022 r. w Dukli odbyły się Mistrzostwa 
Makroregionu Południowego oraz Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików Karate Kyokushin. Organizatorem 
zawodów był Krośnieński Klub Karate Kyokushin. 
Mistrzostwa zostały rozegrane wg regulaminu Polskiego 
Związku Karate. Wzięło w nich udział 230 osób z 36 
ośrodków południowej Polski.

 Alicja Dulak przeszła do ll tury w konkurencji kata, 
lecz niestety nie udało jej się zająć miejsca na podium. 
Zdobyła kolejne bardzo ważne doświadczenie w rywalizacji 
z najlepszymi zawodnikami specjalizującymi się w kata. 
Sukces Chikary napawa optymizmem na przyszłość, gdyż 
rywale postawili poprzeczkę bardzo wysoko – podsumowują 
uczestnicy turnieju.

Klub Karate Kyokushin Chikara
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Wicemistrzowie z Daleszyc
Reprezentacja Gminy Daleszyce zdobyła srebrny medal 
w XX Turnieju Halowych Mistrzostw Radnych i Pracowni-
ków Samorządowych w Piłce Nożnej o Puchar Starosty 
Kieleckiego, który rozegrany został w Masłowie.

W mistrzostwach, których głównym organizatorem było 
Starostwo Powiatowe w Kielcach, wystąpiło 14 drużyn. Swoje 
umiejętności piłkarskie zaprezentowali zawodnicy z Masło-
wa, Daleszyc, Nowin, Łopuszna, Mniowa, Morawicy, 
Strawczyna, Zagnańska, Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz Komendy 
Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, 
a także Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach i Radców 
Prawnych.
 Turniejowe mecze odbyły się w hali sportowej 
w Masłowie Pierwszym.
 Nasza drużyna dotarła do finału rozgrywek, w którym 
po emocjonującym spotkaniu uległa nieznacznie drużynie 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Trzecie miejsce 
zdobyli strażacy z PSP w Kielcach.
– Wielkie brawa dla całej drużyny. Widać było duże 
zaangażowanie i wolę zwycięstwa naszych zawodników. 
Bardzo się cieszę z tego wyniku. Poziom turnieju stał 

na bardzo wysokim poziomie i każda drużyna prezentowała 
się bardzo dobrze. Broniliśmy zdobytego dwa lata temu 
mistrzostwa, dlatego drugie miejsce jest naszym kolejnym 
sukcesem. Trzymamy wysoki sportowy poziom – podsumo-
wał wynik swoich zawodników obecny na turnieju Dariusz 
Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. 
 Gratulujemy i mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
uda nam się odzyskać tytuł mistrzowski.

Mateusz Fąfara



Informacje z Gminy Daleszyce
na bieżąco w sieci

www.daleszyce.pl Urząd Miasta i Gminy Daleszyce

Państwa zadaniem jest odgadnięcie, gdzie możemy 
ujrzeć taki widok, spacerując po gminie Daleszyce. 
Prosimy o wysyłanie odpowiedzi na adres mailowy: 
mateusz.fafara@daleszyce.pl. Zwycięży osoba, która 

przyśle mail z prawidłową odpowiedzią jako pierwsza. 

Wiosenna rozrywka dla naszych CzytelnikówWiosenna rozrywka dla naszych CzytelnikówWiosenna rozrywka dla naszych CzytelnikówWiosenna rozrywka dla naszych Czytelników

Wiosenny Konkurs FotograficznyWiosenny Konkurs FotograficznyWiosenny Konkurs FotograficznyWiosenny Konkurs Fotograficzny

Pokażcie nam, jak witacie wiosnę i jakie jej pierwsze 
ślady znaleźliście w gminie Daleszyce. 

Prosimy o przysyłanie zdjęć na adres mailowy 
mateusz.fafara@daleszyce.pl. 

Zwycięskie fotografie opublikujemy w kolejnym 
numerze Głosu Daleszyc.

Zapraszamy Państwa do udziału w nowych konkursach Głosu Daleszyc. 
W tym miesiącu proponujemy „foto-zagadkę” i Wiosenny Konkurs Fotograficzny.

Zapraszamy do udziału w konkursach. Czekają nagrody!Zapraszamy do udziału w konkursach. Czekają nagrody!Zapraszamy do udziału w konkursach. Czekają nagrody!Zapraszamy do udziału w konkursach. Czekają nagrody!
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