
2,5 mln zł na pomoc niepełnosprawnym

3 lata z seniorami

Jak zmieniają się sołectwa? Zaglądamy

do Borkowa i Brzechowa
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Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy nowy cykl artyku-

łów poświęcony wszystkim sołectwom 
w naszej gminie. Chcemy przypomnieć 
Czytelnikom, jakie inwestycje były 
w ostatnich latach realizowane w na-
szych miejscowościach i jak dzięki 
temu zmienia się i pięknieje w oczach 
cała gmina Daleszyce. Podsumowania 
i zdjęcia obrazujące te zmiany  przy-
noszą dużo satysfakcji i pozytywnie 
nastrajają na przyszłość, a dzięki ko-
lejnym odcinkom dróg czy nowym obiektom mieszkańcom 
po prostu żyje się lepiej i jest to najbardziej wymierny efekt 
naszych starań. 

Wciąż realizujemy i projektujemy kolejne inwestycje: 
w aktualnym wydaniu GD piszemy o postępach w budowie 
nowych sal gimnastycznych w naszej gminie, o nowych za-
daniach drogowych, oświetleniowych i wodno-kanalizacyj-
nych. Wiele z tym działań jest możliwych, ponieważ udało 
nam się zasilić budżet gminy Daleszyce dodatkowymi środ-
kami i tutaj też mamy kolejne sukcesy: pozyskaliśmy 2,5 
mln zł na zadania związane z opieką nad osobami niepełno-
sprawnymi i niemal 1 mln zł na przebudowę kolejnych dróg. 

Możemy mieć też powody do zadowolenia z powodu co-
raz lepszego wyposażenia naszych jednostek OSP – druho-
wie z Daleszyc mają już w swoim garażu nowy wóz bojowy, 
wszystkie drużyny są też przez nas doposażane w nowy, 
podręczny sprzęt, który na pewno będzie im dobrze słu-
żył podczas akcji. Prężny rozwój naszych jednostek cieszy 
i oznacza większe bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców. 

Ale luty minął nam też na wydarzeniach integracyjnych 
i sportowych. Nasze kluby seniora miały kolejne jubileusze 
i to dla mnie szczególna okoliczność, ponieważ istnienie aż 
dziesięciu takich klubów na terenie naszej gminy to ogrom-
ny sukces i potrzebna inicjatywa. Zadbaliśmy również o po-
trzeby najmłodszych mieszkańców – na zajęcia w czasie 
ferii zapraszały nasze świetlice, były wspaniałe atrakcje 
– m.in. wycieczki do parków rozrywki – i na pewno warto 
było spędzić z nami przerwę zimową. Nie zapominamy też 
o sukcesach naszych sportowców – a było ich sporo na po-
czątku tego roku, więc dla wszystkich mistrzów jeszcze raz 
ogromne brawa i gratulacje!

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Nadal
wspieramy
Ukrainę

Po roku od rozpoczęcia 
rosyjskiej inwazji na 
Ukrainę, nadal po-

magamy naszym wschodnim 
sąsiadom. Mieszkańcy gminy 
Daleszyce przyłączyli się do 
zbiórki darów zorganizowanej 
przez miasto Kielce w rocznicę 
wybuchu konfliktu zbrojnego. 

Do zbiórki przyłączyli się także 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach, którzy podarowali 
naszym sąsiadom najpotrzebniej-
sze produkty spożywcze i artykuły 
higieniczne. - Tysiące niewinnych 
obywateli Ukrainy codziennie mie-
rzą się z brakiem możliwości za-
spokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych. Wspólne działanie or-
ganizatorów zbiórki, samorządów 
województwa świętokrzyskiego 
i mieszkańców powinno przynieść 
wymierną i znaczącą pomoc – ape-
lował sekretarz Miasta i Gminy 
w Daleszycach Piotr Ferens. 

Zebrane produkty zostały za-
wiezione do Winnicy – miasta part-
nerskiego Kielc – w przypadającą 
również w tym roku 65-tą rocznicę 
współpracy partnerskiej. Dotych-
czas organizatorzy przekazali na 
Ukrainę około pół tysiąca ton po-
mocy humanitarnej w kilkudziesię-
ciu transportach.

MW
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6 lutego na daleszyckim rynku odbyła się konfe-
rencja prasowa, podczas której świętokrzyscy 
parlamentarzyści poinformowali o kwotach 

dofinansowania w ramach kolejnego rozdania Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Gmina Daleszyce otrzymała dofinansowanie w kwocie 
977.544,00 zł. Pieniądze te pozwolą na realizację dwóch 
inwestycji, remont drogi dojazdowej do wieży widokowej 
w Daleszycach, a także budowę ul. Sosnowej (dawnej 
Okrężnej) w Borkowie ( I etap). Wartość kosztorysowa 
obydwu zadań to kwota prawie 1.900.000,00 złotych.

- Kolejne drogi na terenie naszej gminy zostaną wy-
remontowane. Dzięki temu znacznie poprawi się bezpie-
czeństwo naszych mieszkańców ale również pozwoli to na 
ciągły rozwój Miasta i Gminy Daleszyce. Z roku na rok 
przybywa nam mieszkańców, a zadaniem samorządu jest 
poprawa jakości ich życia, co konsekwentnie i systema-
tycznie czynimy – podkreślał burmistrz Dariusz Meresiń-
ski.

W sumie do województwa świętokrzyskiego trafi ponad 
244 mln zł rządowego wsparcia, z czego blisko 36 mln zł 
powędruje do samorządów z terenu powiatu kieleckiego.

Obecni podczas konferencji prasowej w Daleszycach 
świętokrzyscy parlamentarzyści podkreślali, jak waż-

na jest infrastruktura drogowa oraz jakie ma znaczenie 
w rozwoju lokalnej gospodarki i bezpieczeństwa miesz-
kańców.

Symboliczne czeki przekazywali: wiceminister sportu 
i turystyki Anna Krupka, poseł Krzysztof Lipiec, senator 
Krzysztof Słoń oraz starosta Mirosław Gębski wraz z wi-
cestarostą Tomaszem Plebanem oraz  członkami Zarządu 
Powiatu.

MF

Ogromne dofinansowanie
na remonty dróg w naszej gminie

OSP Daleszyce ma nowy wóz bojowy!
Druhowie przywitali swój nowy 

pojazd 16 lutego. Przyjazdowi 
do remizy towarzyszyła wido-

wiskowa oprawa. Nowy wóz jechał 
w eskorcie innych pojazdów, które 
przed remizą zrobiły dla nowego na-
bytku specjalną kurtynę wodną.

Aby uczcić fakt, że daleszyckie OSP po-
zyskało nowy wóz bojowy, na miejscu po-
jawili się: poseł Piotr Wawrzyk, burmistrz 
Dariusz Meresiński, radna Rady Powiatu 
Kieleckiego Anna Kosmala, wiceprzewod-
nicząca Rady Miejskiej Beata Powałkie-
wicz, radna Rady Miejskiej Dorota Klimek, 
a także licznie przybyli druhowie, sponso-
rzy i mieszkańcy.

Koszt zakupu nowego pojazdu wyniósł 
ponad milion złotych. Zakup samochodu 
został sfinansowany za środków gminy 
Daleszyce, Krajowego Systemu Ratowni-
czo-Gaśniczego, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a także sponsorów.

Scania P450 to ciężki wóz bojowy, któ-
ry posiada duży zbiornik wodny o pojem-
ności siedmiu metrów sześciennych, kabi-
nę dla sześciu ratowników oraz możliwość 
transportu znacznej ilości sprzętu. Podsta-
wową rolą takiego wozu jest współpraca 
z samochodami średnimi przy akcjach ga-
śniczych, może on również podejmować 
samodzielne działania jako drugi zastęp.

- Nowy wóz cieszy strażaków ale rów-
nież mieszkańców naszej gminy. Druhowie 
ze wszystkich jednostek z terenu gminy 

Daleszyce posiadają sprzęt najwyższej ja-
kości, który pozwala im prowadzić działa-
nia ratownicze praktycznie w każdych wa-
runkach. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu 
możemy czuć się bezpieczni. Dziękuje za 
wszystko, co robicie dla mieszkańców Mia-
sta i Gminy Daleszyce – mówił Burmistrz 
Dariusz Meresiński.

Druhny i druhowie OSP Daleszyce 
szczególne podziękowania kierują w stro-
nę poseł Agaty Wojtyszek, która w znacz-
nym stopniu przyczyniła się do pozyskania 
przez nich nowego wozu bojowego.

Wartość nowego pojazdu to kwota 
1.249.577,00 zł. Zakup został sfinansowa-
ny przez: Urząd Miasta i Gminy Daleszyce 

w kwocie 500.000 zł, Komenda Główna 
PSP w Warszawie 300.000 zł, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie 100.000 zł, Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach 100.000 
zł,  Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego 40.000 zł, Starostwo 
Powiatowe w Kielcach 20.000 zł, środki 
własne OSP Daleszyce 189.577 zł (w tym: 
zbiórki z darowizn i od sponsorów 105.000 
zł, druhny i druhowie honorowi, czynni 
i MDP z OSP Daleszyce 33.473 zł, pozo-
stałe środki z rezerwy OSP z poprzednich 
lat  51.104 zł).

MF
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Przybywa chodnika w Słopcu

Cztery umowy drogowe
23 lutego burmistrz Dariusz Meresiński pod-

pisał 4 umowy na opracowanie dokumen-
tacji projektowych dla nowych inwestycji 

drogowych w naszej gminie.
Jedno z zadań dotyczy przebudowy przejścia dla pie-

szych przy szkole w Niestachowie. Projekt ma zakładać bu-
dowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przyciskiem oraz 
z detekcją pieszych. Termin wykonania opracowania doku-
mentacji mija w połowie lipca.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wieloletniego Komendanta Związku

Gminnego OSP RP w Daleszycach, 
a także prezesa OSP Niestachów

dh Stanisława Borka
wyrazy żalu i współczucia rodzinie i bliskim

składają:

Druhny i Druhowie OSP z terenu gminy Daleszyce
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński z Pracownikami

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach Rafał Siwonia z Radnymi i Sołtysami
Radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala

Kolejne zadanie dotyczy budowy drogi wewnętrznej 
w Sukowie; ulica Dębowa ma być zlokalizowana na dział-
kach nr 216/3, 284/2 i 284/4, jej długość to 415 mb, bę-
dzie wykonana w asfalcie. Projekt ma być gotowy w marcu 
2024 roku.

Gmina planuje też przebudowę drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych na dz. nr 454 w Niwach. Jej długość to 
ok. 475 mb. Czwarte zadanie dotyczy przebudowy drogi 
wewnętrznej na dz. nr 186 w Sierakowie. Długość drogi to 
ok. 300 mb. Obie nawierzchnie będą wykonane z kruszy-
wa, termin wykonania projektów mija w z końcem marca. 

Wykonawcą jest Szymon Siedlecki z Łęgu Tarnowskiego. 
Koszt wszystkich projektów to 25 tys. zł.

Więcej projektów już  w pracowniach
Tymczasem w trakcie opracowywania jest jeszcze 10 

dokumentacji projektowych dla zadań drogowych z te-
renu naszej gminy. Plany dotyczą: przebudowy dróg po-
wiatowych wraz z budową chodnika w Smykowie, Suko-
wie-Borkach i na odcinku Daleszyce-Niwy; rozbudowy dróg 
gminnych Słopiec-Ławy-Niwy, w msc. Marzysz, Brzechów 
(budowa odwodnienia), Mójcza (przy szkole), Daleszyce ul. 
Za Ścięgnami; przebudowy rowu w Komórkach oraz wyko-
nania odwodnienia drogi gminnej w Niwach koło świetlicy.

MW

Pojawił się nowy odcinek 
chodnika w Słopcu Szla-
checkim. Gminna inwestycja 

posuwa się sprawnie naprzód: 
drogowcy przygotowali teren, 
wykonali odwodnienie i krawęż-
niki, ułożyli też już fragment cią-
gu pieszego z kostki betonowej. 

To kontynuacja prac drogowych 
z 2020 roku, kiedy to gmina przebu-
dowała 840 m drogi.  W drugim eta-
pie pozostało jeszcze 820 m. Poza 
chodnikiem, droga będzie miała nową 
nakładkę asfaltową i utwardzone po-
bocze. – Cieszę się, że ta inwesty-
cja drogowa zostanie dokończona, 
a mieszkańcy zyskają nie tylko wy-
godny dojazd do swoich domów, ale 
przede wszystkim bezpieczny chod-
nik, który był tu bardzo potrzebny – 
mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Zadanie kosztuje ponad 1,5 mln 
zł i jest dofinansowane z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja 
ma być gotowa do końca roku.

MW
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Burmistrz Dariusz Meresiński 
podpisał 21 lutego umowy na 
realizację zadań „Asystent 

osobisty osoby niepełnospraw-
nej” oraz „Opieka wytchnienio-
wa”.  – Programy są skierowane 
do osób niepełnosprawnych oraz 
członków ich rodzin. To realna 
pomoc dla tych, którzy znaleźli 
się w naprawdę trudnej sytuacji 
życiowej – podkreśla burmistrz 
Dariusz Meresiński.

Program „Asystent osobisty oso-
by niepełnosprawnej”  obejmuje 74 
osoby niepełnosprawne z terenu 
gminy Daleszyce posiadające orze-
czenie o znacznym  lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności, 
które wymagają usługi asystenta 
w wykonywaniu codziennych czyn-
ności oraz funkcjonowaniu w życiu 
społecznym. Ponadto Program kie-
rowany jest w tym roku do 4 dzieci 
w wieku do 16 roku życia z orzecze-

niem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograni-
czoną możliwością samodzielnej eg-
zystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, re-
habilitacji i edukacji. Koszt realizacji 
to 2.139.104,22 zł.

Program „opieka wytchnieniowa” 
ma za zadanie odciążenie członków 
rodziny lub opiekunów osób niepeł-
nosprawnych poprzez wsparcie ich 
w codziennych obowiązkach lub za-
pewnienie czasowego zastępstwa. 
Koszt programu to 473.180,34 zł. 
Świadczeniem objętych jest łącznie 
50 osób niepełnosprawnych oraz 50 
opiekunów. Jedną z form wsparcia 
jest dwutygodniowy pobyt w ośrodku 
wsparcia, drugą – pomoc w miejscu 
zamieszkania. 

Programy są finansowane z Fun-
duszu Solidarnościowego, umowa 
została podpisana przez burmistrza 
Dariusza Meresińskiego, skarbnik 
Miasta i Gminy Daleszyce Ilonę Piwo-
warską i wojewodę świętokrzyskiego 
Zbigniewa Koniusza. Realizacją pro-
gramów zajmuje się Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dale-
szycach.

MW

Duża pomoc dla
niepełnosprawnych

Gmina Daleszyce realizu-
je budowę ujęcia wody 
w Szczecnie. Na działce nu-

mer ewid. 843/2 w sąsiedztwie 
świetlicy wiejskiej wykonywane 
są prace poszukiwawczo- rozpo-
znawcze w celu pozyskania wód 
zwykłych z utworów dewonu 
przeznaczonych na potrzeby pit-
ne, sanitarno-bytowe i gospodar-
cze. - Pracujemy nad całkowitym 
uniezależnieniem naszej gminy od 
zewnętrznych źródeł – mówi bur-
mistrz Dariusz Meresiński.

70-metrowy otwór wywiercony 
będzie na potrzeby wodociągu gmin-
nego obsługującego miejscowości 
Szczecno i Komórki. Obecnie dostawę 
wody pitnej dla mieszkańców tych so-

łectw zapewniamy korzystając z uję-
cia wody w Pierzchnicy. 

Wykonawcą zadania jest Zakład 
Usług Studziennych Bernard z Kielc, 
koszt inwestycji to 185.039,12 zł, ter-
min realizacji wyznaczono na koniec 
kwietnia.

Obecnie mieszkańcy mia-
sta i gminy Daleszyce zaopa-
trywani są w wodę pochodzącą  
z dziewięciu wodociągów sieciowych 
opartych na ujęciach podziemnych 
w Borkowie, Daleszycach, Marzyszu, 
Mójczy, Niestachowie, Sukowie i Smy-
kowie, które są zarządzane przez Za-
kład Usług Komunalnych w Daleszy-
cach, a także dwóch ujęciach spoza 
gminy, w Pierzchnicy i Ociesękach. 

MW

Będzie nowe źródło wody w Szczecnie
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Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” podsumo-
wała mijającą perspektywę programowania 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, z którego za pośrednictwem LGD sko-
rzystali mieszkańcy zrzeszonych gmin. Organizacje 
społeczne, przedsiębiorcy i samorządy siedmiu gmin 
skupionych w „Białych Ługach” pozyskali w sumie 
12,7 mln zł na realizację ponad dwustu projektów.

Beneficjenci z naszej gminy pozyskali niemal najwięk-
szą kwotę unijnych środków za pośrednictwem Lokalnej 
Grupy Działania, to jest 3.238.770,87 zł. Liderem zesta-
wienia jest Staszów z kwotą 3,4 mln zł, pozostałe gminy 
zyskały ok 1-2 mln zł. Jednocześnie beneficjenci z gminy 
Daleszyce zrealizowali największą liczbę projektów, pod-

pisali największą liczbę umów w zakresie przedsiębior-
czości i utworzyli najwięcej nowych miejsc pracy.

- Warto zauważyć, że nasza gmina ma znacznie 
mniejszą liczbę mieszkańców, niż Staszów, co faktycznie 
pokazuje, jak bardzo nasi mieszkańcy są przedsiębiorczy 
i skuteczni w ubieganiu się o środki, które pomagają na 
przykład w założeniu działalności gospodarczej czy roz-
woju firm – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Łącznie w gminie Daleszyce na rozwój działalności 
gospodarczej pozyskano ponad 0,5 mln zł, na powstanie 
nowych podmiotów gospodarczych – 1,3 mln zł, na in-
frastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową bene-
ficjenci pozyskali ponad 950 tys. zł. 

MW

Jesteśmy  wiceliderem LGD w pozyskiwaniu dotacji

Walne zebrania sprawoz-
dawcze za 2022 rok odby-
ły się z początkiem lutego 

w jednostkach Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Smykowie, Sukowie 
i Mójczy. Druhowie podsumowali 
swoje działania w minionym roku 
i zaplanowali kolejne. 

Za zaangażowanie i pracę na 
rzecz lokalnej społeczności podzię-

- Dziękuję wszystkim druhnom 
i druhom za to, co robicie, aby miesz-
kańcy Miasta i Gminy Daleszyce czu-
li się bezpieczni – podsumował bur-
mistrz.

- Jestem dumna że mamy takich 
super strażaków – dziękowała rów-
nież radna powiatu kieleckiego Anna 
Kosmala.

MW

Kolejne jednostki OSP z naszej gminy
podsumowały rok pracy

kował jednostkom burmistrz Dariusz 
Meresiński, przekazując na ręce dru-
hów zakupiony przez gminę sprzęt 
przeciwpożarowy. Podobnie, jak 
wcześniej strażacy z Daleszyc, ko-
lejne jednostki zostają doposażone 
w elektryczne pompy zatapialne, po-
mocne podczas osuszania piwnic czy 
zalanych domów w przypadku klęsk 
żywiołowych.
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Imponująco prezentuje się no-
wobudowana sala gimnastycz-
na w Marzyszu. Budynek został 

już „zamknięty” od fundamentów po 
dach, gotowa jest stolarka okienna, na 
dachu pojawiły się instalacje fotowol-
taiczne. - Przed wykonawcą zadania 
zostało jeszcze ocieplenie i otynko-
wanie budynku oraz prace wewnątrz. 
Pierwsze mecze i akademie będą tu 
możliwe już w nowym roku szkolnym 
– mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

- Budowa sali gimnastycznej w naszym 
sołectwie ma bardzo duże znaczenie dla 
całej społeczności, a szczególnie dla 
najmłodszych mieszkańców Marzysza. 
Uczniowie będą mogli ćwiczyć, rozwi-
jać swoje talenty, umiejętności spor-
towe, a szkoła będzie miała możliwość 
organizowania imprez sportowych – 
podkreśla radny Rady Miejskiej w Da-
leszycach Sławomir Jamioł.  - Mam 
nadzieje, że sala gimnastyczna będzie 
wykorzystywana nie tylko podczas lek-
cji wychowania fizycznego, ale posłuży 
również młodzieży, a może i dorosłym 
do aktywnego spędzania czasu wolne-
go. Myślę, że jest to dobra alternaty-
wa dla spędzania czasu z laptopem czy 
smartfonem.

Rozbudowa szkoły podstawowej w Ma-
rzyszu o salę gimnastyczną z pełnym za-
pleczem sanitarno-szatniowym to jedna 
z trzech podobnych inwestycji realizo-
wanych aktualnie na terenie gminy Da-
leszyce. Pozostałe powstają w Borkowie 

- Myślę, że rozbudowa szkoły podstawowej o nową salę będzie 
zachętą dla tych rodziców, którzy dotąd wahali się, czy posłać 

tam swoje dzieci. Szkoła zapewnia uczniom bardzo dobre 
warunki w mało licznych klasach, bogatą bazę dydaktyczną, 

zajęcia pozalekcyjne. Jeśli wkrótce będą mogły odbywać się tu 
zajęcia sportowe z prawdziwego zdarzenia, liczba uczniów z roku na rok 
będzie wzrastać. Mam nadzieje, iż w najbliższym czasie przy współpracy 
z panem burmistrzem Dariuszem Meresińskim i radnymi Rady Miejskiej,  

przy szkole w naszym sołectwie uda się wybudować wielofunkcyjne 
boisko sportowe - mówi radny Sławomir Jamioł

i Słopcu. Na wszystkie gmina zdobyła do-
finansowanie z programu Polski Ład. Ich 
koszt to w sumie ok. 13 mln zł. Sale gim-
nastyczne w Borkowie i Marzyszu mają 
być gotowe pod koniec tego roku, w Słop-
cu – w przyszłym.

– Jednym z moich priorytetów jest 
zapewnienie lepszych warunków do 
nauki i rozwoju uczniom z całej gminy 
Daleszyce – mówi burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Tylko w ostatnich latach 
w tym celu rozbudowaliśmy szkołę 
podstawową w Niestachowie i w Sie-
rakowie, termomodernizacji podda-
nych zostało już dziewięć budynków 
szkół w naszej gminie, zaczynamy 
też budowę kolejnych trzech boisk 
sportowych. Wszystko to z myślą 
o komforcie uczniów i nauczycieli, 
ale też dla pozostałych osób, które 
rekreacyjnie korzystają z niektórych 

obiektów. Jest to też na pewno argumen-
tem za osiedlaniem się w danym sołectwie 
i powodem do zadowolenia dla wszystkich 
mieszkańców, którzy widzą, że ich miejsco-
wość zmienia się wciąż na lepsze – podkre-
śla burmistrz.                                     MW

Widać już, jak zmieni się szkoła 
podstawowa w Słopcu. Mury 
nowobudowanej sali gimna-

stycznej pną się w górę – powstanie 
tu hala sportowa z pełnym zapleczem 
sanitarno-szatniowym. - To inwesty-
cja w lepszą przyszłość najmłodszych 
mieszkańców Słopca – podkreśla bur-
mistrz miasta i gminy Daleszyce Da-
riusz Meresiński. 

Sala gimnastyczna ma być nie tylko 
nowoczesnym obiektem, który zapewni 
szkole lepsze możliwości prowadzenia za-
jęć sportowych, ale będzie się przy tym 
wpisywać w strategię ograniczenia niskiej 
emisji. Zaplanowano tu kotłownię na pel-
let, instalację fotowoltaiczną i pompę cie-
pła. 

- Dzieci i młodzież będą mieć możli-
wość ćwiczenia i rozwijania zainteresowań 
sportowych zbliżone do tych w dużych 
miastach. Uczniowie dostaną całe zaplecze 
sanitarno-szatniowe, którego do tej pory 
też brakowało. To ważne, żeby niwelować 
wszystkie różnice w edukacji, żeby nasi 
uczniowie bez kompleksów kończyli szko-
łę podstawową i przechodzili do kolejnych 
szkół bez obaw, z pewnością siebie – pod-

kreśla radny Rady Miejskiej w Daleszycach 
Mariusz Dziadowicz.

- Sala gimnastyczna przy szkole 
w Słopcu była od początku moim priory-
tetem – dodaje radny. – Jako szkoła sto-
warzyszeniowa chyba pierwsi z prezesem 
(Towarzystwa Przyjaciół Słopca) byliśmy 
z tym pomysłem u burmistrza. Wiele osób 
nie wierzyło, że nam się uda, że warto 
o coś takiego walczyć w małej miejscowo-

ści. A tymczasem coś, co było marzeniem, 
dzisiaj staje się faktem.

W gminie Daleszyce to już trzecia ak-
tualnie powstająca sala gimnastyczna. 
Dwa obiekty są obecnie budowane także 
przy szkołach podstawowych w Borkowie 
i Marzyszu. Wszystkie te zadania są reali-
zowane z dofinansowaniem pozyskanym 
przez gminę z programu Polski Ład.

MW

Nowa sala gimnastyczna już zadaszona.
Trwają prace przy szkole w Marzyszu

Powiększa się szkoła w Słopcu
Szkoła w Słopcu powstała ponad 50 lat temu. Teraz powstaje sala 

gimnastyczna i myślę, że to kolejna największa inwestycja 
samorządowa w naszej miejscowości, która będzie pięknie 

służyć mieszkańcom przez lata – mówi radny Mariusz Dziadowicz.
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Gmina „w pigułce”. Jak się zmieniamy?
Szanowni Mieszkańcy, zapraszamy do lektury 

nowego cyklu artykułów podsumowujących inwe-
stycje zrealizowane w ostatnich latach na terenie 
wszystkich sołectw gminy Daleszyce. Sprawdzamy, 
jak rozwinęły się nasze miejscowości od początku 
obecnej kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach, 
czyli przez ostatnie niespełna pięć lat. O zmiany za-
pytaliśmy także naszych radnych.

Nowe drogi, lampy ulicz-
ne, place zabaw, boisko 
i sala gimnastyczna… tyle 

w największym skrócie zyskał 
w ostatnich latach Borków. Jedna 
z ulubionych miejscowości wypo-
czynkowych mieszkańców Kielc 
i okolic zmienia się z korzyścią dla 
wszystkich – tak mieszkańców, 
jak i turystów; ma do zaoferowa-
nia coraz lepsze warunki do życia 
i coraz atrakcyjniejszą ofertę re-
kreacyjną.

 Z Infrastruktura drogowa
- Przebudowa drogi dz. nr ewid. 

187/8,188/5,189/5,190/5,191/24 
(85, asfalt, kontynuacja zadania 
z 2017r.)

- Przebudowa drogi wewnętrznej nr 
dz. 174/27,173/18,173/19,173/31 
(170m)

- Przebudowa drogi wewnętrznej 
w msc. Borków (170m, asfalt)

- Budowa parkingu przy szkole pod-
stawowej w Borkowie (kostka)

- Remont drogi powiatowej nr 0332T 
na odcinku Daleszyce-Borków oraz 
drogi powiatowej 355T na odc. 
Suków-Borków (1,815km + 4,1 
km, asfalt)

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 
nr ewid. 399 (110m, nawierzchnia 
asfaltowa)

- Budowa aktywnego przejścia dla 
pieszych przy szkole podstawowej

- Opracowanie dokumentacji projek-
towej na wykonanie odwodnienia 
drogi powiatowej nr 0365T

- Opracowanie projektu budowy kład-
ki na rzece Belniance w sąsiedztwie 
zalewu (w trakcie)

 Z Oświetlenie uliczne
- Rozbudowa oświetlenia o 23 oprawy 

typu LED min. przy drodze gminnej 
319015T relacji Borków – Kaczyn

- 15 szt. opraw oświetlenia przy dro-
dze gminnej 319051T Borków – 
Osiedle. 

BORKÓW

- Borków to miejscowość turystyczna i zawsze stawiałem na czystość 
i bezpieczeństwo. Przez ten okres w naszej miejscowości powstało 

kilka kilometrów dróg, oświetlenie uliczne i to wpływa 
na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a w ostatnim czasie 

powstało bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole podstawowej. 
Było naprawdę dla mnie bardzo ważne, bo już wcześniej zabiegałem 

o to, aby wzdłuż drogi powiatowej był zakaz wyprzedzania i to się udało. 
W najbliższej przyszłości planowane są kolejne inwestycje drogowe i dalsza 
rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz chodniki, które będą dalej podnosiły 

bezpieczeństwo w naszej miejscowości - mówi radny 
Rady Miejskiej w Daleszycach i sołtys Borkowa Rafał Siwonia. 

- Zawsze zależało mi na poprawie infrastruktury sportowej. Pierwszym naszym 
sukcesem była siłownia zewnętrzna z programu Nivea. Kolejne inwestycje 

sportowe to już obecna kadencja. Powstało długo oczekiwane boisko 
wielofunkcyjne, które sprawiło, że nasi młodzi mieszkańcy odeszli trochę od 

komputerów i można ich częściej spotkać na tym obiekcie, ale i starsza młodzież 
i dorośli chętnie korzystają z naszego boiska. Kolejna wielka inwestycja sportowa, 

która zbliża się ku końcowi to sala gimnastyczna. To było moje marzenie, które 
w tej chwili staje się faktem i naprawdę jestem dumny, że udało się to zrealizo-

wać. Przy nowo wybudowanej sali będzie miejsce również na małą świetlicę 
środowiskową, dzięki której, mam nadzieję, powstanie w końcu w naszej 

miejscowości koło gospodyń, czy klub seniora. Mam jeszcze w planach jedną 
inwestycję sportową, którą mam nadzieję uda się w przyszłości zrealizować, 

a mianowicie skatepark, który by służył nie tylko mieszkańcom naszej  
miejscowości, ale całej gminy – dodaje radny.

Aktywne przejście dla pieszych Borków 2021

Otwarcie boiska w Borkowie Boisko Borków 2021 Parking SP Borków 2021
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Gmina „w pigułce”. Jak się zmieniamy?

- Modernizacja oświetlenia na całym 
odcinku drogi powiatowej nr 1344T 
polegająca na wymianie opraw sodo-
wych na oprawy typu LED wraz z sys-
temem sterowania oświetleniem. 

- Trwają prace nad projektem oświe-
tlenia odcinka drogi gminnej 
319004T począwszy od drogi po-
wiatowej 1344T do istniejącego 
oświetlenia przy posesji nr 130 
oraz przy drodze gminnej dz. nr 
171/12, 174/39.

 Z Gospodarka wodno-kanaliza-
cyjna i zadania kubaturowe

- Budowa nowych przyłączy wod-
no-kanalizacyjnych oraz odcinków 
sieci wodociągowej (173 m) i ka-
nalizacyjnej (224 m)

- Rozbudowa szkoły podstawowej 
o salę gimnastyczną wraz z pełnym 
zapleczem sanitarno-szatniowym 
(finał w 2023 roku)

- Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w sąsiedztwie zalewu (można na 
nim rozgrywać mecze piłki nożnej, 
ręcznej, siatkówki, badmintona 
i tenisa)

- Budowa placu zabaw przy zalewie.

 Z Fundusz Sołecki
2018 r.:

31.851,26 zł zapisano na zadania: 
przebudowę drogi gminnej (dz. 
nr ew. 174/27, 173/18, 173/19, 
174/31), projekt boiska wielofunk-
cyjnego, organizację festynu szkol-
nego, zakup pomocy naukowych 
dla szkoły podstawowej.
2019 r.:

35.064,14 zł na zadania: obchody 
100-lecia szkoły podstawowej, kru-
szywo na drogi, wykonanie tablicy 
ogłoszeń, opracowanie projektu 
oświetlenia ulicznego, zakup ko-
siarki spalinowej.
2020 r.:

36.778,78 zł na zadania: budowa 
placu zabaw, zakup wyposażenia 
dla szkoły podstawowej, organiza-
cja imprez integracyjnych.

2021 r.:
40.079,79 zł na zadania: prace po-

rządkowe na terenie sołectwa, par-
tycypacja w kosztach budowy drogi 
przy szkole podstawowej, remont 
Sali lekcyjnej, doposażenie placu 
zabaw przy szkole podstawowej, 
piknik rodzinny i otwarcie boiska 
wielofunkcyjnego.
2022 r.:

42.643,00 zł na zadania: wykona-
nie dokumentacji projektowej na 
budowę drogi wewnętrznej dz nr 
142/34, 140/3, 422; doposażenie 
placu zabaw przy szkole podstawo-
wej, prace porządkowe na terenie 
sołectwa, wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę oświetle-
nia przy boisku wielofunkcyjnym, 
zakup i montaż ławek przy placu 
zabaw, zakup odśnieżarko-zamia-
tarki na potrzeby sołectwa, zakup 
i montaż pojemnika na nakrętki, 
zakup i montaż monitoringu na bo-
isku wielofunkcyjnym, organizacja 
imprez integracyjnych.
2023 r.:

48.253,94 zł na zadania: organi-
zacja imprez integracyjnych, do-
posażenie nowopowstałej części 
sportowo-rekreacyjnej szkoły pod-
stawowej.

Droga Suków - Borków - Daleszyce 2020

Oświetlenie Borków Osiedle 2022

Droga Borków 2018Aktywne przejście dla pieszych Borków 2021

Parking SP Borków 2021 Plac zabaw Borków 2020 Sala gimnastyczna Borków 2023
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Gmina „w pigułce”. Jak się zmieniamy?

Nowe drogi, oświetlenie ulicz-
ne, modernizacja szkoły, bu-
dowa siłowni zewnętrznej … 

- to największe zadania zrealizo-
wane w ostatnich latach w Brze-
chowie. Spokojna miejscowość 
położona przy północnej granicy 
naszej gminy może cieszyć się 
sukcesywnym rozwojem, z naci-
skiem na najważniejsze zadania 
służące poprawie jakości życia 
mieszkańców.

 Z Infrastruktura drogowa

- Przebudowa drogi powiatowej z bu-
dową chodnika (1,866 m)

- Przebudowa drogi wewnętrznej 
(650m, asfalt)

- Przebudowa drogi gminnej, koło 
rowu melioracyjnego (225m)

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. 
nr ewid. 232 (255m)

BRZECHÓW

- Dzięki bardzo dobrej współpracy z Burmistrzem 
Dariuszem Meresińskim, Radą Rady Miejskiej, 

Radną Powiatu Anną Kosmalą  sołtys Iloną Kozubek 
udało się  zrealizować wiele inwestycji, tych dużych i tych 

mniejszych, dzięki którym mieszkańcy mogą się czuć bezpiecznie. 
Zbudowane zostały drogi i oświetlenie uliczne. Powstała również 

pompownia wody, udało się też przeprowadzić bardzo dużą 
inwestycję – kompleksową termomodernizację szkoły. Obecnie 

prowadzone jest też duże zadanie – budowa drogi 
tak zwanej „przy rowie’’. Priorytetem moim jest jeszcze budowa 

sali gimnastycznej przy szkole podstawowej oraz kanalizacja, 
 co mam nadzieję uda się zrobić – mówi radna Rady Miejskiej 

w Daleszycach, Elżbieta Szumska.

Otwarcie Klubu Seniora w Brzechowie 2022

Droga Brzechów 2018

Oświetlenie Brzechów za szkołą 2022

- Przebudowa dro-
gi wewnętrznej 
dz. nr ewid. 337 
i 348/1 (550m, 
asfalt)
- Przebudowa 
drogi wewnętrz-
nej tzw. Przygun 
dz. nr ewid. 232 
i 349 (730m, as-
falt)
- Przebudowa 
drogi wewnętrz-
nej dz. nr ewid. 
260/1 (80m, as-
falt)

- Przebudowa drogi gminnej nr 348/1 
(65m, kruszywo)

- Budowa drogi gminnej tzw. droga 
przy rowie

- Opracowanie dokumentacji na roz-
budowę drogi gminnej polegającej 
na budowie odwodnienia

- Planowana budowa aktywnego 
przejścia dla pieszych przy szkole 
podstawowej

 Z Oświetlenie uliczne
- Rozbudowano oświetlenie o 41 

opraw typu LED, min. na odcinku 
za szkołą 7 szt., w Brzechowie No-

winach budowa oraz uzupełnienia 
w łącznej ilości 13 szt. 

- W 2018r. przeprowadzono moderni-
zację oświetlenia na całym odcinku 
drogi powiatowej nr 1319T polega-
jącej wymianie opraw sodowych na 
oprawy typu LED wraz z systemem 
sterowania oświetleniem. 

-  W bieżącym roku gmina ma w pla-
nach również uzupełnienie 2 opraw 
na odcinku drogi gminnej 319050T, 
oraz przystąpienie do opracowania 
dokumentacji projektowej dalszej 
części drogi tj. do posesji 73D. Na 
półmetku jest kolejny projekt po-
legający na uzupełnieniu oświetle-
nia na odcinku drogi powiatowej od 
pos. 66A do istniejącego oświetle-
nia w stronę tartaku.

 Z Zadania wodno-kanalizacyjne 
i kubaturowe

- Budowa pompowni wody i sieci wo-
dociągowej (254 m)

- Projekt budowy kanalizacji sanitar-
nej oraz odcinka sieci wodociągo-
wej łączącej Brzechów i Daleszyce

- Termomodernizacja szkoły podsta-
wowej

- Renowacja placu zabaw przy szkole 
podstawowej
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Gmina „w pigułce”. Jak się zmieniamy?

 Z Fundusz Sołecki

2018 r.:
37.693,80 zł na zadania: budowę 

drogi gminnej (wzdłuż rowu), prze-
budowę rowów melioracyjnych, or-
ganizację festynu rodzinnego.
2019 r.:

40.867,30 zł na zadania: czyszcze-
nie, przebudowę rowów meliora-
cyjnych, czyszczenie mostów, za-
kup tłucznia oraz wyrównanie dróg 
polnych, budowę siłowni zewnętrz-
nej, naprawę placu zabaw przy 
szkole podstawowej, organizację 
festynu rodzinnego.
2020 r.:

41.699,30 zł na zadania: budowa 
oświetlenia ulicznego Brzechów-
Nowiny, wykonanie dokumenta-
cji projektowej na budowę drogi 
gminnej, czyszczenie rowów melio-
racyjnych (kontynuacja zadania), 
rozbudowa monitoringu przy szko-
le podstawowej.
2021 r.:

45.134,90 zł na zadania: kontynu-
acja udrożnienia rowów melioracyj-

nych, projekt oświetlenia ulicznego 
(droga za szkołą), zakup i montaż 
tablicy ogłoszeniowej, utrzyma-
nie czystości i porządku na terenie 
sołectwa (zakup koszy na śmieci), 
montaż ogrodzenia koło kapliczki, 
wytyczenie drogi od tartaku do No-
win, organizacja imprez integracyj-
nych, projekt i zakup sprzętów na 
siłownię zewnętrzną.
2022 r.:

48.021,40 zł na zadania: budowa 
oświetlenia ulicznego przy drodze 
gminnej nr 260/1 (droga za szko-

łą), czyszczenie rowów melioracyj-
nych, zakup i montaż urządzenia 
na siłownię zewnętrzną, uzupełnie-
nie ubytków drogi gminnej nr 168.
2023 r.:

53.734,90 zł na zadania: wykonanie 
dokumentacji projektowej i dowie-
szenie lamp przy drodze gminnej 
348/1, remont i renowacja kaplicz-
ki, zakup i montaż urządzeń na 
siłownię zewnętrzną, konserwacja 
i udrożnienie rowu melioracyjne-
go, przebudowa drogi wewnętrznej 
348/1.

Pompownia Brzechów 2021 Termomodernizacja SP Brzechów 2021

Droga Brzechów Przygun 2019 Droga Brzechów za szkołą 2020

- Bardzo ważne dla mnie jest zaangażowanie mieszkańców w życie 
społeczne naszej gminy – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. 

– Jest to udział we wspólnych wydarzeniach, jak festyny integracyjne 
czy rocznice historyczne, ale przede wszystkim spotkania wiejskie, 
na których jest możliwość dyskusji o dalszych kierunkach rozwoju. 

Mieszkańcy mają bezpośrednią możliwość  decydowania o przyszłości 
i wskazują ich zdaniem najpilniejsze potrzeby swoich miejscowości. 

W ten sposób wspólnie budujemy budżet naszej gminy, w którym istotną częścią 
jest tak zwany fundusz sołecki. Środki te rosną z roku na rok, są rozdzielane 
proporcjonalnie do liczby mieszkańców i mogą być wydane tylko na działania 

służące lokalnej społeczności. Myślę, że to jeden z istotnych czynników 
wszechstronnego rozwoju naszych miejscowości, nie tylko patrząc 

na inwestycje, ale świadome budowanie naszej wspólnoty.
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26 lutego w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Daleszycach odbyła się kolej-
na odsłona cyklicznej akcji „Krew Da-

rem Życia”. Najcenniejszym darem podzieliło się 
27 dawców. Organizatorzy serdecznie dziękują za 
Wielkie Serca!

Akcję przygotowuje Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach przy współpracy 

z MGOK. Poza akcjami cyklicznymi w gminach, krew moż-
na oddać codziennie w siedzibie RCKiK, a aktualny stan 
„zapasów” w świętokrzyskim banku krwi można spraw-
dzić na stronie internetowej Centrum.

Dawcy mają okazję zbadać stan własnego zdrowia, 
a ponad wszystko – pomagają osobom chorym, dla których 
nie ma sztucznych zamienników naturalnego leku, jakim 
jest krew.                       MW

Dar życia od mieszkańców naszej gminy

Zakończyliśmy kolejne zada-
nia dotyczące budowy oświe-
tlenia ulicznego w gminie 

Daleszyce. - Jaśniej i bezpieczniej 
jest na ulicy Do Młyna w Mójczy, 
na Słonecznej w Sukowie, na dro-
dze łączącej Marzysz I i Marzysz 
II oraz w Szczecnie, na końcu wsi 
przy zatoczce – wylicza burmistrz 
Dariusz Meresiński.

W Mójczy zadanie polegało na 
montażu 15 szt. opraw oświetlenia 
oraz budowie 4 słupów. W Sukowie na 
zbudowanych słupach zamontowano 
3 oprawy oświetlenia. W Marzyszu na 
istniejących słupach zamontowano 4 
nowe oprawy oświetlenia, natomiast 
w Szczecnie zamontowano 3 nowe 
lampy. Wszystkie oprawy są nowo-

Kolejne drogi doświetlone

czesnym oświetleniem typu LED, któ-
re są podłączone do gminnego syste-
mu sterowania oświetleniem.

Nowe zadania w planach

Tymczasem gmina Daleszyce pra-
cuje już nad doświetleniem kolejnych 
odcinków dróg: w trakcie opracowania 
jest dokumentacja na budowę odcin-
ka oświetlenia ulicznego ulicy Akacjo-
wej w Mójczy oraz drogi powiatowej 
w Brzechowie (droga do tartaku).

Gmina Daleszyce ogłosiła także 
przetarg na wykonanie robót w kolej-
nych miejscowościach. Chodzi o do-
wieszenie opraw oświetlenia uliczne-
go w Kranowie (w kierunku Słopca), 
budowę oświetlenia ulicznego przy 
drodze gminnej nr 310009T w Niwach 

(od posesji 88b w kierunku ronda), 
budowę oświetlenia ulicznego na od-
cinku drogi wewnętrznej w miejsco-
wości Mójcza (dz. nr ewid. 62/2 na 
projektowanych słupach zasilanego 
ze stacji „77”), budowę oświetlenia 
ulicznego przy drodze powiatowej 
1322T w Daleszycach ul. Świętokrzy-
ska–Zagórze, budowę oświetlenia 
ulicznego przy drodze powiatowej 
1325T na projektowanych i istnie-
jących słupach zasilanych ze stacji 
„1280” w miejscowości Niwy oraz bu-
dowę oświetlenia ulicznego przy dro-
dze gminnej dz. nr ewid. 1155/48 na 
projektowanych słupach zasilanych ze 
stacji „283” również w miejscowości 
Niwy.

MW

Marzysz

Suków Szczecno

Mójcza
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Pierwsze kluby seniora w gminie Daleszyce mają 
już trzy lata! Rocznicę świętowali w lutym klu-
bowicze z Cisowa i Smykowa. Był jubileuszo-

wy tort, pyszny poczęstunek i zabawa taneczna, 
wspominanie nieśmiałych początków działania klu-
bów i deklaracje następnych wspólnych aktywnych 
lat. Niesłabnącego zapału do działania gratulował 
mieszkańcom burmistrz Dariusz Meresiński.

3 lata „Gminy Przyjaznej Seniorom”

Pierwsze kluby seniora w gminie Daleszyce zostały ofi-
cjalnie otwarte z początkiem 2020 roku w pięciu miej-
scowościach: oprócz Smykowa i Cisowa, także w Daleszy-
cach, Sukowie i Komórkach. Na realizację projektu „Gmina 
Daleszyce przyjazna Seniorom” pozyskano niemal 1,4 mln 
zł z funduszy unijnych. – Nadrzędnym celem w realizacji 
projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
osób starszych i ich aktywizacja – mówi burmistrz. – Klu-
by otwierają seniorom szereg możliwości, od wyjścia do 
teatru przez spotkanie z psychoterapeutą po zajęcia ru-

Burmistrz Dariusz Meresiński wręczył Medale 
Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie parom małżeńskim z gminy Daleszyce, 

które nie mogły uczestniczyć w ubiegłorocznych ofi-
cjalnych obchodach Złotych Godów. Były gratulacje 

chowe. A nade wszystko jest integracja, radość i mnóstwo 
energii, której można naszym seniorom pozazdrościć.  

- Przez te lata nie brakło przygód, wspaniałych wycie-
czek, spotkań z ciekawymi ludźmi, szlifowania talentów 
plastycznych i kulinarnych, aktywnego spędzania czasu. 
„Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu.” A nasi senio-
rzy są cały czas aktywni, uśmiechnięci i pełni pomysłów!  
Dziękujemy za zaproszenie i piękną rocznicę – dodała 
podczas uroczystości radna Powiatu Kieleckiego i prezes 
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce Anna 
Kosmala.

Rok „Razem z Seniorami”
- Wiem od samych zainteresowanych, że otwarcie klu-

bów seniora w naszej gminie to był strzał w dziesiątkę 
i cieszę się, że seniorzy są cały czas chętni, by z naszej 
oferty korzystać – mówi burmistrz. – Choć projekt był 
przygotowany na dwa lata, to szybko stało się jasne, że 
nie tylko będziemy go kontynuować, ale też otwierać ko-
lejne kluby w następnych miejscowościach.

To było możliwe dzięki zaangażowaniu Stowarzysze-
nia Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce, które pozyska-
ło niemal 1 mln zł unijnego dofinansowania do realizacji 
projektu „Razem z Seniorami”, w ramach którego – we 
współpracy z gminą Daleszyce otwartych zostało pięć no-
wych klubów seniora. Działalność rozpoczęły na początku 
ubiegłego roku w Marzyszu, Słopcu, Brzechowie, Mójczy 
i Niestachowie. 

- Obecnie więc na terenie gminy Daleszyce funkcjonuje 
10 klubów seniora i jest to na pewno imponujący wynik 
w skali kraju – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.

MW

Medale dla
„złotych” par

i najlepsze życzenia oraz okolicznościowe upomin-
ki.

W listopadzie podczas oficjalnej uroczystości w Dale-
szycach 50-lecie związku świętowało18 par. Na początku 
nowego roku Medalami uhonorowani zostali także pań-
stwo Olejnikowie i Witkowscy z Borkowa i Cisowa. Bur-
mistrz odwiedził małżonków w towarzystwie radnej Rady 
Powiatu Kieleckiego Anny Kosmali oraz przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Daleszycach Rafała Siwoni. Goście 
gratulowali pięknej rocznicy i życzyli jubilatom kolejnych 
zdrowych, radosnych i zgodnych lat w związku.

MW

Seniorzy świętują. Radosny jubileusz
w gminie Daleszyce



14 Luty / 2023

/ Głos Daleszyc / / Głos Daleszyc // Głos DalesZyc /

14

18 lutego 2023 roku w Szkole 
Podstawowej w Daleszy-
cach odbył się Bal Ósmokla-

sisty – uroczystość ważna dla każde-
go ucznia kończącego szkołę. Miał on 
niezwykle piękną oprawę za sprawą 
rodziców, którzy przygotowali go dla 
swoich pociech. 

Młodzież rozpoczęła ten wieczór uro-
czystym polonezem, który poprowadził dy-

Bal ósmoklasistów w Daleszycach

rektor szkoły – p. Maciej Mądzik. Następnie 
przewodnicząca Samorządu Uczniowskie-
go, w imieniu wszystkich uczniów klas 
ósmych, podziękowała przybyłym gościom, 
dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za 
trud włożony w to, by mogli w przyszłości 
być światłymi obywatelami, mądrymi Pola-
kami i dobrymi ludźmi. 

Po części oficjalnej rozpoczęła się za-
bawa, przebiegająca w atmosferze radości 

i przyjaźni. Aż do ostatniej minuty mło-
dzież szalała na parkiecie, nie zapomina-
jąc o manierach i dobrym zachowaniu.

- Cieszę się, że mogę wziąć udział 
w tym wydarzeniu i dziękuję wszystkim, 
którzy przygotowali ten piękny bal dla 
młodzieży - mówił burmistrz Dariusz Me-
resiński. 

ZsP Daleszyce
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Kraków jest miastem o wyjątko-
wym, historycznym znaczeniu, nie-
rozerwalnie związanym z naszymi 

dziejami i kulturą w jej duchowym i ma-
terialnym wymiarze społecznym. Wśród 
licznych obywateli tego miasta byli też 
potomkowie i krewni  Józefa Zagrodz-
kiego z Cisowa. 

Florian Straszewski h. Radwan (1768-
1847) był synem Anny z Komeckich, córki 
krakowskiego burgrabiego i Antoniego - zie-
mianina, a wnukiem Floriana - skarbnika 
Krakowa. Będąc w żałobie, po utracie dwój-
ki własnych dzieci, Florian z Józefą „piękną, 
wykształconą i majętną” zostali opiekunami 
sierot Marianny i Romana Rupniewskich, pra-
wnuków Józefa z Cisowa. Żona Floriana ode-
szła jednak przedwcześnie. On sam lękał się 
potem o braci: Wincenty, porucznik, walczył 
we Francji, a Michał, kapitan, uczestniczył 
w kampanii napoleońskiej, niestety – Feliks 
zginął w Powstaniu Kościuszkowskim.  

Florian jako mąż Marcjanny 
Dembińskiej, przeniósł się około 
1817 r. z Podkarpacia do Krako-
wa, gdzie kupili kamienicę przy 
obecnej Brackiej 9. Przyzwycza-
jony do codziennej aktywności, 
angażował się społecznie. Dzia-
łał w Radzie Miasta i w Senacie 
Krakowa. Należał do Komisji 
Włościańskiej, włączał się w pra-
cę Komitetu Budowy Kopca Ko-
ściuszki, a potem założył Komitet 
Upiększania Krakowa. Od 1820 r.  
kierował organizacją prac wokół 
Starego Miasta w celu zmiany 
charakteru tego zaniedbanego 
obszaru na rekreacyjny. 

Ponad dwudziestoletnie dzia-
łania Floriana dla Krakowa stały się sensem 
jego życia. Nadzorował prace porządkowe: 
niwelację terenów, osuszanie, wytyczanie 
alejek, a potem stopniowe obsadzanie tere-
nu krzewami i drzewami. Pisano o nim: „Mąż 
(ten) z nieporównaną gorliwością podjął się 
kierować robotami około pięknienia miasta, 
a to w zupełnej bezinteresowności i bez żad-
nej nagrody lub pensji”. Florian zdobywał fun-
dusze na te cele, również z własnych zaso-
bów. Odzyskiwał tereny przyległe do murów 
Starego Miasta i razem z prof. Radwańskim 
wybronił Barbakan przed planowanym przez 
Austriaków wyburzeniem. W trakcie prac na 
zboczu Wawelu pisano: „Z dawna osypane 
gruzem, śmieciskiem, porosłe dzikim ziel-
skiem, niemiły czyniło widok. Zewnątrz więc 
czyścił górę Straszewski, skopując, nadsypu-
jąc, równając, gładząc”. Podmurowano mury 
i baszty,  zagospodarowano południowy stok: 
powstały winnice i sady brzoskwiniowe. Dzię-
ki inicjatywie i pieniądzom Floriana, otwarto 
dla turystów  Smoczą Jamę. 

Florian kochał Kraków całym sercem. 
Spacerując, cieszył się Plantami, które co-
raz piękniej otulały serce miasta. W swoim 

testamencie zabezpieczył 3 tysięcy dukatów 
hol. w złocie na ich utrzymanie i rozwój (war-
tość kamienicy). Florian był szanowanym 
obywatelem, wyróżnionym medalami, który 
dyskretnie troszczył się o bied-
nych. W testamencie zapisał też 
2 tysiące zł dla miejskich orga-
nizacji charytatywnych. Zmarł 
w 1847 roku, kiedy marcowe 
słońce topiło śnieg na Plantach. 
Mieszkańcy Krakowa, właśnie 
tam wystawili mu pomnik - 
obelisk z tatrzańskiego granitu 
(wyk. Stehlik), otoczony póź-
niej różanym kobiercem, a po-
łożony w pobliżu długiej ulicy, 
nazwanej potem ulicą Floriana 
Straszewskiego. 

Kto by pomyślał, że oko-
ło 26 lat po śmierci Floriana, 
pracę zawodową i społeczną 
w Krakowie podejmie Maurycy 

Straszewski – potomek Jó-
zefa z Cisowa i Józefa Kaje-
tana urodzonego w Cisowie. 
Ojciec Maurycego - Ryszard, 
był bratankiem Floriana Stra-
szewskiego. Urodzony na 
Podkarpaciu Maurycy (1848 
-1921) przybył do Krakowa 
około 1871 r. jako doktor filo-
zofii i matematyki, po studiach 
w Pradze, Wiedniu, Zurychu 
i Getyndze. Habilitował się na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
i został wykładowcą, a potem 
kierownikiem i dziekanem 
Katedry Filozofii, wiążąc się 
z uczelnią na 35 lat.  

Zgodnie z ideą „filozofia 
na służbie człowiekowi” dbał o wydział i dzia-
łał społecznie: w 1909 r. 
założył Tow. Filozoficzne, 
organizował zjazdy filo-
zofów, brał udział w kon-
gresach zagranicznych, 
redagował „Wielką En-
cyklopedię Powszechną”. 
Uznany za eksperta filo-
zofii Orientu, był też my-
ślicielem chrześcijańskim. 
Wykładał z pasją i wycho-
wywał, a studenci, ceniąc 
jego osobowość, wybrali 
go patronem Krakowskie-
go Związku Studentów. 
Działał w organizacji pa-
triotycznej Straż Polska 
i współpracował m.in. 
z Przeglądem Powszechnym i Krakusem. Wy-
brany został do Rady Miasta i był deputowa-
nym w Wiedniu. Z radością, przez około 40 
lat, jako członek Komisji Plantacyjnej, spra-
wował funkcję kuratora Plant. Za jego kaden-
cji Planty, zajmujące 20 ha., otrzymały swój 
ostateczny kształt, m.in. przy Barbakanie, 

zamiast rozległego targowiska, pojawiła się 
sadzawka z romantycznymi akcentami. 

Mieszkał  przy ul. Floriana Straszew-
skiego, a jego rodzina to żona Maria z Sa-
dowskich i dzieci: Henryk (w przyszłości dr 
filozofii); Michał (publicysta i dyplomata); 
Kazimierz (inżynier elektrotechniki i poliglo-
ta). Ich willa zwana „Małym Wawelem” (styl 
neorenesansowy), stała tuż przy uroczym za-

kątku Plant, zwanym Ogrodem 
przy Wawelu, miejscu inspiru-
jącym artystów, m.in. Stanisła-
wa Wyspiańskiego. W XX w. po-
jawiły się tam kamienne sowy 
autorstwa Chromego - symbole 
mądrości i filozofii,  ku czci prof. 
UJ Maurycego Straszewskiego – 
potomka Józefa z Cisowa, który 
zmarł w 1921 roku. 

Kraków to miasto arty-
stów – na czele z mistrzem 
Janem Matejką (1838-1893). 
Wśród jego przyjaciół był bio-
graf wybitnego malarza - Izy-
dor Jabłoński, brat cioteczny 
Konstantego Grodzickiego, po-
tomka Józefa z Cisowa i krew-
ny Maurycego. Matejko i Izydor 

studiowali razem malarstwo, a potem, jako 
profesorowie, nauczali w Krakowie: Jan - ma-
larstwa historycznego, a Izydor – rysunku. 
Na Plantach, na ulubionej ławeczce Matejki, 
omawiano czasem poważne tematy. Jak pi-
szą,  inspiracji do obrazu Stańczyk „należy 
szukać w rozmowach artysty z przyjacielem 
Izydorem Jabłońskim, który miał podpowie-
dzieć artyście pomysł przedstawienia błazna 
w kontraście uczuć wewnętrznych z powierz-
chownością”.

Jabłoński namalował wizerunki Jana, po-
dziwiając również duchowość Matejki, który 
pracę zaczynał od znaku krzyża. Matejko na-
pisał do Izydora: „Drogi memu sercu - choć 
tak późno, posyłam Ci kawałek opłatka z ży-
czeniami, o jakie każdy z nas modli się co 
dzień”. Matejko kochał wawelską Katedrę, 
a „stąpając z pietyzmem po jej posadzce”, 

wspominał polskie dzieje. Kilka lat 
po klęsce Powstania Styczniowego, 
otworzono sarkofag króla Kazimie-
rza Wielkiego, co „przywołując prze-
szłość dawało wiarę w przyszłość”. 
Matejko był godnym tego świadkiem 
i ilustratorem, a Jabłoński pracował 
nad polichromią baldachimu dla kró-
la, odnawiał też freski w kaplicy świę-
tokrzyskiej Wawelu. 

Kraków – miasto królów i historia 
narodu. Bliskie nam poprzez nasze 
doświadczenia i życiowe misje minio-
nych pokoleń, o których nie możemy 
zapomnieć i jak pisała Jasnorzew-
ska: „Zamku, legendo, czy pamię-
tasz o mnie? I ty, wieńcu kasztanów, 
kwitnących niezłomnie”. Powrócimy 

zatem do tak odległych czasów, jak tylko 
wiedza genealogiczna pozwoli w następnym 
artykule: „Józef z Cisowa, rodzina a Włady-
sław Jagiełło”.  

B. Kraj, a. Pacek, a. Wellem z d. Karpińska 
(Niemcy), M. Kowalski (Francja), R. Wilczyński

Józef z Cisowa, rodzina a królewski Kraków
Okruchy Historii Cz. V

„I gdzie jest drugie miasto tak liśćmi pokryte, jakby strzechą zielonej wokoło dachówki? 
Kasztany – pień obok pnia – nokturn cienisty za dnia. […] Na ławce profesor z książką, 

na drugiej hrabina w pince-nez, a na trzeciej żydowska dziewczynka jak róża”.      
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
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Aktywne mieszkanki naszego regionu spotkały 
się 14 lutego w Targach Kielce. Panie z kół go-
spodyń wiejskich zostały zaproszone na wa-

lentynkową konferencję przez Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

Na spotkaniu były też przedstawicielki gminy Daleszy-
ce. Reprezentowały nas Sukowianki znad Lubrzanki i We-
sołe Gosposie z Widełek. Gospodynie miały okazję do in-
tegracji, a przy tym usłyszały wiele pochlebnych słów na 
temat swojej działalności, zaangażowania w życie społecz-
ne i promocji lokalnych tradycji. 

Spotkanie KGW w Targach Kielce
O chęci wsparcia kół gospodyń wiejskich mówili obecni 

na spotkaniu wiceminister Anna Krupka, senator Krzysz-
tof Słoń, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego 
Renata Janik, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Henryk Milcarz, wojewoda świętokrzyski 
Zbigniew Koniusz oraz wójtowie i burmistrzowie świętokrzy-
skich miast i gmin.

Spotkanie odbyło się pod nazwą „Sieciowanie podmio-
tów ekonomii społecznej z terenu województwa święto-
krzyskiego”. 

MW
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Kolarze ze szkółki Vento Bike Team Daleszyce zo-
stali zwycięzcami plebiscytu sportowego Echa 
Dnia. Świętokrzyska Fundacja Sportu została Dru-

żyną Roku 2022 w powiecie kieleckim i drugą drużyną 
województwa świętokrzyskiego. - Gratuluję naszym 
wspaniałym młodym sportowcom i trenerom tego wy-
różnienia, które jest potwierdzeniem ich świetnej for-
my i nagrodą za codzienną pracę i wytrwałość – pod-
kreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Gala podsumowująca plebiscyt Świętokrzyskie Gwiaz-
dy Sportu odbyła się 3 lutego w Grand Hotelu w Kielcach. 
Tymczasem kolarze nie spoczywają na laurach i mimo 
mroźnej aury już w lutym szykowali się do kolejnych wy-
zwań. Zimowy obóz treningowy, na którym Vento Bike 
Team szlifowało formę przed nowym sezonem odbył się 
w zajeździe Mistrz i Małgorzata w Borkowie. 

- Jak wiemy, wyścigu nie wygrywa się na wyścigu, wy-
ścigi wygrywa się zimą. To zimą należy rozpocząć trening 
i go utrzymać, warunki jakie są widzimy. Aktualnie więc 
nie tylko hartujemy ciało, ale i ducha - bo jednak wyjść na 
rower czy biegać w taką pogodę to znacznie mniej komfor-
towe, niż siedzenie przed TV. A nam się udało zebrać mło-

Vento Drużyną Roku 2022

Pamięci „Wyklętych”
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-

nierzy Wyklętych”. Jak co roku, o bohaterach powojennej 
Polski przypominają uczniowie i nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej im. Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej 
w Sukowie.

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został 
ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, aby upamięt-
nić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku 
przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. 
Uczniowie naszej szkoły szczególną wagę przykładają do 
wydarzeń historycznych, dlatego też przy okazji 1 marca 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowa-
li gazetkę ścienną, a na lekcjach historii poruszana była 
tematyka tamtych wydarzeń” – relacjonują nauczyciele. 
Apel z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych odbył się także w Szkole Podstawowej w Słopcu.

dzież i dzięki wsparciu wielu osób daliśmy radę zorganizo-
wać obóz. Zgrupowanie, które w dużej mierze kształtuje 
formę już na lato, bo teraz już tylko powinno być lepiej 
szybciej i mocniej – podsumował trener Krzysztof Baćkow-
ski, dziękując za pomoc w przygotowaniach m.in. burmi-
strzowi Dariuszowi Meresińskiemu.

MW
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Nasi piłkarze walczyli o mi-
strzostwo do ostatniej minu-
ty, ostatecznie ustąpili tylko 

zespołowi Dragon-Strop, na trze-
cim miejscu uplasowały się Targi 
Kielce. Najlepszym bramkarzem 
III edycji został wybrany zawod-
nik Amatora Paweł Pietrowski. 
Rozgrywki odbyły się na hali Po-
litechniki Świętokrzyskiej w Kiel-
cach w ostatnich dniach stycznia.

- Walka o mistrzostwo ligi toczy-
ła się do ostatniej minuty ostatniego 

LKS Amator Słopiec wicemistrzem
III edycji Świętokrzyskiej Ligi Futsalu 

meczu w grupie mistrzowskiej – rela-
cjonował kapitan zespołu LKS Amator 
Słopiec Mariusz Dziadowicz. 

- W pierwszym meczu ostatniego 
dnia rozgrywek bardzo dobrze się za-
prezentowaliśmy pokonując drużynę 
Dragon-Strop dzięki czemu objęliśmy 
prowadzenie w grupie. Warto dodać, 
że była to jedyna porażka Dragona we 
wszystkich meczach, tak w grupie elimi-
nacyjnej jak i mistrzowskiej. Pewną wy-
graną odniosła też drużyna Targi Kielce 
na drużyną Team Bodzentyn. W drugiej 

kolejce wygrana drużyny Drogon-Strop 
na Team Bodzentyn spowodowała, że 
na pierwsze miejsce awansował Dragon 
z jednym punktem przewagi na Amato-
rem Słopiec. Dragon musiał czekać na 
wynik ostatniego meczu. Mecz pomię-
dzy Amatorem Słopiec a Targami Kielce 
decydował o mistrzostwie ligi. Po bardzo 
wyrównanym meczu niestety przegrali-
śmy jedną bramką, co dało mistrzostwo 
Dragonowi – podsumował rozgrywki 
Mariusz Dziadowicz. 

Kapitan podziękował zawodni-
kom wszystkich drużyn za sporto-
wą i ambitną rywalizację, walkę do 
końca w każdym meczu, arbitrom za 
obiektywne sędziowanie oraz organi-
zatorom za świetnie przygotowanie 
i oprawę rozgrywek. 

W zespole Amatora pod kierownic-
twem trenera Zbigniewa Witki zagra-
li: M. Bąk, M. Kapela, M. Jaworski, M. 
Dziadowicz, M. Golmento, M. Suto-
wicz, M. Kulas, H. Wołowiec, D. Frąk, 
T. Rzadkowski, P. Grzęda, A. Kozub, T. 
Otawski, W. Wołowiec, I. Bielecki. 

MW
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Reprezentacja polskich księ-
ży zdobyła złoty medal w Mi-
strzostwach Europy w pił-

ce nożnej halowej, rozegranych 

Polscy księża mistrzami Europy

zajęła I miejsce i awansowała do roz-
grywek wojewódzkich, które odbędą 
się marcu. W gorszych nastrojach 

wracały dziewczynki, którym nie uda-
ło się wyjść z grupy.

sP Niestachów

23 lutego w Szkole Pod-
stawowej 25 w Kiel-
cach odbyły się Po-

wiatowe Siatkarskie Mistrzostwa 
Szkół Podstawowych wojewódz-
twa świętokrzyskiego dla klas 
4-6 organizowane przez Święto-
krzyskiego Kuratora Oświaty oraz 
Stowarzyszenie Sport CK. Na naj-
wyższym podium stanęła drużyna 
chłopców ze szkoły w Niestacho-
wie

Dziewczyny i chłopcy pojechali re-
prezentować naszą szkołę w składzie: 
Paulina Cendrowicz, Nikokola Kraska, 
Izabela Pieczaba, Agata Śliska, Pauli-
na Jankowska, Maja Bednarska. Eki-
pa chłopców Krystian Bozowski, Ni-
kodem Mazurczak, Oliwier Ostrowski, 
Aleksander Parais, Marcel Romański, 
Miłosz Łopaciński.

Doświadczenie, które chłopcy 
zdobywali na poprzednich turniejach 
siatkarskich zaprocentowało. Były 
piękne, zacięte pojedynki. Chłopcy 
grali bardzo dobrze, pozostawiając 
całe serce na boisku. Najbardziej za-
cięty pojedynek był ze szkoła z Bo-
dzentyna, która zajęła drugie miej-
sce. Drużyna chłopców z Niestachowa 

Uczniowie z Niestachowa
najlepsi w siatkówce

towarzyszył burmistrz Dariusz 
Meresiński, który jest kierowni-
kiem polskiej drużyny.

- Ty samym nasza reprezenta-
cja obroniła tytuł najlepszej drużyny 
w Europie zdobyty na ostatnich mi-
strzostwach w Pradze. Dziękuję, że 
cały czas trzymaliście za nas kciuki 
– relacjonował burmistrz Dariusz Me-
resiński.

Mistrzostwa zaczęły się dla Pola-
ków od udanych spotkań grupowych 
z Czarnogórą (8:0), Austrią (6:1) i Ru-
munią (0:0). W ćwierćfinale wygrana 
z Rumunią 5:0, w półfinale z Bośnią 
i Hercegowiną 1:0. Gratulujemy!

Puchar dla najlepszej drużyny Eu-
ropy odebrał kapitan, ks. Marek Ło-
sak, mieszkaniec Daleszyc.

W rozgrywkach brało udział 16 
drużyn, poza Polską także z Portuga-
lii, Chorwacji, Albanii, Kazachstanu, 
Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Słowe-
nii, Serbii, Słowacji, Rumunii, Włoch, 
Czech, Węgier, Austrii i Czarnogóry.

od 13 do 17 lutego w Timisoarze 
w Rumunii. W finale Polska poko-
nała drużynę z Portugalii 3:2. Za-
wodnikom jak co roku aktywnie 
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Gmina Daleszyce w obiektywie
Ferie 2023 z MGOK, MGOPS i Spartakusem


