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Strefa Kibica

27 czerwca w Gdańsku Sparta Daleszyce
obroniła Puchar Polski w Piłce Plażowej Kobiet.
Najlepszą strzelczynią została Federica Dall’ara.

Gabrysia Kaczmarczyk
z Vento Bike Team Daleszyce
została Mistrzynią Polski
Szkółek Kolarskich na rok 2021.

Szanowni Państwo!
Półmetek roku 2021 za nami. To dobra okazja, by podsumować najważniejsze działania,
jakie realizujemy w naszej gminie, a spektakularnych działań naprawdę nie brakuje.
W aktualnym Głosie Daleszyc piszemy
o zakończeniu największej w historii naszej
gminy inwestycji, jaką była budowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Wskazujemy też szczegółowo, gdzie zaplanowaliśmy
następne działania drogowe i wodnokanalizacyjne.
Piszemy o tych inwestycjach, których realizację rozpoczynamy lub kończymy, a przecież w trakcie jest wiele innych zadań, m.in.
trwa przebudowa ulicy Kilińskiego w Daleszycach i drogi powiatowej w SukowieBabiu, projektowana jest przebudowa skrzyżowania przy Domu Ludowym, droga
powiatowa w Szczecnie, droga w Marzyszu; przygotowujemy kolejne fragmenty
oświetlenia ulicznego i odcinki wodociągów oraz kanalizacji sanitarnej.
Ale poza tymi działaniami, realizujemy też szereg projektów społecznych,
integrujących i wspierających mieszkańców. Dziś relacjonujemy m.in. otwarcie
świetlicy dla dzieci w Komórkach, uroczystości patriotyczne w Cisowie i zakończenie
roku szkolnego w naszych szkołach. Wszystkim uczniom i nauczycielom jeszcze raz
życzę zasłużonego odpoczynku, byście pełni energii wrócili do szkół we wrześniu.
Na koniec chcę Państwa zachęcić do przeczytania artykułu na temat sesji
absolutoryjnej. Znajduje się w nim krótkie sprawozdanie dotyczące realizacji
ubiegłorocznego budżetu miasta i gminy Daleszyce. Można przy tym podsumować,
co w ciągu tak krótkiego czasu zmieniło się wokół nas. Przy tej okazji jeszcze raz
dziękuję Radnym i wszystkim osobom, które pomogły nam w realizacji tak wielu zadań.
Wspólnie zmieniamy naszą gminę na lepsze.
Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

3 lipca 2021 roku w związek małżeński wstąpił
nasz redakcyjny kolega i pracownik
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach,
Michał Kapela.
Szczęśliwą wybranką została Dominika Mochocka.
Wzruszająca uroczystość zaślubin
miała miejsce 3 lipca 2021 roku
w kościele pw. św. Rozalii w Skorzeszycach.
Z okazji tego pięknego wydarzenia
składamy Młodej Parze najserdeczniejsze życzenia
wielu wspólnych lat przeżytych w szczęściu, zdrowiu i miłości.
Obyście mieli dla siebie codziennie
„uśmiech na twarzy i dłoń w potrzebie”.
Wszelkiej pomyślności na wspólnej drodze życia!

Piotr Pawlik ze Szczecna został
II Wicemistrzem Polski Osób
z Niepełnosprawnościami w Łucznictwie
- Lublin 2021.

Tomasz Biskupski z Sukowa znów
na podium: mistrz Polski tym razem zajął
3. miejsce podczas Półmaratonu
Radomskiego Czerwca ’76.
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Wyremontujemy szkołę w Brzechowie
Szkoła podstawowa w Brzechowie przejdzie kompleksową
termomodernizację. Co się zmieni? Placówka zyska nowy
dach i okna, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne,
wymienione centralne ogrzewanie, odnowiona elewacja.
Uczniowie i nauczyciele zyskają nowoczesny, bezpieczny
i bardziej komfortowy budynek, który – podobnie jak inne
szkoły w naszej gminie – będzie też cieszył oko pięknymi
kolorami. Na realizację zadania wartego 1,9 mln zł
pozyskane zostało zewnętrzne dofinansowanie.
– Szkoła to serce niemal każdej małej miejscowości, dlatego
tak ważna jest ta inwestycja, nie tylko dla dzieci, rodziców
i wszystkich pracowników szkoły, ale też dla pozostałych
mieszkańców, którzy będą mogli być dumni z tego, jak
zmienia się i pięknieje ich okolica – podkreśla burmistrz
Dariusz Meresiński.
Umowa z wykonawcą podpisana
Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą zadania termomodernizacji szkoły odbyło się, 14 czerwca w Brzechowie.
Dokument swoimi podpisami parafowali: burmistrz Miasta
i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński oraz przedstawiciel
Zakładu Remontowo-Budowlanego Jarosław Marciniec.
Wartość prac budowlanych wyceniono na kwotę 1 milion
887 tysięcy złotych.
– Jest to drugi etap termomodernizacji budynków na terenie
gminy Daleszyce. W pierwszym udało nam się przeprowadzić termomodernizację dziesięciu obiektów. W drugim
znajdują się dwa budynki: szkoły podstawowej w Szczecnie
i szkoły podstawowej w Brzechowie. Planujemy, że wartość
tych dwóch zadań będzie wynosiła łącznie 2,5 miliona
złotych. Na ten cel pozyskaliśmy około 1,5 miliona złotych
dofinansowania zewnętrznego. Zadania będą realizowane
w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. – powiedział burmistrz.
Szeroki zakres prac
W ramach inwestycji w budynku szkoły w Brzechowie mają
zostać wymienione okna i drzwi zewnętrzne, ocieplone będą
też ściany zewnętrzne, w części ocieplony będzie także strop
nad parterem i połać dachu. Założono również modernizację
instalacji c.o., w tym wymianę kotła, a także modernizację

Śmieci bez podwyżki
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu miasta i gminy Daleszyce zostało zabezpieczone
na kolejne 2,5 roku. Ceny w efekcie porozumienia nie
ulegną zmianie.
Gmina Daleszyce rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 1 czerwca burmistrz
Dariusz Meresiński podpisał umowę z wykonawcą
wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Spośród firm,
których zgłoszenia wpłynęły, najkorzystniejszą ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko-Kwiat z Woli
Jachowej. Wartość umowy to 5.852.865,00 zł (kolejne oferty
opiewały na ponad 7 i ponad 8 mln zł).
Efektem podpisanej umowy jest nie tylko zabezpieczenie odbioru śmieci od mieszkańców gminy Daleszyce,
ale też zachowanie obecnych stawek za usługi, które wynoszą
16 zł miesięcznie od każdego mieszkańca za oddawanie

instalacji cieplnej wody użytkowej, w tym wymianę kotła.
Poza tym, zakres inwestycji obejmuje modernizację
oświetlenia wewnętrznego budynku z wykorzystaniem
instalacji fotowoltaicznej.
Z podpisania umowy cieszyła się także Ewa Kwiecień
– prezes Stowarzyszenia Kuźnia Talentów w Brzechowie,
które było mocno zaangażowane w przygotowania do termomodernizacji budynku.
– Cieszymy się, że inwestycja zostanie zrealizowana, tym
bardziej, że będzie to działanie kompleksowe, zaczynając
od wymiany dachu, poprzez montaż fotowoltaiki, po wymianę ogrzewania, czyli kompleksowy remont budynku
– powiedziała prezes Ewa Kwiecień.
Anna Wojnowska-Borys, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzechowie podkreślała, że termomodernizacja
zdecydowanie obniży koszty utrzymania budynku.
– Zostanie zamontowana tu fotowoltaika, co da duże
oszczędności energetyczne. Obniżą się też koszty ogrzewania. Uczniowie będą uczyć się w odmienionych i bardzo
komfortowych warunkach – podsumowała dyrektor Anna
Wojnowska-Borys.
Prace termomodernizacyjne szkoły w Brzechowie
mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
Tymczasem gmina Daleszyce jest także w trakcie
przetargu na kolejne zadanie dotyczące termomodernizacji
budynku szkolnego – kolejny remont obejmie budynek „B”
Szkoły Podstawowej w Szczecnie.
Agnieszka Olech
posegregowanych odpadów lub 15 zł, jeśli mieszkańcy
kompostują bio-odpady. Cena za odpady nieposegregowane
wynosi 32 zł.
– Cieszę się, że będziemy kontynuować udaną współpracę
z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych
w naszej gminie, a jednocześnie w dobie galopujących cen
za usługi wywożenia śmieci, kiedy inne gminy zmuszone
są informować mieszkańców o kolejnych podwyżkach,
my osiągnęliśmy pewną stabilność – podkreśla burmistrz
Dariusz Meresiński. – Nie oznacza to niestety, że jesteśmy
w stanie zapewnić taką sytuację na kolejne lata, ponieważ
cena odbioru śmieci zależy od wielu narzuconych nam
odgórnie opłat, na które nie mamy wpływu oraz ilości
„wyprodukowanych” przez mieszkańców śmieci, a w myśl
prawa system musi się całkowicie finansować z opłat
ponoszonych przez mieszkańców. Przypominam, że gmina
nie może ani zarabiać na tej usłudze, ani do niej dopłacać.
Magdalena Włodarska
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Lepszy dojazd w Borkowie i Szczecnie
Ruszamy z nowymi inwestycjami na terenie naszej gminy.
Już wkrótce wyasfaltowane zostaną kolejne odcinki
drogowe w miejscowościach Borków i Szczecno.
Ogłoszone przez Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach przetargi na przebudowę drogi wewnętrznej w Borkowie
i parkingu przy ośrodku zdrowia w Szczecnie zostały rozstrzygnięte. 8 czerwca burmistrz Dariusz Meresiński podpisał
umowy z wykonawcami zadań.
– Rozpoczynamy kolejne ważne drogowe inwestycje, które
latami posłużą mieszkańcom – podkreśla burmistrz.
Przebudową drogi wewnętrznej w Borkowie zajmie
się firma „Kowex” z Pawłowa. Chodzi o 110-metrowy
odcinek trasy za szkołą. Droga zostanie na nowo wytyczona,
wyprofilowana i wylana nawierzchnią asfaltową, będzie
miała 3,5 metra szerokości i półmetrowe pobocza. Cena
inwestycji to 61.228,11 zł.
– Zdecydowaliśmy, że częściowo środki na to zadanie będą
wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego – podkreśla
Rafał Siwonia, sołtys Borkowa. – To ważna dla mieszkańców
droga, przy której wiele rodzin mieszka już kilkadziesiąt lat.

To, że musieli na realizację inwestycji poczekać, wiąże się
z tym, że w pierwszej kolejności zdecydowaliśmy wykonać
w tym rejonie sieć wodociągową, ażeby uniknąć ewentualnych komplikacji podczas prac.
Wykonawcą kolejnego zadania jest Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych ze Staszowa. Inwestycja polega na położeniu masy asfaltowej na parkingu przy ośrodku zdrowia
w Szczecnie. Jej koszt to 44.781,84 zł i także w części będzie
sfinansowana ze środków gminy w ramach Funduszu
Sołeckiego.
– To zadanie będzie miało szczególne znaczenie dla wszystkich mieszkańców miejscowości, którzy korzystają
z pomocy służby zdrowia – tym bardziej zależało nam,
by parkowanie tutaj było bezpieczne i wygodne – podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński. – Cieszy mnie także,
że mieszkańcy zgodnie decydują o wsparciu tak praktycznych zadań w ramach funduszy sołeckich, co niejednokrotnie przyspiesza realizację istotnych dla nich inwestycji.
Termin wykonania prac wynosi trzy miesiące od dnia
podpisania umowy, czyli obie inwestycje będą gotowe
na początku września.
Magdalena Włodarska

Zbudujemy ponad 9 km sieci wodno-kanalizacyjnej.
Sprawdź, gdzie!
Gmina Daleszyce jest w trakcie przetargu na opracowanie
dokumentacji projektowych aż 17-tu zadań dotyczących
sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej; w efekcie
powstanie ponad 9,3 km nowych instalacji.
– Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej to obecnie jedno
z najważniejszych zadań gminy i wyzwanie, by sprostać nie
tylko potrzebom ludzi, ale jednocześnie – rosnącym wymogom dotyczącym ochrony środowiska naturalnego
– podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Nasza gmina
wciąż się rozrasta, przybywa mieszkańców i nowych domów,
dlatego w dziedzinie porządkowania gospodarki wodnokanalizacyjnej pracujemy bez wytchnienia, budując nowe
sieci, projektując, odnawiając – przyznaje burmistrz. – Choć
budowa kanalizacji nie wzbudza tak dużych emocji, jak
nowa droga czy szkoła, to jednak zasadniczo zmienia komfort
życia, dlatego kolejnych 17 zadań, jakie ogłosiliśmy, uważam
za ogromny krok w kierunku dalszego rozwoju naszej gminy.
Nowe zadania dla 9 miejscowości
Zamówienie gminy dotyczy opracowania dokumentacji
projektowej na budowę odcinków sieci wodociągowych
w miejscowościach: Słopiec od działki 201 do 194/2 oraz
do działki 984 o długości ok 950 mb, Marzysz-Kiełków
o długości ok 180 mb, do działki 13/5 w miejscowości Mójcza
o długości ok 215 mb, Brzechów o długości ok 950 mb,
Słopiec Szlachecki o długości ok 1.1 km, Mójcza o długości
ok 1 km, Komórki do działek od numeru ewid. 144/1 do 146/5
o długości ok 230 mb, Niwy od numeru działki ewid. 1157/3
do 1157/55 o długości ok 500 mb.
Zadania dotyczące projektów budowy sieci kanalizacyjnej dotyczą miejscowości: Marzysz-Kiełków o długości
ok. 180 mb, Brzechów o długości ok 200 mb, do działki 13/5

w miejscowości Mójcza o długości ok 25 mb, Słopiec
Szlachecki o długości ok 780 mb, Mójcza o długości ok 1.2
km, Daleszyce do działki 4526 o długości ok 50 mb,
Daleszyce na działkach od numeru ewid. 937/6 do działki
880/2 o długości ok 580 mb.
Zadania dotyczące opracowania dokumentacji
projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
będą realizowane w miejscowościach: Szczecno o długości
ok 250 mb oraz Komórki do działek numer ewid. 188/3,
188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188/10, 188/11, 188/12
o długości ok 350 mb.
Porządkujemy kompleksowo
Po wyborze wykonawców i opracowaniu projektów będzie
mogła rozpocząć się budowa kolejnych tak potrzebnych
mieszkańcom instalacji.
Tymczasem w tej chwili gmina Daleszyce jest już
w trakcie realizacji około dziesięciu podobnych zadań, m.in.
rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Kranowie, wodociągu w Mójczy, projektowania kanalizacji w Brzechowie
i Niestachowie, rozpoczęcia przebudowy oczyszczalni
w Szczecnie.
– 29 czerwca również oficjalnie zakończyła się rozbudowa
oddanej z początkiem roku do użytku oczyszczalni
w Daleszycach, zakończył się też remont oczyszczalni
w Marzyszu, co sprawia, że wszystkie te obiekty na terenie
naszej gminy stają się przyjazne dla środowiska i gotowe
do podłączenia nowych, przewidywanych już i projektowanych sieci. Działamy więc kompleksowo, ponieważ tylko
w ten sposób możemy sprawnie porządkować skomplikowaną i kosztowną gospodarkę wodno-kanalizacyjną
– podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.
Magdalena Włodarska
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Umowy podpisane. Zaczynamy 7 nowych inwestycji drogowych
Przebudujemy „powiatówki” w miejscowościach Smyków,
Daleszyce, Niwy, Suków Borki i Słopiec-Ławy-Niwy,
powstaną nowe drogi wewnętrzne w Słopcu i Widełkach.
Mieszkańcy zyskają nowe nawierzchnie i brakujące odcinki
chodników!
Burmistrz Dariusz Meresiński podpisał 24 czerwca umowy
na wykonanie dokumentacji projektowych dla siedmiu
zadań. Wykonawcą projektów, wyłonionym w przetargu
ogłoszonym przez gminę Daleszyce, zostało Specjalistyczne
Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie „Prosta-Projekt” z Chmielnika.
Przebudujemy drogę w Smykowie. Będzie chodnik przy
„powiatówce”
Nową nawierzchnię asfaltową na długości około 1400 mb
i bezpieczny chodnik zyskają mieszkańcy Smykowa.
– Inwestycja dotyczy głównej drogi w Smykowie, z której
korzystają wszyscy mieszkańcy. Niestety, do tej pory
brakowało tam chodnika, a więc sprawimy, że poziom
komfortu i bezpieczeństwa poruszania się w tym rejonie
zwiększy się praktycznie o sto procent – podsumowuje
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.
Będzie nowa nawierzchnia i brakujący chodnik do Niw
– Po opracowaniu projektu, wyremontujemy drogę
powiatową na odcinku od Domu Ludowego w Daleszycach
do ronda na Niwach, a dla pieszych zapewniliśmy tutaj
uzupełnienie brakujących odcinków chodnika – mówi
burmistrz. – Jest to nasza odpowiedź głównie na wniosek
mieszkańców Niw.
Inwestycja dotyczy przebudowy odcinka drogi
o długości około 2630 mb oraz budowy ok. 600 mb chodnika.
Nowy asfalt i chodnik w Sukowie „Borkach”
W miejscowości Suków Borki zaprojektowana zostanie
przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika
na długości ok. 1770 mb. Inwestycja zostanie podzielona
na dwa etapy: pierwszy obejmie odcinek o długości 970 mb,
drugi – ok. 800 mb.

– W Sukowie trwa aktualnie inwestycja realizowana przez nas
z Powiatowym Zarządem Dróg, która dotyczy przebudowy
dróg w dzielnicy Modrzewie i Babie. Teraz czas na Borki
i tutaj również mieszkańcy będą mogli liczyć na nową
nawierzchnię drogi i chodnik – mówi burmistrz Dariusz
Mersiński.
Doświetlimy skrzyżowanie z obwodnicą
– Kolejne zadanie, jakie sobie wyznaczyliśmy, dotyczy
opracowania dokumentacji projektowej na remont ulicy
Kościuszki w Daleszycach, wraz z budową chodnika
i oświetleniem ulicznym. To ostatnie działanie jest tutaj
szczególnie istotne, bo dotyczy oświetlenia skrzyżowania
drogi powiatowej z wojewódzką, a więc latarnie doświetlą
nam bardzo istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa wjazd
na obwodnicę – zapowiada burmistrz Dariusz Meresiński.
Droga ma 1550 mb długości. Zadanie obejmuje
zaprojektowanie chodnika na długości ok. 750mb od ulicy
Polnej oraz remont istniejącego chodnika i nawierzchni.
Gruntowna przebudowa w Niwach
Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na rozbudowę drogi gminnej Słopiec-Ławy-Niwy (do pętli
w Niwach). Droga ma ok. 440mb długości, obecnie
nawierzchnia na tym odcinku jest gruntowa, po przebudowie
będzie tu asfalt i utwardzone pobocza.
Nowe drogi w Słopcu i Widełkach
Ostatnie dwa zadania dotyczą przygotowania projektów
budowy zupełnie nowych odcinków dróg wewnętrznych
w miejscowościach Słopiec i Widełki. W Słopcu droga będzie
miała 1100 mb, będzie budowana w dwóch etapach,
natomiast krótszy odcinek ok 285 mb powstanie w Widełkach
Łukawie.
Przygotowanie projektów będzie kosztować w sumie
586 tys. zł, dokumentacje mają być gotowe do końca lutego
przyszłego roku. Część zadań będzie realizowana
z Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach.
Magdalena Włodarska

Słopiec

Kościuszki skrzyżowanie

Daleszyce-Niwy

Suków Borki

Widełki

Smyków
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Owocne i pełne wiedzy spotkanie dla przedsiębiorców
i pracodawców zorganizowano w Daleszycach
Przedsiębiorcy z gminy Daleszyce zachęcani do zatrudniania młodych. O tym, jak pozyskać dofinansowanie na
wynagrodzenie dla młodocianych pracowników, uczyli się
podczas szkolenia zorganizowanego dla nich w Daleszycach 16 czerwca. Do korzystania z dodatkowych
możliwości rozwoju zachęcał m.in. burmistrz Daleszyc
Dariusz Meresiński.
Oni wspierają przedsiębiorczość
– Przedsiębiorcy to oczko w głowie samorządów. Staramy się,
aby na terenie gminy Daleszyce było ich jak najwięcej.
A dzisiejsze spotkanie służy temu, aby mogli zapoznać się
z pewnymi możliwościami, jakie mogą ułatwić im funkcjonowanie, do których należy chociażby korzystanie
z dofinansowań. Omawiamy też przepisy dotyczące prawa
pracy. Do tej rozmowy zostali zaproszeni specjaliści, aby
je wyjaśnili, bo zmiany w nich następują bardzo często
i trzeba być czujnym, żeby czegoś nie przeoczyć – powiedział
Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
– Przedsiębiorcy są bardzo ważnym ogniwem rozwoju
lokalnej gospodarki i gminy Daleszyce. Serdecznie
im dziękuję, że są, chcą z nami współpracować,
a my będziemy się starać robić wszystko, aby ich nie zawieść
– dodał burmistrz.
– Chcąc wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom staramy się
ich wspierać i pokazywać, gdzie pracownicy, których obecnie
mają, mogą się dokształcać. Przedsiębiorcy mogą korzystać
między innymi z platformy Bazy Usług Rozwojowych czy

z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Tych możliwości
wsparcia przedsiębiorców jest bardzo wiele. Takie spotkania
są doskonałą okazją do przekazania im, gdzie szukać
dofinansowań – powiedziała Renata Janik, wicemarszałek
województwa świętokrzyskiego.
Szeroki wachlarz wiedzy
– Podczas szkolenia pracodawcy uzyskali informację
odnośnie obowiązujących przepisów prawa pracy w zakresie
przede wszystkim zatrudniania pracowników, a także zmian,
jakie w tych przepisach zachodzą. – mówiła Małgorzata Bryk,
inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
O zatrudnianiu młodocianych pracowników
i płynących z tego profitów dla przedsiębiorców
opowiedziała Magdalena Fogiel-Litwinek, komendant
Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
– Zachęcamy do przystąpienia do programu w zakresie
refundacji dla pracowników młodocianych – podsumowała
Magdalena Fogiel-Litwinek.
Organizatorem spotkania było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, a współorganizatorami: Urząd
Miasta i Gminy w Daleszycach, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy i Świętokrzyska
Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła wicemarszałek
województwa świętokrzyskiego Renata Janik wraz
z burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce Dariuszem
Meresińskim.
Agnieszka Olech

Umowa podpisana, ruszają prace w Szczecnie
Rusza przebudowa oczyszczalni ścieków w Szczecnie
(I etap inwestycji). Szczecno to już trzecia z oczyszczalni
odnawianych w ostatnim czasie na terenie naszej gminy
– w efekcie wszystkie obiekty będą nowoczesne i bezpieczne dla środowiska naturalnego.
Umowa na wykonanie zadania została podpisana 10 czerwca
przez burmistrza Daleszyc Dariusza Meresińskiego oraz
wykonawcę wyłonionego w przetargu – Grzegorza Nowaka
z Zakładu Projektowo-Usługowego „NOSAN” z Kielc.
– Oczyszczalnia ścieków komunalnych w miejscowości
Szczecno obsługuje także miejscowość Komórki, a więc
zabezpiecza potrzeby dużej liczby mieszkańców. W dodatku
z każdym rokiem gospodarstw domowych przyłączanych
do sieci kanalizacyjnej przybywa, dlatego musieliśmy zadbać
o renowację tego obiektu – zaznacza burmistrz Dariusz

Meresiński. – Oczyszczalnia będzie nie tylko „pojemniejsza”
ze względu na rosnącą liczbę przyłączeń, ale także bardziej
przyjazna dla środowiska. Dzięki nowoczesnym technologiom dostosujemy ją do „surowych” standardów,
a końcowy produkt otrzymywany w efekcie oczyszczania
będzie neutralny dla wód i ziemi.
Obiekt w Szczecnie zostanie zmodernizowany
w dwóch etapach. Pierwszy będzie kosztował 1.226.556,00
zł i dotyczy przebudowy jednego z reaktorów.
Inwestycja jest dofinansowywana z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Termin realizacji zamówienia został ustalony na koniec
sierpnia 2022 roku. Dzięki podzieleniu zadania na dwa etapy,
oczyszczalnia będzie mogła pracować bez zakłóceń
niezależnie od trwających prac.
Magdalena Włodarska

Głos Daleszyc

7

Oczyszczalnia ścieków w Daleszycach oficjalnie oddana do użytku.
To największa inwestycja w historii gminy Daleszyce
29 czerwca odbyło uroczyste otwarcie nowo wybudowanej
oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Jest to historyczna
i największa jak dotąd inwestycja na tym terenie. Jej łączna
wartość wyniosła ponad 12,5 miliona złotych. Warto
dodać, że samorząd gminy pozyskał na budowę oczyszczalni bardzo duże dofinansowanie zewnętrzne, czyniąc
tym samym milowy krok w stronę uporządkowania
gospodarki wodno-kanalizacyjnej i zabezpieczając jej
sprawne działanie na najbliższe kilkadziesiąt lat.
Nowo otwarta oczyszczalnia ścieków w Daleszycach została
rozbudowana, co sprawiło, że jej przepustowość zwiększyła
się prawie trzykrotnie. Głównym celem tej inwestycji było
uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
w gminie, umożliwienie instalacji kolejnych przyłączy
kanalizacyjnych i zwiększenie dbałości o środowisko
naturalne. Proces wprowadzenia w życie planu realizacji tej
inwestycji trwał już od 2016 roku.
– To było jedno z priorytetowych zadań, które chcieliśmy
wykonać. W 2016 roku były pierwsze plany i odważna
decyzja o rozpoczęciu działań. W 2018 roku podpisaliśmy
umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach RPO
i następnie został wyłoniony wykonawca. Dziś jesteśmy
świadkami wielkiego, historycznego wydarzenia. Możemy
cieszyć się wspaniałą inwestycją, która będzie latami służyła
mieszkańcom naszej gminy. Kieruję wielkie podziękowania
dla wszystkich zaangażowanych w realizację tego zadania.
Dziękuję za wsparcie ze środków rządowych i unijnych.
Podziękowania kieruję też do Rady Miejskiej za podjęcie
stosownej uchwały dotyczącej zabezpieczenia środków
z budżetu na budowę tej nowoczesnej, ekologicznej
oczyszczalni, – mówił Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta
i Gminy Daleszyce.
Obecny na oficjalnym otwarciu poseł Krzysztof
Lipiec, podkreślał, że tego typu inwestycje są bardzo
oczekiwane przez lokalne społeczności.
– Dzięki tak nowoczesnej oczyszczalni odzyskiwane będzie
prawie 100% nieczystości. To bardzo dobry wskaźnik. Cieszę
się, że władze gminy Daleszyce zadbały o to, aby taka instalacja tutaj powstała. A jest to ważna rzecz, przyczynia się
do ochrony środowiska, do czystości powietrza, do tworzenia
przyjaznych warunków do rozwoju społeczności lokalnej.
Wspaniale, że gmina wykorzystała ogromne środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Daleszyce skorzystały również z rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych. Tak duże wsparcie oraz spore
zaangażowanie środków własnych gminy dało świetne efekty.
Gratuluję tej inwestycji – powiedział poseł Krzysztof Lipiec.
Słów uznania dla samorządu za realizację tak dużej
i potrzebnej inwestycji nie szczędzili zaproszeni goście.
– Dziękuję burmistrzowi i Radzie Miasta i Gminy Daleszyce,
bo jesteśmy dzisiaj świadkami ważnego wydarzenia. To nie
tylko otwarcie nowoczesnej oczyszczalni, ale pewien proces,
który pan burmistrz realizuje, a jest to proces unowocześniania bardzo ważnej infrastruktury społecznej. Bo w gminie
Daleszyce znajdują się trzy oczyszczalnie, ta jest największa
i najnowocześniejsza, ale dwie pozostałe, staraniami
samorządu Daleszyc także zostały unowocześnione.
Są to inwestycje, których na co dzień nie widać, ale
są niezwykle ważne dla ekologii i mieszkańców. Cieszę się,
że zadanie otrzymało dofinansowanie rządowe i to pokazuje
w jaki sposób Fundusz Inwestycji Lokalnych wspiera lokalną
samorządność – powiedział senator Krzysztof Słoń.
Gratulacje na ręce władz gminy Daleszyce złożył
także Rafał Nowak, wicewojewoda świętokrzyski.
– Gratuluję samorządowi miasta i gminy Daleszyce podjęcia
odważnej decyzji i konsekwentnej realizacji dużego planu
uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej na tym
terenie. To wspaniałe działania na rzecz lokalnego społeczeństwa, które zabezpieczą ten obszar na najbliższe kilkadziesiąt
lat – mówił wicewojewoda Rafał Nowak.
Przypomnijmy, w ramach inwestycji wybudowane
zostały nowe obiekty, między innymi budynek oczyszczania
mechanicznego, blok oczyszczania biologicznego, stanowisko dmuchaw i plac magazynowy osadu zgranulowanego.
Powstały także nowe drogi, place, wymieniono ogrodzenie
i posadzono zieleń.
Agnieszka Olech
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Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Daleszyc
Radni Rady Miejskiej w Daleszycach pozytywnie ocenili
kolejny rok pracy burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
Dariusza Meresińskiego. Podczas sesji absolutoryjnej
jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu
wykonania budżetu i nie mieli zastrzeżeń do prowadzonej
przez Dariusza Meresińskiego gospodarki finansowej
w naszej gminie. Żadnych uwag do realizacji budżetu nie
miała też Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Daleszycach.
„Biorąc pod uwagę, że był to rok wielu ograniczeń spowodowanych pandemią, nasza gmina nie osiadła na mieliźnie,
a wypływa na szerokie wody” – podkreślali radni. „W tych
trudnych warunkach sukcesem jest, że zrealizowaliśmy
ogromny budżet i wszystkie zaplanowane inwestycje”
– podsumował burmistrz. Dziękując za oddane głosy,
powiedział: „Wasze zaufanie motywuje mnie do tego, żeby
co roku pracować coraz wytrwalej dla wspólnego dobra.
Nadrzędnym celem jest, aby coraz lepiej żyło się
mieszkańcom na terenie naszej gminy i aby coraz więcej osób
chciało u nas mieszkać”.
Gmina na szerokich wodach
Na sesji absolutoryjnej 24 czerwca Rada Miejska
w Daleszycach podsumowała ostatni rok pracy i działań, jakie
zostały podjęte, by zaspokoić potrzeby mieszkańców
i zapewnić rozwój naszej gminy. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania poprzedziła debata nad
„Raportem o stanie gminy Daleszyce w 2020 roku”.
– To był ciężki czas dla firm, instytucji, także dla samorządów
– zaznaczył przewodniczący Komisji Samorządowej Mariusz
Dziadowicz. – Tutaj okazało się, jak konieczne jest umiejętne
zarządzanie. Bo nawet najlepsze statki nie wypłyną na głębokie wody bez dobrego kapitana. W naszej gminie jest taki
kapitan i widać, jak rozwija tą gminę. Dodam więcej, obok
szeregu inwestycji, które widać, jest szereg niewidocznych.
Dobitnym przykładem jest modernizacja oczyszczalni
ścieków i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
gminy – koszt w ostatnim czasie to 14 mln zł na te zadania.
Dopóki woda z kranu płynie, oczyszczalnia działa, nic się nie
dzieje. A gdyby przestała? Tutaj właśnie potrzebna jest osoba,
która ma wizję i działa tak, by rozwijać i zapobiegać
trudnościom.
Do analogii przewodniczącego Dziadowicza nawiązał radny Czesław Skrybuś, przypominając, że „jednostce
pływającej potrzeba jeszcze stopy wody pod kilem”.
– W naszym przełożeniu jest to wzrost budżetu gminy, który
w czasie pełnienia obowiązków przez obecnego burmistrza
wzrósł dwukrotnie. W 2014 roku mieliśmy budżet na poziomie 46,8 mln zł, dziś wynosi 88,4 mln zł. To jest efekt
odpowiedniej polityki gospodarczej.
Uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum
zaufania została przyjęta jednomyślnie. Następnym punktem
obrad było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2020 rok.
Finanse na wysokim poziomie
Dochody gminy ogółem za 2020 rok wyniosły 88,4 mln zł.
W porównaniu do roku 2019 były wyższe o 7,7 mln zł.
Wydatki gminy zamknęły się kwotą 94,1 mln zł i były wyższe
w porównaniu do poprzedniego roku o ponad 10 mln zł.

Zadłużenie gminy wyniosło 39,3%. Dla porównania,
w 2014 roku wynosiło 63,9%.
Podczas sprawozdania z wykonania budżetu
burmistrz przedstawił również, jak zwiększył się majątek
gminy: na koniec roku 2016 jego wartość wynosiła niespełna
112 mln zł, na koniec 2020 roku to już kwota prawie 182 mln
zł.
– To gigantyczny wzrost, jeśli chodzi o aktywa naszej gminy.
Ma też bardzo duże znaczenie w ocenach i rankingach
– dodał burmistrz.
W ubiegłorocznym budżecie zabezpieczone zostały
środki finansowe m.in. dla prawidłowego funkcjonowania
wszystkich placówek szkolnych prowadzonych przez
samorząd i stowarzyszenia, na funkcjonowanie biblioteki
i żłobka. Zapewnione były środki na właściwe funkcjonowanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym
na modernizację wszystkich trzech oczyszczalni ścieków
na terenie naszej gminy.
– Zabezpieczyliśmy ponad 933 tys. zł na dotacje do transportu
zbiorowego (wiemy, że w tym roku zgodnie z propozycją
Zarządu Transportu Miejskiego będzie to już ponad 1 mln zł)
– zauważył burmistrz.
Sztandarowe inwestycje
Podczas sesji burmistrz wskazał najważniejsze
inwestycje zrealizowane w 2020 roku: to rozbudowa
budynku szkoły podstawowej w Niestachowie (2,5 mln zł
w ub. roku, cały koszt to prawie 4 mln zł, dofinansowanie
wynosi 0,5 mln zł), termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (w pierwszym etapie objęliśmy tym
działaniem dziesięć budynków, w drugim etapie przygotowaliśmy termomodernizację dwóch budynków szkolnych
w Szczecnie i Brzechowie, 20 tys. zł kosztowała dokumentacja), rozbudowa i termomodernizacja budynku Urzędu
Miasta i Gminy w Daleszycach (wypłaciliśmy prawie 1,1 mln
zł w ub. roku, dofinansowanie samej termomodernizacji
wynosi ok 0,9 mln zł). W ubiegłym roku zaczęliśmy
przygotowania do budowy dwóch boisk sportowych
w Borkowie i Mójczy oraz paneli fotowoltaicznych na użytek
ujęcia wody w Niwach, szkoły w Sierakowie i żłobka
w Daleszycach. Wykonane zostały place zabaw przy ZSP
w Daleszycach, Borkowie, siłownie zewnętrzne w Słopcu
i Marzyszu (w sumie ok. 150 tys. zł), rozbudowa budynku
OSP Szczecno (dokumentacja projektowa za 10 tys. zł),
projekt garażu w OSP Mójcza (11 tys. zł), przebudowa
systemu ogrzewania w budynkach OSP Suków i Daleszyce
(60 tys. zł), zakupiliśmy samochód ratowniczo-gaśniczy dla
OSP Smyków (220 tys. zł z budżetu gminy, dofinansowanie
wyniosło ok. 600 tys. zł).

Głos Daleszyc

Infrastruktura drogowa
Łączne nakłady w 2020 roku na rozbudowę infrastruktury
drogowej wyniosły ponad 3,5 mln zł. 1,9 mln zł kosztowały
zadania dotyczące przebudowy i budowy dróg gminnych
w Mójczy, Słopcu, Niwach, Daleszycach, Komórkach,
Marzyszu, Brzechowie, Sierakowie, Trzemośnie, Szczecnie.
1,5 mln zł wydaliśmy na przebudowę dróg powiatowych
w Sukowie, Marzyszu, Szczecnie, odcinka DaleszyceBorków-Suków Papiernia; budowa chodnika przy szkole
w Marzyszu, parkingu i ogrodzenia przy ZSP Daleszyce
kosztowały w sumie 111 tys. zł, a 60 tys. zł – opracowanie
dokumentacji projektowych na przebudowy dróg w miejscowościach Szczecno, Suków, Mójcza, Daleszyce, Słopiec,
Marzysz, Niwy, Brzechow, Borków.
Ponad 280 tys. zł w budżecie gminy zarezerwowaliśmy na oświetlenie uliczne; dokumentacje projektowe
na dobudowę oświetlenia w miejscowościach Danków,
Niwy, Mójcza, Suków, Brzechów, Borków, Szczecno,
Marzysz; budowa w Niwach, Widełkach, Kranowie,
Trzemośnie, Brzechowie, Marzyszu i Kaczynie. Za 11 tys. zł
zakupione zostały wiaty przystankowe w Dankowie
i Niestachowie.
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną gmina wydała
w sumie prawie 14,5 mln zł. Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni ścieków w Daleszycach kosztowała w ub. roku
9,1 mln zł, modernizacja oczyszczalni w Marzyszu 1,1 mln
zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Kranowie i Sukowie
ponad 3 mln zł, pozostałe zadania wodno-kanalizacyjne
i dokumentacja projektowa na budowę sieci w Brzechowie
i Niestachowie kosztowały również ponad 1,1 mln zł.
– To ogromne nakłady inwestycyjne, których nie widać,
a jednak bez nich nie da się dziś łatwo funkcjonować
– podkreśla burmistrz.
Fundusz sołecki i projekty społeczne
Wydatki z budżetu gminy na Fundusz Sołecki wyniosły
535 tys. zł. Najczęściej mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu środków na modernizację budynków szkolnych
i zakup wyposażenia, infrastrukturę drogową, wyposażenie
świetlic wiejskich, zespołów ludowych i Kół Gospodyń
Wiejskich, remonty i wyposażenie dla Ochotniczych Straży
Pożarnych, organizację imprez integracyjnych, oświetlenie
drogowe i prace porządkowe w sołectwie.
– Mimo trudnego roku, wykonanie funduszu było na bardzo
wysokim poziomie 94,5%, za co gorąco dziękuję sołtysom
i radom sołeckim – podsumował burmistrz.
Prawie 1,5 mln zł przeznaczyliśmy na realizację
projektów społecznych, które dotyczyły przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu i edukacji cyfrowej w szkołach,
budowy centrum usług na rzecz społeczności lokalnej,
otwarcia pięciu klubów seniora i aktywizowania długotrwale
bezrobotnych. Ponad 270 osób skorzystało z refundowanych
przez gminę szczepień przeciw grypie i meningokokom.
Wydatki bez zarzutu
Wykonanie budżetu miasta i gminy Daleszyce za 2020 rok
jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna,
żadnych uwag nie miała też Regionalna Izba Obrachunkowa,
orzekając, że spełnione zostały wymogi ustawy o samorządzie gminnym.
Podsumowując ubiegłoroczne wydatki i działania,
burmistrz podziękował wszystkim, którzy pomogli gminie
Daleszyce w realizacji budżetu, w tym świętokrzyskim
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posłom i samorządowcom, sołtysom, byłemu i obecnemu
skarbnikowi gminy, pracownikom UMiG w Daleszycach,
pracownikom szkół, jednostek samorządowych, członkom
organizacji pozarządowych i wszystkim mieszkańcom,
którzy przyczynili się do wykonania budżetu.
Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy
Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Głosowanie poprzedziła dyskusja.
Dobra współpraca i odważne decyzje
Jarosław Zieliński, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji zwrócił uwagę na „szerokokątne spojrzenie
na potrzeby ludzi”, bez którego nie udałoby się zrealizować
w naszej gminie tak wielu działań na tak różnych płaszczyznach: inwestycyjnej, ale też prozdrowotnej, społecznej czy
sportowej.
– Burmistrz przedstawił bardzo dużo inwestycji realizowanych w ubiegłym roku – podsumował Rafał Siwonia,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach. – Myślę,
że nie byłoby ich tyle, gdyby nie odwaga burmistrza; często
potrzebne były trudne decyzje, np. podczas przetargów, które
trzeba było powtórzyć – mogło się to skończyć jeszcze
wyższą kwotą, a jednak ta odwaga się nam opłaciła. Myślę
tu o przetargu na odbiór śmieci komunalnych, kiedy mogło się
skończyć tym, że płacilibyśmy 20 zł od osoby, a nie jak teraz,
16. Widzę przy tym, że burmistrz dba o interesy gminy, ale
przede wszystkim o nas – mieszkańców.
– W pierwszym przetargu na odbiór i zagospodarowanie
śmieci mieliśmy oferty na 5mln zł. To było ryzyko, czy
powtórzyć, czy decydować się podpisać umowę –
skomentował burmistrz. – Naprawdę, to była trudna decyzja,
kilka nocy nieprzespanych, ale opłacało się. Drugi przetarg to
3mln zł, czyli aż 2 mln zł mniej.
Po dyskusji radni przystąpili do głosowania w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
– To jest bardzo ważne głosowanie dla mnie i wszystkich,
którzy tak ciężko pracują, by wykonać budżet – podkreślał
burmistrz Dariusz Meresiński, dziękując radnym za przychylność i jednomyślność. – Dziękuję, że doceniacie nasze
zaangażowanie i poświęcenie na rzecz mieszkańców miasta
i gminy Daleszyce. Nie jest to dzisiaj łatwa i wdzięczna praca,
podobnie jak sołtysów i rad sołeckich, ale wszyscy jesteśmy
zaangażowani i to dziś procentuje – choćby tym, że mamy
pierwsze miejsce w powiecie w pozyskiwaniu środków
unijnych. Szanowna Rado, dziękuję z całego serca za udzielenie absolutorium, to motywuje do tego, abyśmy nadal
wspólnie ciężko pracowali na rzecz mieszkańców i dla
rozwoju naszego miasta i gminy Daleszyce.
Magdalena Włodarska
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Świetlica w Komórkach otwarta dla najmłodszych
Swoją siedzibę mają tu już druhowie OSP, Koło Gospodyń
Wiejskich i Klub Seniora. Teraz do świetlicy w Komórkach
zaproszone zostały dzieci, a pieczę nad placówką objął
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach, który
organizuje podopiecznym zajęcia także podczas wakacji.
Oficjalne otwarcie świetlicy odbyło się w sobotę 12 czerwca.
W uroczystości wzięła udział grupa najmłodszych
mieszkańców Komórek, którzy już pierwszego dnia mieli
możliwość wspólnej zabawy pod chmurką, dostali słodki
poczęstunek i wrócili do domów z nagrodami zdobytymi
w licznych konkursach. Maluchom dopingowali nie tylko
rodzice, ale też m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Dariusz Meresiński, radna Rady Powiatu Anna Kosmala,
sołtys sołectwa Komórki Justyna Polak, radny Rady Miejskiej
w Daleszycach Czesław Skrybuś oraz dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Kultury Norbert Wojciechowski wraz
z pracowniczką świetlicy Agatą Smutek.
Przypomnijmy, świetlica w Komórkach została
rozbudowana i wyremontowana niespełna dwa lata temu.
Swoją siedzibę – obok druhów Ochotniczej Straży Pożarnej
w Komórkach, otrzymały tutaj panie z Koła Gospodyń
Wiejskich, a od lutego ubiegłego roku – także lokalny Klub
Seniora.
– Wszyscy się tu świetnie czują i bawią, teraz zapraszamy
najmłodszych mieszkańców miejscowości. – Ale pamiętajcie,
ta świetlica może wam służyć jeszcze ponownie po latach,
dlatego dbajcie o nią i dobrze się bawcie – zachęcał
burmistrz. Jak zapewnił rodziców, to miejsce zostało
stworzone właśnie po to, by służyć wszystkim mieszkańcom,
bo przecież poprzez zorganizowanie zajęć dzieciom, rodzice
mogą swobodniej realizować się zawodowo – pewni,
że pociechy mają zapewnione ciekawe i bezpieczne zajęcia.
– Na pewno cieszycie się z powrotu do szkoły po długich
miesiącach zdalnego nauczania, a tutaj czekać będzie na was
wiele atrakcji także w czasie wakacji – zachęcała najmłodszych do korzystania z zajęć radna Rady Powiatu Anna

Kosmala. – To będzie miejsce, w którym nie braknie wam
towarzystwa rówieśników i pomysłów na zabawę.
Z otwarcia świetlicy cieszyła się także pani sołtys
Justyna Polak oraz radny Czesław Skrybuś, którzy
podziękowali burmistrzowi za wsparcie kolejnej inicjatywy
realizowanej na rzecz mieszkańców Komórek.
Po otwarciu świetlicy w Komórkach, MiejskoGminny Ośrodek Kultury prowadzi już pięć świetlic dla dzieci
z terenu naszej gminy; zajęcia są organizowane także
w Cisowie, Kranowie, Niwach i Widełkach.
Magdalena Włodarska

Gmina Daleszyce ma nowe witacze
Sześć wysokich na cztery metry witaczy wita i żegna podróżujących przez gminę
Daleszyce. Zostały one ustawione przy drogach wjazdowych do naszej gminy.
Miasto i Gmina Daleszyce zyskały
nowy element reprezentacyjny i promocyjny.
– Przydrożne instalacje, zwane popularnie witaczami, to nie tylko informacja dla podróżnych, ale i dobra promocja naszej gminy – mówi burmistrz
Dariusz Meresiński.
Na witaczach o wysokości 4 m
i szerokości 1,5 m znajduje się herb i
nazwa gminy, wstęga w narodowych
barwach oraz adres strony internetowej
daleszyckiego magistratu.
– Podróżujący, czy turyści łatwiej
zidentyfikują miejsce w którym się
znaleźli, chcąc zaczerpnąć więcej informacji o gminie mogą wpisać w swoje

telefony adres naszej strony, gdzie
znajduje się szereg niezbędnych informacji. Wkrótce pojawi się na niej
również nowa aplikacja z folderem
turystycznym, dzięki któremu będzie
można zapoznać się z naszą ofertą
turystyczną, bazą noclegową, czy też
gastronomiczną – podsumowuje
Dariusz Meresiński.
Witacze pojawiły się przy drogach w Niestachowie, Sukowie, Marzyszu, Widełkach, Smykowie i Szczecnie.
Z miejsca przykuwają wzrok kierowców, dzięki ciekawym barwom i kształtowi.
Jest to kolejny element promocji wizualnej naszej gminy, którą reali-

zujemy dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach PROW 20142020, które w 100% pokryło zakup
i montaż znaków informacyjnych.
Mateusz Fąfara
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Podświetlany napis z nazwą miasta i gminy stanął w Daleszycach
Konstrukcja przestrzenna z napisem „I Love Daleszyce”
pojawiła się w centrum naszego miasta na Placu Staszica.
Obiekt jest nową atrakcją turystyczną gminy.
Został zamontowany pod koniec czerwca i z miejsca stał się
magnesem przyciągającym spojrzenia wszystkich mieszkańców i gości odwiedzających Daleszyce.
– Kochamy naszą gminę i chcemy, żeby każdy kto do nas
przyjedzie, od razu się o tym przekonał za sprawą naszego
napisu. Nie sposób jest go przegapić, ze względu na jego
rozmiar. Szczególnie ciekawie wygląda po zmroku – mówi
burmistrz Dariusz Meresiński.
Napis, wzorem innych europejskich i polskich miast,
ma stać się promocją Daleszyc, a także nową atrakcją

turystyczną, zachęcającą do robienia pamiątkowych zdjęć.
– Konstrukcja stanęła w północnej części Placu Staszica.
Zostało stworzone miejsce, jakiego nie ma żadna okoliczna
gmina, a co z powodzeniem przyciąga turystów do innych
miast – dodaje Burmistrz.
Napis jest wysoki na 1,8m i długi na 12m. Wykonany
jest z poliwęglanu, w środku znajduje się podświetlenie
ledowe, całość osadowiona jest na podstawie wykonanej
z profili stalowych osłoniętych dibondem.
Zadanie to zostało w 100% sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach PROW 2014-2020.
Mateusz Fąfara

Mieszkańcy Daleszyc i Widełek wybrali nowych sołtysów
Paulina Kotyniewicz została sołtysem Daleszyc, Paweł
Adwentowicz będzie reprezentował mieszkańców Widełek
– tak zdecydowali mieszkańcy obu miejscowości w wyborach sołeckich, jakie odbyły się 20 czerwca. Nowi sołtysi
otrzymali zaświadczenia o wyborze z rąk burmistrza
Dariusza Meresińskiego oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Daleszycach Rafała Siwoni podczas sesji Rady
Miasta 24 czerwca.
– Urząd sołtysa jest niezwykle ważny, to on reprezentuje
wszystkich mieszkańców swojej miejscowości i współpracuje
z radą gminy, kiedy podejmowane są decyzje dotyczące
danego sołectwa – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.
– Jak do tej pory ta współpraca w gminie Daleszyce jest bardzo
udana, możemy się różnić i dyskutować, ale ostatecznie
dochodzimy do porozumienia z korzyścią dla każdej
miejscowości. Co jest dla mnie bardzo ważne, stawiamy jako
gmina na zrównoważony rozwój, tak, aby wszyscy mieszkańcy mogli się cieszyć z nowych dróg, chodników, kanalizacji,
obiektów sportowych. Mam nadzieję, że współpraca z nowo
wybranymi sołtysami nadal będzie tak owocna, przyniesie
korzyści mieszkańcom i osobistą satysfakcję pani Paulinie
i panu Pawłowi. Gratuluję im poparcia wyborców i życzę
dużo zaangażowania w nowe zadania.
Wybory nowych sołtysów zostały zarządzone przez
burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce po tym, jak poprzednicy
nowo wybranych sołtysów zrezygnowali z pełnionych
funkcji.
Magdalena Włodarska
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Pamiętamy o partyzantach. Uroczystości patriotyczne w Cisowie
Minęła 78. rocznica utworzenia oddziału partyzanckiego
Armii Krajowej Mariana Sołtysiaka „Barabasza” - „Wybranieccy”. Uroczystości upamiętniające to wydarzenie
odbyły się tradycyjnie w Cisowie. Wzięli w nich udział
sympatycy i potomkowie kombatantów oraz mieszkańcy
naszej gminy na czele z burmistrzem Dariuszem
Meresińskim. Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty i znicze
pod pomnikiem upamiętniającym powstanie oddziału.
W kościele pw. św. Wojciecha odprawiona została msza
święta w intencji poległych partyzantów.
– Nie możemy zapomnieć o partyzantach ziemi daleszyckiej
i trudnej drodze naszego kraju do wolności – powiedział
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.
– Dlatego, jak co roku, w ostatnią niedzielę czerwca
spotykamy się na mszy świętej w cisowskim kościele, który
był ostoją walczących w okolicznych lasach żołnierzy.
Niestety, świadków, którzy pamiętają tamte czasy jest wśród
nas coraz mniej, na naszych uroczystościach nie ma już
samych kombatantów, tylko ich dzieci i sympatycy. Tym
bardziej spoczywa na nas obowiązek kultywowania pamięci,

organizowania tych uroczystości, by historia nie odeszła
w zapomnienie.
Burmistrz wraz z panią sołtys Cisowa Dorotą
Dziedzic oraz radnymi Dariuszem Dzięciołem i Jarosławem
Zielińskim złożyli kwiaty pod pomnikiem Wybranieckich
w Cisowie oraz przy kamieniu z 1918 roku, posadowionym
ku czci wolnej Ojczyźnie, który wrócił w tym roku na swoje
miejsce przy wjeździe do miejscowości po nieobecności
spowodowanej budową obwodnicy.
Obchody uświetniły poczty sztandarowe: Gminnego
Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
w Daleszycach na czele z prezesem Andrzejem Błaszczykiem
i wiceprezesem Markiem Oczkowiczem, Stowarzyszenia
Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku z Kielc wraz z prezes Zofią
Wieczorek-Nowak oraz Koła 4 Pułku Piechoty Legionów
Armii Krajowej w Kielc.
Oddział partyzancki Armii Krajowej „Wybranieccy”
stacjonował w lasach w okolicy Cisowa w latach 1943-45.
Prowadził walki w rejonie Daleszyc, Chmielnika, Miąsowej
czy Jędrzejowa. Schronienie znajdował w daleszyckich
lasach, w cisowskim kościele i u okolicznych mieszkańców.
Magdalena Włodarska

Koronacja Obrazu Matki Bożej Daleszyckiej
17 lipca w Daleszycach odbędzie się uroczystość koronacji Obrazu Matki Bożej
Daleszyckiej (Szkaplerznej). Koronacja rozpocznie się o godz. 11-tej na ołtarzu
polowym na rynku w Daleszycach.
Uroczystości poprzedzi o godz. 9:30
czuwanie modlitewne. Godzinę
później na rynek wyruszy procesja
duchownych, kleryków i ministrantów
z kościoła z Obrazem Matki Bożej
Daleszyckiej. O godz. 11:00 rozpocznie się uroczysta Msza Święta
koronacyjna pod przewodnictwem
J.E. ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.
Homilię wygłosi biskup kielecki, ks. Jan
Piotrowski.
Druga część uroczystości planowana jest od godz. 19-tej, kiedy
z pieśniami maryjnymi wystąpią chóry
i zespoły śpiewacze. O godz. 20-tej
rozpocznie się spektakl tanecznomuzyczny w wykonaniu grupy tane-

cznej „Kryształki i Przyjaciele” oraz
Koncert Uwielbienia zespołu ToON.
Uroczystość będzie transmitowana na dwóch telebimach na rynku
oraz na kanale internetowym YouTube.
W związku z rangą uroczystości, trzeba
się będzie tego dnia liczyć z możliwymi
utrudnieniami w poruszaniu się
po okolicach daleszyckiego rynku.
Magdalena Włodarska

Ogłoszenie

Hurtownia Kamienia Furmanek Daleszyce,
zatrudni pracownika do działu sprzedaży.
Doświadczenie nie jest wymagane.
Zainteresowanych prosimy o kontakt

605-855-345
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Zakończenie roku szkolnego w gminie Daleszyce
25 czerwca 1313-tu uczniów z gminy Daleszyce zakończyło rok szkolny. Z nauką w „podstawówkach” pożegnało się
161 ósmoklasistów. Wszystkim uczniom i pracownikom
szkół udanych wakacji życzył burmistrz Dariusz Meresiński. Burmistrz wręczył również nagrody dla uczniów,
którzy wykazali się najlepszymi wynikami w nauce i osiągnięciami w konkursach przedmiotowych i sportowych.
W szkołach w Daleszycach, Sukowie, Niestachowie i Mójczy
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński
złożył na ręce uczniów i nauczycieli podziękowania za pracę
i życzenia udanego odpoczynku dla wszystkich dzieci,
młodzieży, pracowników szkół, ale i rodziców z terenu naszej
gminy.
– Po dziesięciu miesiącach rzetelnej nauki i niełatwych
zmagań związanych z nauczaniem zdalnym, zasłużyliście na
odpoczynek. Życzę Wam dzisiaj pięknego lata i szalonych
wakacji, by zostawić już za sobą ten wyjątkowo trudny rok,
który wiązał się przecież z ograniczeniem kontaktów
z rówieśnikami.
Ósmoklasistom burmistrz podpowiadał: – Nie bójcie
się podejmować dziś decyzji co do swojej przyszłości – życzę
Wam, żebyście byli z nich po latach zadowoleni. Miejcie
odwagę marzyć i spełniać te marzenia!
– Stawiajcie sobie wysoko poprzeczkę i zawsze starajcie się
osiągać swoje cele – pożegnała ósmoklasistów w szkole

w Sukowie radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala.
– Zawsze z przyjemnością tutaj wracam, bo to jest moja
szkoła i wspaniale jest patrzeć, jak się zmienia i tętni życiem.
Pani dyrektor życzę, aby tę szkołę coraz chętniej wybierali też
rodzice dla dzieci spoza naszej gminy, dostrzegając jej
potencjał – dodała radna.
Gratulacje dla uczniów i nauczycieli przekazał także
sekretarz Miasta i Gminy Daleszyce Piotr Ferens, który
w imieniu burmistrza wziął udział w zakończeniu roku
szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sierakowie.
Magdalena Włodarska

SP Borków

SP Słopiec

SP Niestachów

PSP Marzysz

PSP Sieraków

PSP Szczecno

SP Suków

ZSP Daleszyce

SP Brzechów

14

Głos Daleszyc

Szkoła w Słopcu otrzymała
książki od rodziny Niziurskiego
Uczniowie szkoły podstawowej w Słopcu zyskali cenny księgozbiór. Rodzina
patrona placówki przekazała tutaj ponad dwieście książek autora „Księgi
urwisów”.
Szkoła Podstawowa im. Edmunda
Niziurskiego w Słopcu wzbogaciła
swoje zbiory biblioteczne o 223 nowe
pozycje. Są to egzemplarze autorskie,
które należały do rodziny patrona
szkoły.
– Dzieci Edmunda Niziurskiego (syn

Marcin oraz córki: Anna i Agnieszka)
zdecydowały o przekazaniu tych
książek placówce edukacyjnej
w Słopcu, co jest dla nas olbrzymim
wyróżnieniem i powodem do dumy.
Większość otrzymanych pozycji
to powieści dla dzieci i młodzieży.

Historyczna pasja
znów nagrodzona
Wychowanek Szkoły Podstawowej
w Mójczy sięga po kolejne laury w konkursach wiedzy historycznej. Kacper
Kojacz z drugim wynikiem w województwie świętokrzyskim awansował do finału
ogólnopolskiego konkursu. Niestety,
ze względu na pandemię, finał został
odwołany.

– Ponieważ Kacper nie może już jako
zeszłoroczny laureat Przedmiotowego
Konkursu Historycznego brać w nim
udziału, uczestniczył z ogromnym powodzeniem w Ogólnopolskim Konkursie
Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni
do Orszy” – podsumowuje Andrzej Dostał
z SP w Mójczy. – Kacper zdobył tytuł Wojewódzkiego Laureata, uzyskując 96 % punktów możliwych do zdobycia, warto też
dodać, że w etapie rejonowym Kacper
uzyskał maksymalną liczbę punktów
możliwych do zdobycia, czyli 100%. Jako
Laureat Wojewódzki uzyskał także dodatkowe 7 punktów za tzw. szczególne
osiągnięcie na świadectwie szkolnym.
Kacper to urodzony pasjonat historii.
W ciągu kilku miesięcy zdążył opanować
materiał z klasy siódmej i ósmej oraz
wiedzę i umiejętności wykraczające poza
podstawę programową – podsumowuje
nauczyciel.
Redakcja

Mamy nadzieję, że uczniowie obdarowanej szkoły chętnie będą sięgać
po dzieła swojego patrona i w ten
sposób okażą wdzięczność rodzinie
pisarza – podkreśla dyrektor szkoły,
Katarzyna Wesołowska.
Redakcja
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Nasze śpiewaczki w finale chmielnickiego przeglądu
Aż trzy zespoły śpiewacze z naszej gminy znalazły się
w finale XXI Powiatowego Przeglądu Zespołów
Folklorystycznych i Solistów. Jury Przeglądu „chwyciły
za ucho” występy „Marzyszanek”, Zespołu Pieśni Ludowej
z Marzysza oraz Sukowianek znad Lubrzanki. Eliminacje
odbyły się 13 czerwca w Chmielnickim Centrum Kultury.
W tym roku, ze względu na panujące obostrzenia związane
z pandemią Covid-19, przyjęły formę czterech terenowych
konkursów, które wyłonią finalistów tego prestiżowego
konkursu śpiewaczego. Naszą gminę reprezentowało
5 zespołów śpiewaczych: „Dalamrjanki” z Daleszyc,
„Sukowianki znad Lubrzanki”, „Marzyszanki”, „Wesołe
Gosposie” z Widełek oraz Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza.
Napawa nas dumą to, iż po raz kolejny jest to najliczniej
reprezentowana gmina podczas tego przeglądu. Zespoły
zaprezentowały na chmielnickiej scenie po dwa utwory,
zachowujące gwarę oraz melodie charakterystyczne dla
naszego regionu. Naszym artystom jak zwykle kibicowali
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce – Dariusz Meresiński,
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – Norbert
Wojciechowski oraz Radna Powiatu Kieleckiego – Anna

Kosmala, która na co dzień również występuje w zespole
ludowym.
Miło nam Państwa poinformować, że gminę
Daleszyce będą reprezentować w finale „Marzyszanki”, które
debiutowały na tej imprezie, „Sukowianki znad Lubrzanki”
oraz Zespół Pieśni Ludowej z Marzysza. Wszystkim naszym
artystom dziękujemy i gratulujemy, a za finalistów trzymamy
kciuki. Już teraz prosimy o doping dla naszych zespołów
podczas finału, który odbędzie się 1 sierpnia na chmielnickim
rynku.
Magdalena Zielińska

Czwartoklasiści
biegle czytają
Szkoła podstawowa w Daleszycach zbadała postęp
edukacji na świecie; jako jedna z czterech szkół
w województwie świętokrzyskim, wzięła udział w piątej
edycji Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości
w Czytaniu - PIRLS 2021 (ang. Progress in International
Reading Literacy Study).
Badanie realizowane jest co 5 lat przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA)
z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce – przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Przedmiotem pomiaru jest czytanie pod
względem doświadczenia literackiego (czytanie tekstów
literackich) oraz czytanie w celu uzyskania informacji
(czytanie tekstów użytkowych). W badaniu udział biorą
dziesięciolatki. Program PIRLS uznawany jest za miarodajne
źródło informacji o postępie edukacji na świecie; jego
założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów
rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania
w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce. Szkoły
i uczniowie, którzy biorą udział w badaniu, są losowani

zgodnie z procedurami międzynarodowymi. W Polsce
wylosowano 150 szkół podstawowych z całego kraju.
W naszej szkole badanie objęło uczniów dwóch klas
czwartych i odbyło się 8 czerwca 2021. Zostało
zrealizowane przez ankietera firm ASM Centrum Badań
i Analiz Rynku – panią Ilonę Chudykę. Dyrekcja, nauczyciele
i rodzice uczniów również mieli swój wkład – każdy z nich
wypełniał szczegółową ankietę. Uczniowie po badaniu
otrzymali pamiątkowe długopisy i notesy.
Barbara Satro,
szkolny koordynator badania

16

Głos Daleszyc

Gabrysia Kaczmarczyk Mistrzynią Szkółek Kolarskich!
Gabrysia Kaczmarczyk ze szkółki kolarskiej Vento Bike
Team z Daleszyc została Mistrzynią Polski Szkółek
Kolarskich na rok 2021. Młoda zawodniczka dwukrotnie
stanęła na najwyższym podium w organizowanych w
czerwcu ogólnopolskich zawodach. Kolejnych sukcesów
pogratulował naszym młodym kolarzom burmistrz Dariusz
Meresiński.
27 czerwca Gabrysia Kaczmarczyk zdobyła Mistrzostwo
Polski Szkółek Kolarskich w Raszkowie. Nasza zawodniczka
była pierwsza wśród siódmoklasistek w Wyścigu ze Startu
Wspólnego. Do pokonania miała trzy okrążenia po 8 km.
Startowało 36-ciu zawodników.
– Gratuluję Gabrysi kolejnych sukcesów, którymi nasza
młodziutka zawodniczka już regularnie udowadnia, że jest
w swojej kategorii najlepsza – mówi burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce Dariusz Meresiński. – Nie ma chyba miesiąca,
żebyśmy nie usłyszeli o jakichś sukcesach kolarzy z daleszyckiej szkółki, co mnie bardzo cieszy, bo osobiście wszystkich
dopinguję. Widzę ich, kiedy trenują na terenie naszej gminy
i cieszę się, że każdego dnia robią sportowe postępy
i przywożą medale z kolejnych mistrzostw. Niech ta pasja ich
prowadzi dalej i przynosi dużo radości – dodał burmistrz.
13 czerwca podopieczna trenerów Jana i Krzysztofa

Baćkowskich zdobyła pierwsze miejsce w Pińczycach, gdzie
rozgrywany był Puchar Polski Konkurencje Olimpijskie
w Kolarstwie Szosowym. Gabrysia najszybciej spośród
niemal 90-ciu zawodników pokonała dystans 15,7 km.
Na Mistrzostwach Szkółek Kolarskich dobrze poradził sobie też Kacper Kwiatek z Vento Bike Team; był piąty
na dystansie 40 km. 10-ty był Kacper Więckowski. W sumie
w tej kategorii wiekowej startowało 33-ech zawodników.
Udane starty w Mistrzostwach zaliczyli też inni
podopieczni daleszyckiej szkółki: Marcelina Kuśmierz,
Wiktoria Olejarczyk, Zuzanna Mysiór i Kacper Kaczmarczyk.
Magdalena Włodarska

Nasi uczniowie „niebieskimi motylami”. To gest wsparcia dla dzieci z autyzmem
Wirtualna „iskierka przyjaźni” dla osób z autyzmem dotarła
do szkół i przedszkoli z terenu gminy Daleszyce. Nasi
uczniowie z nauczycielami przyłączają się do ogólnopolskiej akcji „Jesteśmy z wami niebieskimi motylami”.
Celem przedsięwzięcia jest poszerzenie świadomości
na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom
ze spektrum autyzmu i ich rodzinom. W odpowiedzi
na nominację Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii
Krajowej Ziemi Kieleckiej w Sukowie, wszystkie grupy
z naszego przedszkola podjęły się wykonania różnorodnych
aktywności twórczych. Tego dnia dzieci i nauczyciele
przyszli ubrani na niebiesko. Przedszkolaki wykonały
ciekawe prace plastyczne. Dominowały oczywiście
niebieskie motyle wykonywane różnymi technikami. Dzieci
zaprezentowały również „Taniec motyli”. Każda grupa
przekazała pozdrowienia „JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI
MOTYLAMI”. Do udziału w akcji zaprosiliśmy: panią
Katarzynę Piątek z Punktu Przedszkolnego w Widełkach,
panią Monikę Banasik z Punktu Przedszkolnego w Mójczy,

Miejsko-Gminny Żłobek w Daleszycach.
Zapraszamy do obejrzenia filmiku na kanale
YouTube Przedszkole w Daleszycach, który jest podsumowaniem tego wyjątkowego dnia w naszym przedszkolu.
Anna Harabin i Jolanta Kwiecień-Pacierz,
nauczycielki ZSP w Daleszycach

Młodzi piłkarze pod opieką specjalistów
Akademia Spartakusa Daleszyce nawiązała współpracę z kieleckim gabinetem
medycznym, który zadba o zdrowie i formę młodych sportowców.
W gabinetach PlazaMed zawodnicy
będą mogli uzyskać pomoc od cenionego ortopedy lek. Wojciecha Scendo
oraz lek. Łukasza Dubiela, wykwalifikowanych fizjoterapeutów (dr Arakadiusz Żurawski, mgr Monika Kubicka)
oraz radiologa (lek. Tomasz Rosiński),

który wykona USG. Dodatkowo gabinet
naszych Partnerów jest wyposażony
w salę do terapii zaburzeń Integracji
Sensorycznej, która jest podstawą dla
właściwego rozwoju dzieci. PlazaMed
dba również o zdrowie psychiczne
dzieci i dorosłych, dzięki Pani psycho-

log mgr Agnieszce Scendo oraz
psychiatrze lek. Justynie Haczyk.
– informuje biuro prasowe Akademii
Spartakusa.
– To dla nas bardzo duże wyróżnienie,
że możemy współpracować z tak
doświadczonymi specjalistami. Cieszymy się, że nasi podopieczni będą pod
fachową opieką jednych z najlepszych
specjalistów w mieście – podsumował
prezes Andrzej Hernik.
Redakcja
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Sparta Daleszyce obroniła Puchar Polski
UKS Sparta Daleszyce po raz drugi z rzędu zdobyła Puchar Polski Kobiet w Piłce
Plażowej. Mistrzostwa odbyły się 25-27 czerwca na Stadionie Letnim w Gdańsku.
Najlepszą strzelczynią turnieju została zawodniczka Sparty Daleszyce Federica
Dall’ara.
Zwyciężczyniom pogratulował burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Dariusz Meresiński.
– Piłka plażowa to mocna strona Spartanek, a poziom zmagań jest coraz wyższy, dlatego naszym zawodniczkom
i trenerowi należą się wielkie brawa
za wynik, za całoroczne przygotowania
i za entuzjazm w czasie gry. Wiem,
że macie duże ambicje i kolejne cele
przed sobą – z całego serca życzę,
żebyście sięgali po następne medale
i czerpały z gry ogromną przyjemność
– dodał burmistrz.
– Wyjazd do Gdańska był dla nas
bardzo udany – podsumowuje trener

Spartanek, Marcin Wengorski. – Puchar
i Mistrzostwa Polski to rozgrywki medalowe – zostać zwycięzcą w jednym
z nich, to jest to, co najlepsze. Kolejnym
sukcesem jest wyróżnienie indywidualne dla naszej zawodniczki – tytuł Najlepszej Strzelczyni Federica Dall’ara
zdobyła już po raz trzeci – podkreśla
trener, dziękując całemu zespołowi
za „przeżycie tego, o czym marzyliśmy”.
W finale turnieju w Gdańsku,
po zaciętym meczu finałowym,
w którym padła tylko jedna bramka,
drużyna z Daleszyc wygrała 1:0 z KS
Pogoń Dekpol Tczew. W półfinale

Puchar Burmistrza też obroniony.
Uczniowie znów wybiegli na murawę
W czerwcu do naszych szkół wróciły duże sportowe
emocje i zdrowa rywalizacja. Młodzi piłkarze z gminy
Daleszyce po ponad rocznej przerwie wybiegli na boisko,
by rozegrać Wiosenny Turniej o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Daleszyce. Zdobywcą i obrońcą Pucharu został
zespół z Daleszyc, ale wszyscy uczestnicy zawodów
zasłużyli na brawa za uczciwą walkę i dobrą zabawę.
9 czerwca, po rocznej pauzie spowodowanej wybuchem
pandemii covid-19, odbył się XIV Wiosenny Turniej o Puchar
Przechodni Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.
W tegorocznej edycji rozgrywek Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Daleszycach gościł młodych piłkarzy szkół
podstawowych z: Daleszyc, Sukowa, Brzechowa, Niestachowa, Mójczy, Szczecna i Borkowa.
Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”, w sumie odbyło się 21 niezwykle emocjonujących
spotkań. Żadnych szans swoim rywalom nie dała drużyna
z Daleszyc, która po komplecie zwycięstw zajęła pewne
I miejsce i zachowała Puchar z roku 2020. Kolejne miejsca II
i III zajęły odpowiednio szkoły z Niestachowa i Brzechowa.
Na zakończenie rozgrywek Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce Dariusz Meresiński podziękował wszystkim
uczestnikom za udział w zawodach i grę „Fair Play”.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali pamiątkowe
medale oraz statuetki, a zwycięska drużyna tytułowy Puchar,
którego będzie bronić za rok. Tradycją stało się także

Pucharu odpadły Mistrzynie Polski
z ub. roku, drużyna Grembach Łódź.
Turniej o Puchar Polski w plażowej
piłce nożnej to jednocześnie eliminacje
do Mistrzostw Polski w Beach Soccerze,
które rozegrane zostaną w Gdańsku
w dniach 13-15 sierpnia.
Magdalena Włodarska

Ogłoszenie
LKS Amator Słopiec w dniach 1-22 sierpnia organizuje
turniej piłki nożnej na boisku w Słopcu.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lipca. Liczba miejsc
ograniczona. Mecze rozgrywane będę w niedziele 1-8-15
sierpnia na zasadzie każdy z każdym. Mecze finałowe
rozegramy 22 sierpnia.
Po zakończeniu turnieju zapraszamy na uroczystość wręczenia pucharów oraz nagród indywidualnych,
a także na ognisko z poczęstunkiem dla wszystkich
uczestników turnieju.
Więcej informacji pod nr tel. 881 418 274 lub 502 236 086
bądź bakmichal19@gmail.com
przyznawanie nagród indywidualnych. Tytuł „Najlepszego
Bramkarza” zdobył Kacper Mazurczak z SP Niestachów,
natomiast „Najlepszym Piłkarzem” został Filip Kobryń z ZSP
Daleszyce. Ponadto nagrody niespodzianki – repliki piłek
„Euro 2020” - z rąk Burmistrza trafiły do wyróżnionych
za swoją sportową postawę: Filipa Karwata z SP Brzechów,
Adrianny Sokołowskiej z SP Szczecno oraz Wiktorii Karkut
z SP Borków. Pamiątkowe medale otrzymali także sędziowie
zawodów. Profesjonalną obsługę sędziowską zapewnili
Paweł Toboła oraz Patryk Hernik z MGKS Spartakus
Daleszyce, a także Bogusław Mochocki oraz Cezary
Ruszkowski.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania
i zapraszamy za rok.
Magdalena Zielińska
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Seniorzy znów fachowo maszerowali w Widełkach
Ponad 240 osób uczestniczyło w integracyjnym Marszu
Nordic Walking, jaki miał miejsce 23 czerwca w Centrum
Edukacji Ekologicznej w Widełkach. To już drugi „marsz
po zdrowie” w naszej gminie – tym razem starsi uczestnicy
na trasę wyszli ramię w ramię z młodszym pokoleniem.
Ze wsparciem specjalistów od Nordic Walking poznali
technikę maszerowania, poprawili kondycję, a przede
wszystkim – doskonale się bawili, odnowili znajomości
i nawiązali nowe kontakty. Piechurów powitał na starcie
marszu burmistrz Dariusz Meresiński.
– Entuzjastów aktywnego trybu życia wśród naszych seniorów
nie brakuje, przybyło też młodych uczestników marszu i gości
spoza naszej gminy, których serdecznie witamy i możemy się
tylko cieszyć, że wszyscy dajecie nam tak dobry przykład
dbania o własne zdrowie i samopoczucie – witał uczestników
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński.
Uczestnikom Marszu, jak w ubiegłym roku,
towarzyszyła także radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna
Kosmala.
– Marsz seniorów „z kijami” rusza spod Centrum Edukacji
Ekologicznej w Widełkach już po raz drugi, pierwszy miał
miejsce we wrześniu, a więc dla naszych seniorów
to wydarzenie już na stałe wpisuje się do kalendarza. Mam
nadzieję, że będziemy się tu spotykać co roku, zawsze w tak
dobrych nastrojach i świetnej formie – podkreślała radna.
Międzypokoleniowy Marsz zgromadził wielu
mieszkańców gminy Daleszyce, ale zaproszenie do wspólnej
zabawy przyjęli również seniorzy z gmin Łopuszno, Ożarów,
Skarżysko-Kamienna, Raków, Zagnańsk, Sandomierz i Oksa,
którym towarzyszyli także lokalni włodarze: piechurów
dopingowali w Widełkach wiceprezydent Skarżyska Andrzej
Brzeziński i wicewójt Zagnańska Stanisław Stępień.
Podopiecznych mobilizowała także Renata Miszczuk,
koordynatorka daleszyckich klubów seniora. Fachowe

porady dotyczące techniki maszerowania przekazali
uczestnikom instruktorzy z Polskiego Stowarzyszenia Nordic
Walking. Malownicza droga prowadziła przez widełczańskie
łąki i lasy, najwytrwalsi pokonali kilka kilometrów. Na wszystkich piechurów na mecie czekał poczęstunek i pamiątkowe
medale.
Organizatorem Marszu była fundacja Restart
w partnerstwie z Urzędem Miasta i Gminy w Daleszycach,
Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach, MiejskoGminnym Ośrodkiem Kultury w Daleszycach oraz Stowarzyszeniem Czempion. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta i Gminy w Daleszycach.
Magdalena Włodarska

Grafik wyjazdów pracowników socjalnych
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
na spotkania z mieszkańcami gminy Daleszyce
w ramach akcji „Wspieraj seniora”
D ATA

GODZINA

12.07

10:00 - 12:00

MIEJSCOWOŚĆ
Komórki, Szczecno

14.07

10:00 - 12:00

Cisów

16.07

10:00 - 12:00

19.07

10:00 - 12:00

Suków
Mójcza

21.07

10:00 - 12:00

Wójtostwo, Danków

23.07

10:00 - 12:00

26.07

10:00 - 12:00

Brzechów
Niwy

28.07

10:00 - 12:00

Trzemosna

30.07

10:00 - 12:00

02.08

10:00 - 12:00

Niestachów
Marzysz

04.08

10:00 - 12:00

Widełki
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Konkursy rozstrzygnięte,
gratulujemy zwycięzcom!

Daleszycki rynek nocą

Konkurs „Gdzie jest
Pan Dallas?” wygrała
Monika Jaworska.
Zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród
do Urzędu Miasta
i Gminy w Daleszycach, pok.4.

w
nas pocztó
„Wyślij do

Z okazji Dnia Dziecka ogłosiliśmy na łamach Głosu
Daleszyc konkurs pod hasłem: „To w sobie lubię!”
Dostaliśmy piękne prace, pełne kolorów, uśmiechu
i pozytywnej energii, które odzwierciedlają Wasze
dobre nastroje! Nagrodę postanowiliśmy przyznać
ośmioletniej Rozalce z Niestachowa. Oto jej praca:

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
ul. H. Sienkiewicza 11
26-021 Daleszyce
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SKŁAD OPAŁU
ŁABĘDZIÓW
LUZEM
I WORKOWANY
- EKOGROSZEK - WĘGIEL - MIAŁ - PELLET -

ŁABĘDZIÓW
ul. DŁUGA 55
k/Morawicy
OPAŁ WYSOKOKALORYCZNY

SUCHY
CZYNNE:

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

TEL. 531 668 109

