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Szanowni Państwo!

Gminne prace w obiektywie:
Ruszyły prace przy budowie
boiska piłkarskiego przy
Szkole Podstawowej w Mójczy.

Trwają prace przy przebudowie
ulicy Kilińskiego w Daleszycach.

Pracownicy Grupy Interwencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce
odnawiają przystanki autobusowe.

Choć w kalendarzu już wiosna, kwiecień
nie rozpieszczał nas w tym roku pogodą.
W gminie Daleszyce był to miesiąc
niezwykle pracowity: poza bieżącym
działaniem, zebraliśmy także efekty
wcześniej podjętych prac – otrzymaliśmy
znaczące dofinansowania do ważnych
dla mieszkańców naszej gminy projektów, które dotyczą tak planów inwestycyjnych, jak i niezwykle istotnych zadań
społecznych.
Na łamach naszego czasopisma przedstawiamy tylko część
najważniejszych działań, które są na etapie projektowania lub realizacji,
trzeba jednak zaznaczyć, że w toku jest kilkadziesiąt inwestycji podjętych
przez naszą gminę, a dotyczących m.in. zadań drogowych, gospodarki wodnokanalizacyjnej, oświetlenia ulicznego, remiz strażackich. W tym miesiącu
wyróżniamy najważniejsze z nich, ale warto śledzić „rozwój wypadków”
w kolejnych numerach „Głosu…”, aby przekonać się, jak wiele prac
rozpoczęliśmy i będziemy kontynuować.
Za nami już majowy weekend, w którym tradycyjnie, choć znowu
skromniej niż w czasach przed pandemią, świętowaliśmy patriotyczne
rocznice. Krótkie wspomnienie tych wydarzeń również zamieściliśmy
w niniejszym numerze GD. Życzę przyjemnej lektury.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

www.daleszyce.pl w nowej odsłonie!

Trwa przebudowa drogi
powiatowej w Sukowie-Babiu
wraz z budową chodnika.

Zapraszamy naszych Czytelników do odwiedzenia nowej strony internetowej
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Pod dotychczasowym adresem
www.daleszyce.pl znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje
dotyczące naszej gminy
– w przejrzystej formie
i atrakcyjnej grafice. Zachęcamy do śledzenia relacji
z bieżących wydarzeń
i realizowanych inwestycji,
do zapoznania się z ważnymi dokumentami, władzami
gminy i sołtysami. Stąd
również najłatwiej dostać
się na gminne platformy: BIP,
ePUAP, czy e-sesja. Kierujemy także na strony internetowe naszych jednostek
samorządowych.

Wykonano przebudowę odcinka
drogi gminnej w Szczecnie.
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Profesjonalne wsparcie dla rodzin i kluby seniora dofinansowane
Projekty dotyczące wsparcia dla rodzin i otwarcia nowych
klubów seniora w gminie Daleszyce otrzymały unijne
dofinansowanie. Umowy zostały zawarte oficjalnie
27 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2014 – 2020, który nadzoruje Urząd Marszałkowski.

– Chcemy stworzyć wyjątkowe miejsce, w którym będą się
spotykać osoby niepełnosprawne z osobami, które mają inne,
dodatkowe problemy. W tym celu mamy zamiar wyremontować świetlicę w Kranowie, tak aby w pełni dostosować
ją do potrzeb tych osób. Zostaną poszerzone drzwi, zrobione
specjalne podesty i podjazdy dla wózków inwalidzkich,
zakupimy też odpowiednie wyposażenie – informuje Renata
Segiecińska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Daleszycach. – W świetlicy będą odbywały się
regularne spotkania dla dziewięćdziesięciu osób. Chcemy
zapewnić dla nich psychologa, dwóch asystentów rodziny,
będą też prowadzone warsztaty. W założeniu ma to być
bardzo rodzinny projekt, mający nieść pomoc w środowisku,
w którym te rodziny mieszkają – dodaje dyrektor Segiecińska.
Nabór już maju
Nabór do projektu ruszy w maju tego roku. Włączone będą
do niego rodziny i dzieci dotknięte sprzężonymi problemami.
Wśród nich będą brane pod uwagę te, które posiadają niskie
umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, borykają się z uzależnieniami, bezrobociem, ubóstwem, przemocą, wyuczoną
bezradnością, zaburzeniami psychicznymi czy niepełnosprawnością.
W planach jest także uruchomienie w świetlicy
pomocowego telefonu.
- Dużo rodzin nie chce pokazywać swojej niepełnosprawności na zewnątrz, a w jakiś sposób chcemy do nich dotrzeć.
Stąd pomysł, aby w sytuacjach wymagających wsparcia,
mogły dzwonić i konsultować się, aby wiedzieć, gdzie szukać
pomocy – podkreśla pani dyrektor.
Dofinansowanie także dla seniorów
Drugi dofinansowany projekt będzie dotyczył utworzenia
pięciu nowych klubów seniora. W klubach (o których
pisaliśmy w marcowym numerze Głosu Daleszyc) 80-ciu
starszych mieszkańców będzie mogło aktywnie i bezpiecznie
spędzać czas. Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich w partnerstwie z gminą Daleszyce.
Nowe kluby powstaną w Mójczy, Brzechowie, Marzyszu,
Niestachowie i Słopcu. Ruszą z początkiem października.
Koszt projektu wyniesie ponad 1 mln zł, dofinansowanie
to 970 tys. zł.
Redakcja

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli: Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski,
Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata
Janik, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie
Marszałkowskim WŚ Katarzyna Kubicka oraz Burmistrz
Daleszyc Dariusz Meresiński, dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Segiecińska i prezes
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Anna Kosmala wraz ze
skarbnikiem Teresą Stachurską.
Będą „wspierać bardziej”
Jednym z dofinansowanych projektów z gminy Daleszyce jest
działanie zaproponowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej „Wspierać bardziej”. Projekt ruszy
w maju, w jego ramach rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji otrzymają kompleksowe wsparcie na rzecz
prawidłowego funkcjonowania i stworzenia odpowiednich
warunków dla rozwoju dzieci i młodzieży zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
„Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wpierania
rodzin w Mieście i Gminie Daleszyce” to bardzo istotny
społecznie projekt. Jego celem jest profilaktyka skierowana
do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia
dziennego, w tym świetlic środowiskowych, ale nie tylko.
Potrzebujący otrzymają też wsparcie asystenta rodziny,
poradnictwo dla rodzin, w tym specjalistyczne, terapeutyczne
i prawne. Gmina Daleszyce otrzymała bardzo duże wsparcie
unijne na realizację tego projektu. Wyniesie ono 951 tysięcy
684 złotych i pokryje niemal sto procent wartości zadania.
Szeroko zakrojona pomoc
Przyznane gminie Daleszyce środki z zewnątrz zostaną
wykorzystane na otoczenie wsparciem około trzydziestu
rodzin z tego terenu.
– Rodziny zakwalifikowane do projektu zostaną objęte
kompleksowym wsparciem w formie konsultacji
oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, a także asystenta rodziny.
Będą prowadzone grupy wsparcia i terapie
indywidualne oraz rodzinne. Minimum 45
dzieci skorzysta z oferty świetlicy opiekuńczowychowawczej, gdzie otrzymają pomoc
pedagoga i logopedy. Celem projektu jest
zapobieganie odizolowaniu poszczególnych
osób od rodziny i społeczności lokalnej,
odbudowywanie więzi rodzinnych, poprawa
kondycji psychicznej, wzrost umiejętności
współpracy i współdziałania w grupie, kształtowanie empatii społecznej, a także poznawanie
swoich mocnych stron i rozwijanie umiejętności
kluczowych – informuje Dariusz Meresiński,
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
Świetlica do zadań specjalnych
Podpisane w Daleszycach umowy gwarantują duże wsparcie
W realizacji projektu kluczowe znaczenie
dla naszych rodzin i seniorów
będzie miało wsparcie świetlicowe.
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„Eko-Urząd” coraz bliżej
Postępuje remont siedziby Urzędu Miasta i Gminy
w Daleszycach. Budynek przy Placu Staszica 9 jest
poddawany termomodernizacji, rozbudowie i przebudo
wie. W myśl umowy z wykonawcą, termin zakończenia
prac przypada na koniec tego roku.
Mieszkańcy naszej gminy od dwunastu miesięcy załatwiają
swoje sprawy urzędowe w tymczasowej siedzibie magistratu,
która mieści się w budynku szkoły podstawowej przy ulicy
Sienkiewicza 11. Tymczasem przy rynku trwają prace, które
pozwolą na bezpieczne i wygodne użytkowanie budynku,
zabezpieczenie go przed działaniem czynników atmosferycznych i dostosowanie do przepisów bhp i przeciwpożarowych. Dotychczas właśnie stan techniczny obiektu był
największym problemem, ale remont zmniejszy też koszty
jego utrzymania ze względu na wprowadzenie energooszczędnych i przyjaznych środowisku technologii.
– Dzięki prowadzonym aktualnie pracom wszyscy mieszkańcy gminy Daleszyce zyskają przyjazny urząd, który będzie
spełniał obowiązujące dziś wymogi bezpieczeństwa
użytkowania. Będzie to prawdziwa wizytówka naszej gminy –
mówi burmistrz Dariusz Meresiński.
Inwestycja jest realizowana w dwóch etapach;
pierwszy dotyczy termomodernizacji, w ramach której
wykonawca wymienia stolarkę okienną i drzwiową, ociepla
ściany zewnętrzne i izoluje przeciwpowodziowo ściany
piwnicy, montuje piec na pellet, pompy ciepła i panele
fotowoltaiczne, wymienia oświetlenie na energooszczędne.
Drugi etap inwestycji obejmuje rozbudowę, nadbudowę
i przebudowę urzędu; budynek będzie miał dodatkową

Nowy urząd nabiera kształtów
kondygnację i nową elewację, przebudowane zostaje wejście
główne, pomieszczenia i korytarze, w urzędzie pojawi się też
winda i toalety dla niepełnosprawnych. Wykonawcą inwestycji jest firma „PERFECT” z Kielc.
Przypomnijmy, projekt pod nazwą „EkoUrząd termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy
Daleszyce z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii
jako element poprawy efektywności energetycznej” był
realizowany od 2017 roku. w tym czasie przygotowywana
była dokumentacja dotycząca pozyskania dofinansowania
na przeprowadzenie inwestycji i uzgodnienia z Urzędem
Marszałkowskim dotyczące możliwego zakresu robót.
W efekcie tych starań 16 kwietnia 2020 roku podpisana
została umowa z wykonawcą, natomiast 23 grudnia 2020
roku burmistrz Daleszyc podpisał z marszałkiem województwa umowę na dofinansowanie projektu. Unijne wsparcie
wyniesie prawie 1 mln zł.
Magdalena Włodarska

Gospodarka odpadami w aplikacji BLISKO
Harmonogram wywozu odpadów i powiadomienia o najbliższym terminie
wywozu śmieci – dostępne w aplikacji BLISKO! Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach uruchomił system „Segrego”, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy mogą
zamówić bezpłatne powiadomienia o gospodarce odpadami w swoich
sołectwach.

Powiadomienia są dostępne w aplikacji
mobilnej BLISKO, którą wystarczy
„ściągnąć” na swój telefon, a w kolejnych krokach: dodać nadawcę i wybrać
„gospodarkę odpadami”. Aplikacja
udostępnia także wiadomości
od innych nadawców, m.in. regionalne
ostrzeżenia, informacje dotyczące
lokalnych wydarzeń czy awarii.
Harmonogram śmieci w Twoim
telefonie
System Segrego udostępni aktualny
harmonogram wywozu odpadów dla
wskazanego adresu, pokaże mapę
z punktami zbiórek odpadów nietypowych, pozwoli zamówić przypomnienie o płatnościach i terminach wywozu
śmieci oraz ocenić pracę odbiorcy
odpadów. Aplikacja podpowiada
również, jak właściwie posegregować
odpady – ma to znaczenie ekologiczne,
ale też praktyczne, ponieważ niewłaściwa segregacja grozi podniesieniem
opłat.
Magdalena Włodarska
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Rzeczpospolita
Polska

W Sukowie powstanie centrum przesiadkowe dla pasażerów
Gmina Daleszyce otrzymała blisko 800 tysięcy złotych
dofinansowania unijnego na budowę centrum
przesiadkowego dla pasażerów. Parking powstanie przy
cmentarzu w Sukowie, będzie to miejsce z zatokami
postojowymi dla autobusów i samochodów osobowych
oraz wygodną poczekalnią. Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce podpisał już w tej sprawie stosowną umowę.
Gmina Daleszyce będzie realizować projekt pod nazwą
„Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności
ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę
centrum przesiadkowego”, zmierzający do utworzenia
przyjaznych dla pasażerów węzłów przesiadkowych.
– Projekt ma na celu zwiększanie atrakcyjności i popularności
komunikacji publicznej i zachęcenie mieszkańców regionu
do korzystania z tego rodzaju usług – mówi Dariusz
Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
Znaczące dofinansowanie
Ogólna wartość projektu to 938 tysięcy złotych, z czego
blisko 800 tysięcy złotych pokryje unijne dofinansowanie,
które zostało przyznane w ramach Działania 6.2 „Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona
mobilność miejska ZIT-KOF” RPO WŚ na lata 2014-2020.
19 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego została w tej sprawie podpisana stosowna
umowa.
– Projekt służyć ma zwiększeniu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na obszarze Kieleckiego Obszaru
Funkcjonalnego, zachęceniu do korzystania z komunikacji
zbiorowej na rzecz zmniejszenia użytkowania samochodów,
a co za tym idzie, obniżenie emisji substancji szkodliwych dla
powietrza – podkreślał Andrzej Bętkowski, marszałek
województwa świętokrzyskiego.
Jak podkreślała wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik podczas podpisania umowy na dofinansowanie, centrum przesiadkowe w Sukowie będzie miało
bardzo istotne znaczenie w całym układzie komunikacyjnym
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kilkuletnie przygotowania
do budowy centrum przesiadkowego w Sukowie
zostały zwieńczone cenną umową
– Inwestycja będzie jednym ze sposobów na poprawę
dostępności transportu publicznego i jego pełniejsze
wykorzystanie. Centrum będzie miejscem, które pozwoli
na sprawną i szybką zmianę środka transportu – mówiła
wicemarszałek Renata Janik.
Szeroki zakres prac
W Sukowie powstanie budynek pełniący funkcję poczekalni.
W pobliżu wybudowana zostanie pętla autobusowa z dwoma
wyodrębnionymi zjazdami oraz plac postojowy dla
autobusów z czterema stanowiskami. W planach jest także
zatoka autobusowa z postojem i cztery zatoki postojowe dla
pojazdów osobowych obejmujące 47 stanowisk. W projekcie
uwzględniono też miejsca postojowe dla rowerów, ławki,
chodniki, oświetlenie uliczne i niezbędne instalacje
wodociągowe i kanalizacyjne. Zakończenie inwestycji
przewidziano na kwiecień 2022 roku.
Agnieszka Olech

Gmina uzupełni oznakowanie na drogach wewnętrznych
Drogi gminne i wewnętrzne na terenie całej gminy
Daleszyce będą bardziej szczegółowo oznakowane.
Pojawią się nowe znaki ostrzegawcze i informacyjne.
To odpowiedź na wnioski mieszkańców i kolejny krok
w kierunku poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
6 kwietnia podpisana została umowa na „Dostawę i montaż
znaków drogowych na drogach gminnych i wewnętrznych
na terenie Miasta i Gminy Daleszyce”. Wykonawcą
zamówienia jest firma M-ZNAK z Kielc. W ramach umowy
zamontowane zostanie oznakowanie pionowe oraz poziome,
a także urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej organizacji ruchu

drogowego na drogach będących w zarządzie Burmistrza
Miasta i Gminy Daleszyce. Znaki będą montowane
sukcesywnie do połowy grudnia.
- Dzięki zamontowaniu znaków ostrzegawczych, zakazu,
nakazu, informacyjnych oraz nowych tablic miejscowości
zostaną uporządkowane kwestie zarówno pierwszeństwa na
drogach, jak i poprawne oznakowanie granic miejscowości i
przysiółków. Realizacja tego zadania to odpowiedź na apele i
wnioski mieszkańców i mam nadzieję, że zminimalizujemy w
ten sposób uciążliwości związane z brakiem lub
niewystarczającą ilością oznaczeń drogowych – podkreśla
burmistrz Dariusz Meresiński.
Magdalena Włodarska
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Kolejne inwestycje gotowe do realizacji
Gmina Daleszyce ogłosiła przetarg na wykonanie robót
budowlanych związanych z drogami. Chodzi o budowę
drogi w Borkowie (za szkołą), utwardzenie kostką brukową
pobocza w Wójtostwie-Dankowie i położenie masy
asfaltowej na parkingu przy ośrodku zdrowia w Szczecnie.
Zadanie pierwsze dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej
w Borkowie. Konieczne są tu do przeprowadzenia roboty
geodezyjne, przygotowanie podłoża i ułożenie kolejnych
warstw konstrukcyjnych jezdni. Inwestycja ma być gotowa
do końca sierpnia.
W miejscowości Wójtostwo-Danków przy drodze
powiatowej wykonawca ma utwardzić pobocze kostką
betonową. Zadanie polega na przygotowaniu robót
pomiarowych, rozebranie (w niektórych miejscach)
dotychczasowej nawierzchni i ułożeniu nowej na długości
1440m. Zadanie ma być zakończone do połowy przyszłego
roku.

Borków

Danków-Wójtostwo
Zadanie trzecie polega na wykonaniu parkingu przy
ośrodku zdrowia w Szczecnie. Wykonawca będzie musiał
przygotować odpowiednio podłoże, wzmocnić istniejącą
podbudowę i położyć nawierzchnię asfaltową. Nowa nawierzchnia ma być gotowa do końca sierpnia.
Magdalena Włodarska

Szczecno

Pamięci ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej
Przedstawiciele gminy Daleszyce wraz z wicewojewodą
świętokrzyskim złożyli hołd ofiarom zbrodni katyńskiej
i katastrofy smoleńskiej. Uroczystości odbyły się w Szkole
Podstawowej im. generała Tadeusza Buka w Mójczy.
W obchodach wziął udział wicewojewoda świętokrzyski
Rafał Nowak, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz
Meresiński, radny Rady Miejskiej Dariusz Sarek oraz dyrektor
SP w Mójczy Marta Puchała.
10 kwietnia 2021 roku minęła 11. rocznica katastrofy
prezydenckiego samolotu w Smoleńsku, którym delegacja
najważniejszych osób w państwie wyruszyła na obchody
70-tej rocznicy zbrodni katyńskiej. Święto upamiętniające
ofiary egzekucji dokonanych na polskich oficerach przez
NKWD obchodzone jest w Polsce oficjalnie 13 kwietnia.
W tragedii prezydenckiego samolotu w 2010 roku
zginęło 96 osób. Wśród nich był generał Tadeusz Buk, który
urodził się i wychował w Mójczy, był uczniem tutejszej
szkoły. W listopadzie 2010 roku został wybrany na jej
patrona, a w szkole odsłonięta została tablica pamiątkowa
poświęcona generałowi. Został pochowany na cmentarzu
w Spale, gdzie mieszkał. Przed tragiczną śmiercią generał Buk
został odznaczony licznymi medalami za zasługi dla

Pod tablicą upamiętniającą patrona szkoły – generała
Tadeusza Buka, który był jedną z ofiar tragedii smoleńskiej
– złożone zostały kwiaty i zapalone znicze.
obronności oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Magdalena Włodarska
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Nowe projekty drogowe gminy Daleszyce dofinansowane
Gmina Daleszyce pozyskała duże dofinansowanie
na kolejne remonty i budowę infrastruktury drogowej.
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparte
zostaną cztery nowe zadania. Przygotowane przez gminę
wnioski dotyczą przebudowy skrzyżowania przy Domu
Ludowym w Daleszycach, skrzyżowania dróg SukówMójcza wraz z przebudową drogi w kierunku Mójczy, drogi
gminnej w Marzyszu oraz budowy chodnika w Komórkach
(I etap) .

Komórki

Marzysz
Planowana przez gminę rozbudowa skrzyżowania dróg
powiatowych obok Domu Ludowego w Daleszycach została
dofinansowana kwotą 283 692 zł. Inwestycja będzie
prowadzona w ciągu drogi powiatowej (starodroże drogi
wojewódzkiej 764).
Budowa chodnika w Komórkach planowana jest przy
drodze powiatowej od skrzyżowania przy zalewie
Wojciechów w kierunku remizy. Odcinek będzie miał 875mb
długości. Zadanie otrzyma wsparcie w kwocie 632.940,00 zł.
Dofinansowana została też przebudowa drogi gminnej
w Marzyszu Pierwszym wraz z budową chodnika (od sklepu),
o długości ok. 560mb. Wartość projektu to 1 milion 332 tysiące, dofinansowanie w wysokości 666.040,00 zł.
W kolejnych planach jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowościach Mójcza i Suków (na odcinku
od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą powiatową
w kierunku Mójczy) wraz z przebudową drogi, budową
chodnika oraz oświetlenia ulicznego. Wartość zadania to 2
miliony 423 tysięcy, dofinansowanie wynosi 1.453.854 zł.
Przebudowa jest realizowana wspólnie przez gminę
Daleszyce i powiat kielecki.
– Po zakończeniu tych inwestycji znacznie poprawi się
bezpieczeństwo na drogach na terenie naszej gminy
– podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Dziękuję

Daleszyce

przedstawicielom rządu, zarządowi oraz radnym Rady
Powiatu Kieleckiego a także radnym Rady Miejskiej
w Daleszycach, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy
w Daleszycach, dzięki którym możliwe było przygotowanie
wniosków, a także otrzymanie dofinansowania na realizację
tych zadań.
– Cieszy mnie udana współpraca na wielu szczeblach, dzięki
której zrealizujemy ważne dla naszej gminy zadania – dodaje
Anna Kosmala, radna Rady Powiatu Kieleckiego. – To przykład działań, co do których wszyscy jesteśmy zgodni, że są jak
najszybciej potrzebne.
Magdalena Włodarska

Suków/Mójcza

Oszczędzajmy wodę
Radni Rady Miejskiej w Daleszycach wprowadzili zakaz
napełniania basenów powyżej 1 m sześc. oraz podlewania
wodą z gminnej sieci wodociągowej ogródków
przydomowych, działkowych oraz innych terenów
zielonych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce od dnia
1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Uchwała została podjęta na podstawie dokonanych przez
Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach analiz poboru
wody z sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy
Daleszyce w poprzednich latach oraz w związku z sytuacją
meteorologiczną na terenie Gminy. „Zachodzi bardzo
poważne ryzyko wystąpienia okresowych braków w dostawie
wody do celów socjalno-bytowych dla mieszkańców Miasta i
Gminy Daleszyce. Sytuacja może być tym bardziej
niepokojąca dla mieszkańców, iż zagrożenie jakie niesie za
sobą brak wody w hydrantach przeciw-pożarowych może
powodować nieobliczalne skutki” – uzasadniają radni.
Magdalena Włodarska
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Burmistrz oraz Radni Rady Miejskiej dofinansowali sport i rekreację
Cztery działające na terenie gminy Daleszyce kluby
sportowe otrzymały dofinansowanie do swojej działalności
w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Kluby stanęły do otwartych konkursów ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
Konkursy zostały ogłoszone przez burmistrza Dariusza
Meresińskiego, który po ich rozstrzygnięciu podpisał umowy
na udzielenie dotacji z przedstawicielami klubów. Dotacje
otrzymają: Klub Karate Kyokushin „Chikara” – na realizację
zadania „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas
obozu letniego w miejscowości Susiec”; Uczniowski Klub
Sportowy SPARTA Daleszyce – na zadanie „Szkolenie oraz
współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet”; Świętokrzyska
Fundacja Sportu – na „Popularyzację i rozwój kolarstwa jako
czynnego wypoczynku” oraz Miejsko-Gminny Klub
Sportowy „Spartakus” Daleszyce na szeroko rozumianą
działalność związaną z piłką nożną.
– Co roku kluby sportowe, które mają w statucie działalność
na rzecz naszych mieszkańców, mogą starać się o wsparcie
swoich działań przez samorząd – podkreśla burmistrz Dariusz
Meresiński. – Kluby, które otrzymały dotacje, od lat pracują
na sportowe sukcesy młodszych i starszych mieszkańców
gminy Daleszyce, są otwarte dla wszystkich chętnych
i z wielkim zaangażowaniem działają nie tylko po to,
by zdobywać medale i puchary, ale przede wszystkim,
by promować zdrową rywalizację i aktywny tryb życia.
Te kluby są prawdziwymi ambasadorami naszej gminy: nasi
karatecy z klubu Chikara przywożą medale z zawodów
w kraju i na świecie; młodzi kolarze z klubu Vento Bike Team
działającego pod skrzydłami Świętokrzyskiej Fundacji Sportu
nie wracają bez medali i wyróżnień z żadnych zawodów,
a startują w najważniejszych rywalizacjach w całym kraju;
zawodniczki Sparty praktycznie co roku wracają z medalami
z mistrzostw Polski w piłce plażowej, natomiast Spartakus
to nie tylko emocje dla miłośników męskiego futbolu, ale też
szkolenia w wielu grupach wiekowych, już od przedszkolaków do juniorów w tak zwanej Akademii Spartakusa,

która zresztą za swoją działalność została niedawno
doceniona specjalnym certyfikatem Polskiego Związku Piłki
Nożnej. Cieszę się, że chętnych do uprawiania sportu
w naszej gminie nie brakuje i że możemy wesprzeć działania,
które pomagają mieszkańcom w realizacji ich potrzeb
– dodaje burmistrz.
Magdalena Włodarska

Sezon kąpielowy od 26 czerwca
Rada Miejska w Daleszycach podjęła uchwałę
w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu
kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2021.
Do użytkowania zostało ponownie dopuszczone
kąpielisko w Borkowie.
Zgodnie z wnioskiem administratora akwenu,
sezon kąpielowy będzie trwał od 26 czerwca 2021r.
do 30 sierpnia 2021r. Urlopowicze i turyści będą mieli
do dyspozycji nie tylko plażę, ale i dodatkowe atrakcje.
Kąpielisko jest usytuowane w sąsiedztwie mola i wypożyczalni rowerów wodnych, ma 150 metrów długości
linii brzegowej, obok znajdują się obiekty małej
gastronomii i boisko sportowe, w czasie sezonu letniego
organizowane są dodatkowe atrakcje, takie jak wybory
miss lata czy lokalny festyn.

Podzielili się tym, co najcenniejsze
Mieszkańcy Daleszyc chętnie wzięli udział w kolejnej akcji „Krew darem życia”,
która odbyła się 25 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Krew dla
potrzebujących pacjentów świętokrzyskich szpitali oddało tu kilkadziesiąt osób.
Ze względu na epidemię, organizatorzy dołożyli szczególnych starań, by akcja
przebiegła bezpiecznie. – Do rejestracji zgłosiło się 30 osób, ale z różnych

przyczyn zdrowotnych nie wszyscy
mogli podzielić się tym cennym darem,
jakim jest krew. Dawcami zostały
24 osoby – relacjonuje dyrektor MGOK,
Norbert Wojciechowski. – Wszystkim
dawcom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych tego
typu akcjach, które odbędą się na
terenie naszej gminy – dodaje dyrektor.
Trzeba pamiętać, że zapotrzebowanie na krew i jej składniki nie
ulega zmniejszeniu, tym bardziej
w obecnym czasie, kiedy ze względu
na stan epidemii zmniejszyła się liczba
aktywnych dawców krwi. Tymczasem,
nawet jednorazowa pomoc ma duże
znaczenie nie tylko dla chorych; oprócz
wsparcia osoby potrzebującej, sam
dawca ma szansę sprawdzenia swojego
stanu zdrowia.
Redakcja
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Krok do modernizacji oczyszczalni w Szczecnie
Gmina Daleszyce ogłosiła przetarg na rozbudowę i przebudowę (I etap) oczyszczalni ścieków w Szczecnie.
Zmodernizowany obiekt ma mieć większą przepustowość
i spełniać wszystkie wymogi środowiskowe.
Inwestycja ma być zrealizowana w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”, w ramach zadania pn. Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Daleszyce.
Istniejąca oczyszczalnia ścieków komunalnych
w miejscowości Szczecno, która obsługuje także miejscowość Komórki, ma być dostosowana do wymogów
dotyczących jakości ścieków i substancji szkodliwych
wprowadzanych do wód lub ziemi, zwiększona zostanie też
jej przepustowość ze względu na rosnącą liczbę przyłączeń
kanalizacyjnych, jakie będzie obsługiwać.
– Jest to modernizacja kolejnej oczyszczalni na terenie naszej
gminy; po Daleszycach i Marzyszu przyszedł czas na
Szczecno – podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Dariusz Meresiński. - Pomimo, że wydajemy i wydaliśmy już
na te modernizacje kilkanaście milionów złotych, to wiemy,
jak bardzo ważne są to inwestycje dla naszych mieszkańców
oraz jak istotny mają wpływ na nasze środowisko – dodaje
burmistrz.
Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach, zamówienie
dotyczy etapu pierwszego, w którym modernizacji będzie
poddany jeden z reaktorów. W wyniku planowanej
modernizacji układ technologiczny oczyszczalni nie ulegnie
zmianie, zmieni się natomiast sposób oczyszczania ścieków
w komorze osadu czynnego (w zakresie podziału komór),
który realizowany będzie jak dotychczas w technologii
niskoobciążonego osadu czynnego.
Przedsięwzięcie będzie polegało na opracowaniu
dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia

na budowę, sporządzeniu projektu wstępnego i budowlanego
oraz projektów wykonawczych, a po pracach projektowych
– na przebudowie reaktora zblokowanego (z komorą
beztlenową, komorą napowietrzania oraz z osadnikiem
wtórnym), naprawie żelbetowych ścian reaktora, utylizacji
starych urządzeń oraz dostawie i montażu nowych.
Inwestycja jest dofinansowywana z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, Działanie – Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich, Poddziałanie – Inwestycje związane
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii w zakresie Gospodarka
wodno-ściekowa.
Magdalena Włodarska

Wykonywanie robót nie spowoduje zakłóceń
i przerw w pracy zakładu.

Tona wsparcia dla potrzebujących!
Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” odebrała 19 kwietnia kolejne
worki plastikowych nakrętek z gminy Daleszyce. W sumie przekazaliśmy już
pięćdziesiąt 120-litrowych worków, które ważyły około tony! To ogromne
wsparcie dla podopiecznych Fundacji i dowód na zaangażowanie mieszkańców
naszej gminy w wyjątkową akcję pomocową.
Pojemnik w kształcie serca z wymowpodsumowuje dotychczasowe efekty
nym hasłem: „Gmina Daleszyce
zbiórki w gminie Daleszyce kierownik
nakręcona na pomaganie” stanął pod
Wydziału Administracji i Rozwoju,
tutejszym Urzędem Miasta i Gminy
Anna Kosmala. – Świadczy to o dużej
siedem miesięcy temu. Od tego czasu
świadomości ekologicznej, a jednosukcesywnie jest zapełniany nakrętcześnie o wielkim sercu mieszkańców,
kami, które pracownicy Urzędu
bo przecież ta inicjatywa pozwala
w miarę potrzeby przesypują do worwesprzeć potrzebujących. Korzyści
ków i magazynują do czasu ich odbioru
z tak prostego gestu, jakim jest zbieranie
przez Fundację. Ta z kolei sprzedaje
zakrętek, są nie do przecenienia.
plastik firmie recyklingowej, a pozys– Cieszy mnie, że zakrętki wrzucają
kane pieniądze przekazuje na opiekę
do pojemnika nie tylko pojedynczy
nad chorymi i niepełnosprawnymi
mieszkańcy naszej gminy, ale także
osobami z województwa świętokrzyzorganizowane grupy; przed miesiąskiego.
cem 10 worków zakrętek zbieranych
– Mieszkańcy naszej gminy wyraźnie,
przez czytelników przekazała nam
jak wskazuje hasło akcji „nakręcili się
dyrektor wraz z pracownikami daleszyna pomaganie” i bardzo nas to cieszy –
ckiej biblioteki – przypomina burmistrz

Dariusz Meresiński. – Mam nadzieję,
że po otwarciu szkół będziemy mogli
liczyć także na uczniów, bo przecież
w tej grupie jest ogromne zaangażowanie w działania proekologiczne.
Nasz pojemnik wypełnia się bardzo
szybko – to świadczy o tym, że potrafimy dostrzec każdą możliwość
działania dla wspólnego dobra.
Serdecznie wszystkim za regularne
wspieranie naszej akcji dziękuję
– dodaje burmistrz.
Redakcja
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Raport o stanie bezpieczeństwa gminy w 2020 r.
Co dzień interwencja, co trzy dni wezwanie do pożaru lub
innego działania ratowniczego. Tak w największym skrócie
wygląda podsumowanie interwencji prowadzonych przez
nasze jednostki OSP w minionym roku. Na ostatniej sesji
Rady Miejskiej w Daleszycach Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz gminne
jednostki OSP przedstawiły sprawozdanie ze stanu
bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Daleszyce
w 2020 roku.
Według raportu, po niewielkim spadku w 2019 roku, liczba
zdarzeń ponownie wzrosła do niemal dwustu, przy czym
100 dotyczyło pożarów, 92 – miejscowych zagrożeń,
a sześciokrotnie alarmy okazały się fałszywe. Spośród ośmiu
jednostek OSP w naszej gminie, najwięcej pracy w ubiegłym
roku miały Daleszyce (117 wyjazdów), Suków (73) i Niestachów (32).
W 2020 roku strażacy z gminy aż 63 razy gasili
pożary traw. W porównaniu z poprzednim rokiem ta liczba
nieco zmalała, ale druhowie wciąż apelują do mieszkańców
o rozsądek i powstrzymywanie się od tak bezsensownego
działania, które nie przynosi pożytku rolnikom, a jedynie
zniszczenia, grozi grzywną i aresztem, a ponadto generuje
koszty interwencji strażaków, które jako mieszkańcy gminy
ponosimy wszyscy.
Druhowie zwracają także uwagę, że od 2020 roku
czynnie biorą udział podczas działań związanych
z przeciwdziałaniem epidemii covid-19: rozwozili środki
ochrony indywidualnej, ulotki na temat szczepień oraz
dowozili mieszkańców miasta i gminy Daleszyce do punktów

4 maja
Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka,
składamy wszystkim druhom ochotnikom
z terenu gminy Daleszyce najlepsze życzenia:
w życiu zawodowym
– bezpiecznych wyjazdów i powrotów,
w życiu osobistym
– zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Dziękujemy za pracę pełną poświęcenia,
niech Wasza służba będzie zawsze doceniana
i przynosi osobiste spełnienie.
Rafał Siwonia
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Daleszycach

Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce

szczepień.
Podstawę zabezpieczenia przeciwpożarowego
na terenie miasta i gminy Daleszyce stanowią siły: czterech
jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego (Daleszyce, Niestachów, Smyków,
Suków) i czterech jednostek spoza tego systemu (Cisów,
Komórki, Szczecno, Mójcza). Na „potencjał bojowy” naszych
jednostek w minionym roku składało się: 17 pojazdów
ratowniczo-gaśniczych, 32 pompy szlamowe i pływające,
31 pilarek spalinowych, 13 agregatów prądotwórczych
i 5 zestawów narzędzi hydraulicznych.
Magdalena Włodarska

„Dom to wcale nie są ściany i sufity i podłogi,
ale ręce naszej mamy.”
Anna Kamieńska

Drogie Mamy!
Z okazji tak pięknego święta, jakim jest Dzień Matki,
składamy serdeczne życzenia i podziękowania
za każdy dzień troski i opieki, jakiej doświadczamy z Waszej strony.
Dziękujemy za ciepło, mądrość i trud wychowania.
Życzymy zdrowia, szczęścia, codziennych powodów do dumy
ze swych pociech i zadowolenia z życia.
Rafał Siwonia
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Daleszycach

Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce
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Mieszkańcy gminy Daleszyce uczcili majowe święta. Strażacy też świętowali
W tym roku obchodziliśmy 230-tą rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Kwiaty i znicze w miejscach pamięci
tradycyjnie złożył Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Dariusz Meresiński, który wraz z radnym Pawłem Tobołą
wziął także udział w wyjątkowej uroczystości zorganizowanej w przeddzień dnia św. Floriana, patrona
strażaków, przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Daleszycach. Podczas obchodów Komendant MiejskoGminnego Związku OSP RP Szczepan Furmanek, prezes
OSP w Daleszycach Norbert Wojciechowski oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński
przekazali medal za zasługi dla byłego naczelnika OSP
w Daleszycach, druha Piotra Tombarkiewicza.
Medal honorowy im. Bolesława Chomicza, przyznawany jest
przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Warszawie za zasługi dla rozwoju
i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży
Pożarnych.
– To najwyższe odznaczenie przyznawane dla strażaków
przez związek OSP – podkreśla prezes Norbert Wojciechowski. – W OSP Daleszyce takim medalem dotychczas mogło
się poszczycić tylko trzech druhów, druh Piotr Tombarkiewicz
jest czwartym strażakiem z naszej jednostki tak wysoko
docenionym za codzienną pracę i długoletnią służbę.
– Serdecznie gratuluję tak wyjątkowego wyróżnienia druhowi
Piotrowi Tombarkiewiczowi. To dzięki tak zaangażowanym
w służbę strażakom, nasze jednostki stają się coraz silniejsze
i świetnie zorganizowane, a my, wszyscy mieszkańcy gminy
Daleszyce możemy czuć się bezpiecznie, bo wiemy,
że zawsze możemy na Was liczyć – zwrócił się do odznaczonego druha i wszystkich świętujących Dzień Strażaka
Burmistrz Dariusz Meresiński.

Dzień swojego patrona, świętego Floriana, świętują
tradycyjnie wszyscy druhowie Ochotniczych Straży
Pożarnych w gminie Daleszyce; w tym roku w uroczystościach w jednostkach OSP Smyków oraz OSP Suków Urząd
Miasta i Gminy w Daleszycach reprezentowała Pani Anna
Kosmala – kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju.
„Biało-czerwona” majówka
2 maja Polacy świętowali Dzień Flagi Rzeczypospolitej, ustanowiony pomiędzy Świętem Pracy a 3-cim Maja
przez rząd RP dla uczczenia burzliwej historii kraju i naszych
barw narodowych. W tym roku ponownie majowe święta
obchodzone były w cieniu epidemii, nie brakło jednak gestów
pamięci; mieszkańcy gminy Daleszyce chętnie wywieszali
barwy narodowe na swoich posesjach, najmłodsi wzięli
udział w szkolnych akademiach, podejmowali też wyzwanie
opublikowania w mediach społecznościowych zdjęcia
z flagą. Dzień Flagi RP obchodziliśmy po raz 17-ty.

PSP Sieraków

Żłobek

ZSP Daleszyce

PSP Marzysz

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Jedną z możliwości dokonania spisu
jest zrobienie tego online. Na tych,
którzy tego dokonali czeka dodatkowa zachęta - loteria z nagrodami
o łącznej wartości 2 mln zł, wśród
nich znajdują się m.in. nowe Toyoty
Yaris z opłaconym ubezpieczeniem!
Każdy kto chce mieć możliwość zawalczenia o nagrody, musi najpierw
dokonać samospisu za pomocą
przeznaczonej do tego aplikacji

(https://spis.gov.pl). Formularz nie jest
trudny do wypełnienia - zajmuje
to mniej więcej 20 minut. Po jego
zakończeniu zastanie wygenerowany
specjalny kod, który zawiera 10 znaków.
W każdym województwie
wylosowany zostanie samochód osobowy Toyota Yaris o wartości 65 749 zł
z polisą ubezpieczeniową obejmującą
roczny pakiet ubezpieczeniowy.
Wygrać także można jedną z 480 kart

przedpłaconych o wartości 1000 zł lub
jedną z 960 kart przedpłaconych
wartych 500 zł.
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Przełączenie numeru alarmowego 998!
Zgłoszenia przejmą operatorzy CPR
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach informuje, że od 4
maja 2021 r. na terenie naszego powiatu każde zgłoszenie alarmowe na numer
998 zostanie automatycznie przekierowane do Centrum Powiadamiania
Ratunkowego (numer alarmowy 112).
Nie oznacza to, że po wybraniu numeru alarmowego 998
usłyszymy „głuchy telefon”, ponieważ będzie on nadal
działał obok numeru 112 – zmieni się natomiast miejsce
odbioru zgłoszenia. Teraz trafi ono od razu do CPR, gdzie
operatorzy zweryfikują zgłoszenie i przekażą do strażaków.
Według rządowych założeń, przekierowanie numeru
alarmowego ma odciążyć dyżurnych Państwowej Straży

Apel do mieszkańców
gminy Daleszyce
Dzikie wysypiska pozostają zmorą naszych lasów,
a reforma śmieciowa nie wykorzeniła najgorszych
nawyków niektórych osób. Choć mamy prawo oddać
wszystkie odpady odpowiedniej firmie, wciąż znajdują się
tacy, którzy wolą porzucić sterty śmieci w lasach czy
przydrożnych rowach.
Co roku w gminie Daleszyce grupy interwencyjne
oczyszczają miejsca publiczne z rzuconych na ziemię
papierków czy plastikowych butelek, ale też likwidują całe
dzikie wysypiska utworzone na poboczach czy w lasach.

Pożarnej, wyeliminować fałszywe zgłoszenia, skrócić czas
oczekiwania na połączenie i wpłynąć na skuteczność
udzielania pomocy. Operatorzy CPR mają możliwość
powiadomienia o zdarzeniu automatycznie wszystkie służby
– poza strażą pożarną, też policję lub pogotowie ratunkowe.
Magdalena Włodarska
Dewastowane są również kosze na śmieci.
Przypominamy, że zaśmiecanie może być ukarane
mandatem, sprawa może być też skierowana do sądu. Mamy
nadzieję, że w miarę, jak rośnie ogólna świadomość
ekologiczna i odpowiedzialność za wspólne dobro,
przypadków zaśmiecania i wandalizmu będzie coraz mniej.
Póki co zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy,
by zgłaszali zaobserwowane przypadki śmiecenia do Urzędu
Miasta i Gminy w Daleszycach lub bezpośrednio na policję.
Pragniemy jednocześnie podziękować tym
mieszkańcom, którzy dbają o swoje otoczenie i porządkują
tereny wokół posesji. W ten sposób przyczyniamy się do tego,
że nasza mała ojczyzna staje się coraz piękniejsza, chodniki
i pobocza stają się estetyczne. Dbając o wspólną własność,
sprawiamy, że atrakcyjność gminy Daleszyce rośnie w oczach
mieszkańców i turystów.
Magdalena Włodarska

Mniej pasażerów, większa stawka
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach przekazał
informację o zmianie kwoty dotacji do komunikacji
miejskiej, która kursuje przez teren Miasta i Gminy
Daleszyce.
Samorząd musi dopłacić 1 zł więcej za każdy kilometr, który
pokona autobus komunikacji miejskiej na terenie naszej
gminy. Od 1 kwietnia stawka dotacji za 1 km wynosi 4,60 zł.
ZTM tłumaczy zmianę stawki, trwającą w naszym
kraju pandemią i nałożonymi w związku z tym ograniczeniami w funkcjonowaniu wielu instytucji. Wszystko
powyższe przełożyło się na spadek ilości pasażerów
korzystających z komunikacji miejskiej.
Po podwyżce, gmina Daleszyce musi dopłacić
do transportu publicznego prawie 1 milion 100 tysięcy
złotych. Na spotkaniu z radnymi i sołtysami, burmistrz
przedstawił stanowisko Zarządu Transportu Miejskiego
z Kielc z którego to wynika, że nasz samorząd musi ponownie
zwiększyć dotację o kwotę 187.190,00 złotych.
Prawie 1 milion 100 tysięcy złotych dotacji
do komunikacji miejskiej to duże obciążenie dla naszego
budżetu, którego również nie oszczędziła pandemia.
W obecnej sytuacji pandemicznej, gdzie uczniowie mają
zdalną naukę oraz wielu mieszkańców zdecydowała się
dojeżdżać prywatnymi samochodami do pracy w trosce

o swoje i najbliższych zdrowie, zmuszeni jesteśmy dokonać
niewielkich korekt pod kątem transportu publicznego – mówi
Burmistrz Dariusz Meresiński.
Zgodnie z uchwałą budżetową podjętą w styczniu br.
zaplanowane wydatki w związku z dotacją dla ZTM-u miały
wynieść 893 tys. 139 zł, obecnie musimy znaleźć dodatkowe
187 tys. 190 zł. Ta kwota mogłaby być przeznaczona m.in.
na kolejne inwestycje. Zarząd Transportu Miejskiego będzie
prowadził analizy ilości przewożonych pasażerów, które
mają być podstawą do określenia stawki w przyszłym okresie
rozliczeniowym.
Mateusz Fąfara
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Samorządy gminy Daleszyce i województwa świętokrzyskiego
wspólnie zadbają o szlak rowerowy Green Velo
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najbardziej
spektakularny projekt rowerowy, jaki do tej pory zrealizowano w Polsce. Jego część prowadzi przez województwo
świętokrzyskie, w tym przez gminę Daleszyce. Trasa na tym
terenie powstała dzięki dobrej współpracy samorządów
województwa świętokrzyskiego i gminy Daleszyce.
Jednostki te podpisały właśnie kolejną umowę, tym razem
o współpracy partnerskiej na rzecz utrzymania, rozwoju
i promocji szlaku Green Velo.
Będzie dalsza współpraca
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym,
spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce.
To ponad 2 tysiące kilometrów specjalnie wytyczonej trasy.
Szlak wiedzie przez pięć województw wschodniej Polski:
warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie
i świętokrzyskie. W województwie świętokrzyskim jego
długość wynosi 210 kilometrów. Projekt pod nazwą „Trasy
Rowerowe w Polsce Wschodniej” został zrealizowany przy
współpracy samorządów i finansowany w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
– Szlak jest bardzo ciekawą ofertą turystyczną, dlatego
powinniśmy dbać o jego dobry stan i utrzymanie infrastruktury oraz dalszy rozwój. Chcemy wspólnie z samorządem
województwa świętokrzyskiego prowadzić też spójną
i skoordynowaną promocję szlaku jako całości – mówi
Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
Porozumienie o współpracy w tym zakresie zostało
podpisane 29 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
w Daleszycach pomiędzy burmistrzem Dariuszem
Meresińskim a marszałkiem Andrzejem Bętkowskim. Zawarta
pomiędzy samorządami umowa reguluje zadania każdej
ze stron. Obydwa samorządy, zarówno województwa
świętokrzyskiego, jak i gminy Daleszyce zobowiązały się
w niej do utrzymania szlaku oraz miejsc obsługi rowerzysty
i przyległej infrastruktury, jak wiaty, parkingi czy stojaki,
w dobrym stanie technicznym. Będą też wykonywały bieżące
naprawy szlaku i uzupełniały brakujące oznakowanie. Zajmą
się również utrzymywaniem czystości na trasie i dokonywa-

niem przeglądów. Wspólnie zadbają o jego dobry wizerunek
i markę. Gmina Daleszyce będzie też wspierać samorząd
województwa świętokrzyskiego w podejmowaniu inicjatyw
mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na dalszy rozwój i promocję szlaku. Umowa partnerska została
zawarta do 31 grudnia 2026 roku.
Piękny szlak z wieloma atrakcjami
Szlak Green Velo jest wyjątkowy pod względem swojej
różnorodności. Regiony przez które prowadzi obfitują
w liczne atrakcje turystyczne, zarówno te usytuowane
bezpośrednio na trasie, jak i te znajdujące się na obszarze
20-kilometrowego korytarza po obu jej stronach. Wśród nich
znajdują się zabytki, ale nie tylko. Po drodze można spotkać
miejsca niezwykle cenne przyrodniczo: 5 parków
narodowych, 15 parków krajobrazowych, 26 obszarów
specjalnej ochrony ptaków oraz 36 specjalnych obszarów
ochrony siedlisk. Blisko 58 kilometrów trasy biegnie przez
tereny leśne, co stanowi 29% jej długości. 180 kilometrów
przypada na doliny rzek, co stanowi 9% trasy.
– W Daleszycach są wspaniałe, zróżnicowane i bardzo
malownicze tereny do uprawiania turystyki rowerowej.
Bardzo się cieszymy, że szlak rowerowy Green Velo prowadzi
także przez naszą gminę. Pozwoli to na ożywienie tej części
turystycznej gospodarki i ściągnięcie do nas miłośników
dwóch kółek – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.
Agnieszka Olech

Pomogli ofiarom pożaru
Radni Powiatu Kieleckiego wsparli finansowo mieszkańca Cisowa, który stracił
dobytek w pożarze. O przyznanie takiej pomocy wnioskowała radna Rady
Powiatu Kieleckiego z gminy Daleszyce, Anna Kosmala.
28 kwietnia, na sesji Rady Powiatu
Kieleckiego przegłosowana została
uchwała o przyznaniu pomocy finansowej dla mieszkańca Cisowa w gminie
Daleszyce, który w pożarze 21 lutego
stracił budynki gospodarcze i warsztat.
– Bardzo dziękuję Radnym za poparcie
złożonego przeze mnie wniosku
– podsumowała radna Anna Kosmala.
– Każda, nawet niewielka pomoc jest
w tej sytuacji na pewno cenna, a szczególnie liczy się gest wsparcia dobrego

człowieka, który w jednej chwili stracił
dobytek życia. Radni udowodnili, że w
naszej pracy liczą się tak naprawdę nie
projekty i inwestycje, ale konkretni
ludzie.
Janusz Kobryn, mieszkaniec
Cisowa w gminie Daleszyce jest stolarzem, który w pożarze stracił warsztat,
materiały do pracy, wszystkie maszyny
i narzędzia. Po tragedii na szczęście
znaleźli się ludzie dobrej woli, którzy
pomogli rodzinie w uporządkowaniu

pogorzeliska i zorganizowali dla pana
Janusza zbiórki pieniężne, by pomóc
mu znów pracować.
Redakcja
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Sprzątanie i eko-moda dla Ziemi
22 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji
powszechnie organizowane są akcje sprzątania świata, nagłaśniane są największe
problemy niebieskiej planety, jak smog i efekt cieplarniany. Ekolodzy i aktywiści
apelują do polityków o proekologiczne zmiany ustawowe, chcą też uświadomić
wszystkim obywatelom, że każdy z nas ma wpływ na przyszłość Ziemi.
Tradycyjnie największą aktywnością
w tym dniu mogą pochwalić się najmłodsi: to w szkołach dotychczas
najliczniej organizowane były akcje
zbierania śmieci, sadzenia drzewek,
ekologiczne konkursy czy nauka segregowania odpadów i zasad recyklingu.
Światowy Dzień Ziemi 2021, podobnie
jak ubiegłoroczny, był jednak inny
z powodu pandemii covid-19. Wiele
akcji musiało zostać odłożonych lub
ograniczonych, mimo to nie brakło
symbolicznych gestów troski o przyszłość naszej planety.
Sprzątaniem okolic szkół zajęły się tego
dnia przedszkolaki, dzieci miały okazję
poznać zasady recyklingu, organizowane były pokazy eko-mody i konkursy
plastyczne.
– Dzieci świetnie się bawiły, a jednocześnie to doskonała okazja do promowania postaw proekologicznych –

podsumowali nauczyciele. A kolejna
szansa na masowe sprzątanie świata
przypada także, jak co roku, w trzeci
weekend września.
Magdalena Włodarska

Sp Suków
PSP Szczecno

SP Niestachów

PSP Sieraków

ZSP Daleszyce

Sp Suków

ZSP Daleszyce

MGBP
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Uczniowie wracają do szkół
Po siedmiu miesiącach zdalnego nauczania uczniowie na ostatnie tygodnie
wracają do szkół. Od 4 maja zaczynają się stopniowe powroty młodzieży
do stacjonarnego nauczania. Najpierw – hybrydowo, od czerwca już wszyscy
spotkają się w ławkach. Do tej pory przez większość roku szkolnego, z powodu
pandemii koronawirusa, do placówek mogli chodzić tylko najmłodsi.
W myśl harmonogramu przedstawionego przez rząd, od 4 maja br. wszyscy
uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
wrócą do nauki w trybie stacjonarnym.
Od 15 maja br. uczniowie klas 4-8
szkoły podstawowej oraz uczniowie
szkół ponadpodstawowych zaczną
naukę w trybie hybrydowym. Od 29
maja br. wszyscy uczniowie będą się
uczyć w trybie stacjonarnym.
Warto przypomnieć, że w tym
roku egzamin ósmoklasisty będzie
przeprowadzany od 25 do 27 maja
(wtorek – język polski, środa – ma-

tematyka, czwartek – język obcy
nowożytny). Jak informuje Ministerstwo
Edukacji, prace ósmoklasistów zostaną
sprawdzone przez egzaminatorów,
a wyniki przysłane do szkół przez
okręgową komisję egzaminacyjną.
Ogólnopolskie wyniki egzaminu
ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca br.
Tego samego dnia swoje wyniki
poznają uczniowie. Zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty
uczniowie otrzymają 9 lipca br.
Magdalena Włodarska

Sp Brzechów

Sukcesy naszych ósmoklasistów
Ósmoklasiści ze szkół w Sierakowie, Sukowie i Daleszycach z powodzeniem stanęli do tegorocznych konkursów
przedmiotowych Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.
Podwójnym sukcesem może cieszyć się Wiktoria Łygońska
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Sierakowie, która
znalazła się w gronie najlepszych młodych matematyków,
jest też finalistką konkursu z języka polskiego.
Wiktoria Łygońska została laureatką V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych
z województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/21.
Nauczycielką odpowiedzialną za przygotowanie Wiktorii
do testu była Magdalena Konwerska. Natomiast do finału
IV Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego doprowadziła ją pani Katarzyna Klimek.
Drugą „naszą” finalistką konkursu z wiedzy
polonistycznej została Julia Zielińska ze Szkoły Podstawowej
w Sukowie. Julię do konkursu przygotowywała polonistka,

Wiktoria Łygońska

Aleksandra Górniak-Bandura.
W gronie laureatów mamy w tym roku jeszcze
jednego ucznia: Oskar Kalisz ze Szkoły Podstawowej
w Daleszycach został finalistą II Wojewódzkiego Konkursu
z Informatyki. Ósmoklasista przygotowywał się do sprawdzianu wiedzy pod okiem pani Agnieszki Baran.
– Bardzo się cieszę nie tylko z sukcesów naszych uczniów,
ale przede wszystkim z tego, że młodzi ludzie mają swoje
pasje i chce im się pracować ciężej, niż tego wymagają
nauczyciele, bo wiedzą, że robią to dla siebie, dla swojej
przyszłości – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. – Serdecznie gratuluję sukcesów młodzieży, ale też nauczy-cielom,
którzy przygotowywali naszych ósmoklasistów do konkursów
i mogą być dzisiaj dumni z wychowanków.
Konkursy przedmiotowe w tym roku prowadzone były
w formie testów online.
Magdalena Włodarska

Julia Zielińska

Oskar Kalisz
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Od kowala do Hubala
Ziemia daleszycka kryje wiele ważnych historycznie wydarzeń; w tutejszych
lasach stacjonowali powstańcy i partyzanci, miejscowa ludność wspierała
walczących z zaborcą i nazistami, wielu mieszkańców zasłużyło się
w walkach o wolność kraju. Przedstawiamy Państwu sylwetkę jednego z nich,
pochodzącego z Kaczyna Jana Lubienieckiego, powstańca styczniowego
i sybiraka. Jaki jest jego związek z legendarnym majorem Hubalem? Opisuje
historyk, Romuald Sadowski:
Jan Lubieniecki urodził się w 1845 r.
Po odzyskaniu przez Polskę
w Kaczynie. Był synem Grzegorza
niepodległości, podobnie jak inni
i Józefy z Niewiadomskich. Ojciec był
weterani, został poddany weryfikacji,
kowalem i prowadził gospodarstwo
po której otrzymał stopień honorowy
rolne w Kaczynie. W okresie Powstania
„podporucznika weterana”.
Styczniowego – jak podawał J. LubienW 1930 r. został odznaczony
iecki w stosownej ankiecie – brał
Medalem Niepodległości z mieczami.
czynny udział w wielu potyczkach.
Z karty nadania tego odznaczenia
Został ranny w bitwie pod Małodowiadujemy się, że dawniej pracował
goszczem i trafił do szpitala. Niebawem
w fabryce oraz że był fryzjerem.
został aresztowany i osadzony
Mieszkał w Kielcach przy ul. Dalekiej 6.
w więzieniu w Chęcinach. Stąd
W 1933 r. w Kielcach, w wieku 62 lat,
następnie został przeniesiony do więzmarła jego żona Józefa z Cieślików
zienia w Kielcach, gdzie przetrzyLubieniecka. Pod koniec tego samego
mywany był w okresie od 25 listopada
roku, 26 grudnia, 88-letni wówczas Jan
1864 r. do 22 czerwca 1865 r. Został
Lubieniecki zawarł powtórnie związek
osądzony za udział w Powstaniu
małżeński z wdową Stefanią Kowalską
Styczniowym i po uprawomocnieniu
z Szymczyków.
się wyroku sądowego został zesłany
Jan Lubieniecki zmarł 12 listona Syberię, gdzie spędził 5 lat. Po tym
pada 1934 r. i został pochowany
okresie powrócił do kraju.
na kieleckim Cmentarzu Wojskowym.

major Henryk Dobrzański
ps. Hubal

Jan Lubieniecki

Niestety jego mogiła nie przetrwała
do czasów obecnych. Dzięki uprzejmości potomków Jana Lubienieckiego
oglądamy fotografię z pogrzebu
Powstańca w 1934 roku. Widać na niej,
że J. Lubieniecki został awansowany
do stopnia „pełnego” porucznika.
Mogło to się stać najprawdopodobniej
w 1933 r., w 70-tą rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego.
Ciekawostkę stanowią związki
rodziny Jana Lubie-nieckiego z innym
Powstańcem 1863 roku, Włodzimierzem hrabią Lubienieckim. I choć
związki krwi nie są do dziś rozpoznane,
to potomkowie Jana Lubienieckiego
nadal kultywują pamięć przekazaną im
przez przodków. Co roku na mogile
Włodzimierza hrabiego Lubienieckiego
są zapalane znicze, a w rodzinie ciągle
żywa jest pamięć słów pradziadka Jana
o powiązaniach familijnych miedzy
oboma Powstańcami. Obaj też spoczęli
na Cmentarzu Starym w Kielcach,
Włodzimierz w 1912 roku, a Jan w roku
1934.
Włodzimierz hrabia Lubieniecki urodził się w 1844 r. w Balicach
(obecnie gm. Gnojno w woj. świętokrzyskim). Był dziadkiem majora
Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal.
Romuald Sadowski

zdjęcie z pogrzebu J.Lubienieckiego

Wyrazy głębokiego współczucia dla

Wyrazy głębokiego współczucia dla

Mariana Kotyniewicza

Ewy Brumirskiej
Z powodu śmierci TATY

wieloletniego pracownika
Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce

Z powodu śmierci MAMY
Składają:
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Daleszycach
Rafał Siwonia z Radnymi

Burmistrz
Miasta i Gminy Daleszyce
Dariusz Meresiński
z Sołtysami oraz Pracownikami
UMiG Daleszyce

Składają:
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Dariusz Meresiński z Sołtysami
oraz Pracownikami UMiG Daleszyce
Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach
Rafał Siwonia z Radnymi
Radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala
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Nocowanie w lesie wreszcie legalne
1 maja 2021 roku to bardzo ważna data dla wszystkich miłośników leśnych
aktywności. W życie wchodzi program Zanocuj w lesie, który wprowadza wręcz
rewolucyjne zmiany dla miłośników survivalu i bushcraftu, którzy od lat postulowali umożliwienie nocowania w lesie.
Współpraca tego dynamicznie rosnącego od lat środowiska z Lasami
Państwowymi zaowocowała najpierw
wprowadzeniem pilotażu programu
na kilkudziesięciu obszarach w kraju,
a teraz już oficjalnie, na terenie całego kraju. We wszystkich nadleśnictwach wyznaczone zostały obszary,
na których wolno nocować w lesie bez
konieczności zgłaszania tego faktu
i występowania o zgodę. Obowiązek
zgłaszania chęci nocowania utrzymano
w dwóch przypadkach: biwak
w jednym miejscu powyżej 2 dób oraz
więcej niż 9 osób. Co istotne, miłośnicy
tej formy spędzania wolnego czasu
mają do dyspozycji rozległe obszary
leśne (średnio 1500 hektarów na nadleśnictwo). Obszary te były w wielu
jednostkach LP wybierane na podstawie zaleceń ekspertów z Polskiej Szkoły
Survivalu, dają więc możliwość pełnego kontaktu z naturą.
Uwaga, ze względu na przepisy ochrony przeciwpożarowej podtrzymano zakaz używania otwartego
ognia. Jedynie w wybranych obszarach
można używać kuchenek gazowych.
Rozpalanie ogniska możliwe jest tylko
w wyznaczonych przez nadleśnictwa
miejscach.
„Miejsca noclegowe” przetestowane
Gdzie szukać obszarów programu
„Zanocuj w lesie” lub sprawdzić, czy
jesteś na obszarze programu? W Banku
Danych o Lasach, który ma swoją tradycyjną, internetową odsłonę oraz
mobilną, bezpłatną aplikację na telefon
(mBDL). Warto również zajrzeć na strony internetowe poszczególnych nadleś-

nictw, gdzie znajdziemy wszystkie informacje dotyczące lokalnego obszaru.
W Nadleśnictwie Daleszyce
obszarem programu będzie rozległy
kompleks leśny obejmujący Pasmo
Cisowskie. W ostatnich dniach
na zaproszenie daleszyckich leśników
biwakowali w nim członkowie grupy
Wieprzowy Motyl, którzy stanowią
grupę doświadczonych bushcraftwców
z całego kraju. Podzielili się swoimi
spostrzeżeniami oraz uwagami dotyczącymi zarówno samego obszaru, jak i
programu. Podkreślono podczas spotkania z leśnikami, że etyczny bushcraft
to przede wszystkim idea „leave no
trace”, czyli pozostawienia po sobie

miejsca, gdzie odbył się nocleg,
w stanie, w jakim się go zastało.
Zanim udasz się na wyprawę, zapoznaj się z regulaminem korzystania
z obszaru (dostępny na stronie
daleszyce.radom.lasy.gov.pl).
Zasady bezpiecznego korzystania z lasu znajdują się na stronie:
http://www.czaswlas.pl/bezpieczeństw
o-w-turystyce.
Paweł Kosin
Nadleśnictwa Daleszyce

SKŁAD OPAŁU ŁABĘDZIÓW
LUZEM I WORKOWANY
- EKOGROSZEK - WĘGIEL - MIAŁ - PELLET -

ŁABĘDZIÓW ul. DŁUGA 55 k/Morawicy
TEL. 531 668 109

CZYNNE:

OPAŁ WYSOKOKALORYCZNY

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

SUCHY
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Strzelcy
oddali hołd Powstańcom
Miejsca związane z pamięcią o Powstaniu Styczniowym,
które na naszym terenie pozostawiło wiele śladów, są coraz
częściej odwiedzane są przez gości z całej Polski. Często

bywają to wyprawy nieprzypadkowe. Taki właśnie charakter
miała wizyta strzelców z Jednostki Strzeleckiej JS1863
z Uniecka (woj. mazowieckie), którzy w dniu 18 kwietnia
złożyli hołd Powstańcom 1863 roku odwiedzając m.in.
Szczecno i Murawin k/Szczecna. Wizyta miała charakter
rozpoznawczy i już wiadomo, że jeszcze w tym roku strzelcy
z Uniecka pojawią się u nas w dużo liczniejszym gronie.
Romuald Sadowski

Dobra passa Spartakusa przerwana
Dobrze zaczęła się piłkarska wiosna
dla Spartakusa Daleszyce. Początek
kwietnia to seria ważnych zwycięstw, niestety – przerwanych kolejnymi porażkami.
Pierwszy mecz rundy wiosennej
14 marca rozbudził nadzieje kibiców:
Spartakus Daleszyce wygrał z Olimpią
Pogoń Staszów 3:0. Dwa tygodnie
później jednak przyszła przegrana
z Lubrzanką Kajetanów 1:2. Szkoleniowcy Spartakusa przyznali, że mecz był
„słabym widowiskiem w wykonaniu
zawodników z Daleszyc, na boisku
panował chaos, zdecydowanie lepiej
prezentowali się gospodarze.”
31 marca rozegrany został
mecz jednej ósmej finału regionalnego

Pucharu Polski w okręgu świętokrzyskim – Spartakus zmierzył się z drugą
drużyną Korony Kielce i zakończył
go remisem 2:2. W rzutach karnych
Spartakus wyeliminował Koronę 3:1.
W ćwierćfinałowym spotkaniu PP
5 maja piłkarze z Daleszyc przegrali
3:4 z Hetmanem Włoszczowa.
Kolejny miesiąc okazał się
bardzo pracowity w IV lidze: 3 kwietnia
Spartakus podjął zespół TS 1946 Nida
Pińczów i wygrał to spotkanie 3:1.
Kolejny sukces przyszedł tydzień
później w meczu ze Starem Starachowice, który nasi zawodnicy wygrali
aż 4:0. – To było fantastyczne spotkanie
w naszym wykonaniu. Wynik mógł być
jeszcze wyższy, ponieważ Piotrek
Pietrzyk uderzył w słupek, Karol Dzie-

dzic głową nad poprzeczką, a po trójkowej akcji Jeziorski-HernikSoczomski - ten ostatni został zablokowany przez obrońcę gospodarzy.
W końcu zrewanżowaliśmy się
za jesienną porażkę 1:4 w Daleszycach
- podsumował spotkanie trener Arkadiusz Janaszek.
Następne zwycięstwo przyszło
18 kwietnia w spotkaniu z Alitem
Ożarów; jedyną bramkę strzelił Michał
Jezierski dla Spartakusa. Niestety,
na tym skończyła się dobra passa
Spartakusa w kwietniu, trzy dni później
zaczęła się seria porażek: 21 kwietnia
przegrana 0:1 z GKS Rudki, 24 kwietnia
1:2 z Wierną Małogoszcz, a 28 kwietnia
2:3 z Neptunem Końskie.
Magdalena Włodarska
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Konkurs „Wiosna w gminie Daleszyce”
W odpowiedzi na ogłoszony przez nas konkurs fotograficzny nawiązujący
do spóźniającej się wiosny, otrzymaliśmy od naszych Czytelników wspaniałe
zdjęcia rozkwitającej przyrody oraz rękodzieła inspirowanego tą piękną porą
roku. Postanowiliśmy przyznać dwie nagrody w poszczególnych kategoriach:
za zdjęcie przyrody dla pani Agaty Pacierz oraz za rękodzieło dla Katarzyny
Olejarczyk, która razem z 7-letnią Julią stworzyła wspaniałego zająca z wikliny
papierowej. Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom konkursu
dziękujemy za zgło-szenia i życzymy szczęścia następnym razem.
Redakcja

Agata Pacierz

Katarzyna Olejarczyk i 7-letnia Julia

Zapraszamy Państwa do brania udziału w naszych zabawach. Poniżej prezentujemy krzyżówkę. Będziemy się starać co miesiąc
przygotowywać dla naszych czytelników quizy i konkursy. Wszystkich chętnych zachęcamy do zabawy z Głosem Daleszyc oraz
do przesyłania odpowiedzi. Nagrody czekają. Jednocześnie informujemy o nowych zasadach obowiązujących w naszych konkursach,
aby dać szansę wszystkim naszym czytelnikom na zdobycie nagród. Przyjmujemy zasadę, że dana osoba tylko raz w roku może podać
prawidłową odpowiedź w jednym z naszych konkursów.
Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 7 utworzą rozwiązanie.

Test z wiedzy o gminie Daleszyce i nie tylko. Prosimy o podanie hasła telefonicznie 41/317-16-94
wew. 121. Osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi otrzyma od nas
niespodziankę. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru zdobywa Julia
Kaczmarczyk z Daleszyc. Gratulujemy! Rozwiązaniem było hasło "święconka".
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Poziomo:
2. Jedno z sołectw gminy Daleszyce
6. Ignacy..., polski polityk, pianista, jeden z tzw. „ojców niepodległości”.
7. Gmnina sąsiadująca z gminą Daleszyce od północnego-wschodu.
Pionowo:
1. „Pacta...”, umowa o charakterze publiczno-prawny podpisywana w czasie sejmu
koronacyjnego przez króra elekcyjnego.
3. Stowarzyszenie Agroturystyczne Gminy Daleszyce, a także siedlisko bobra.
4. Dawna nazwa daleszycekiej ulicy Głowackiego.
5. Biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiej, jeden z organizatorów „Rodzinnej Majówki
Rowerowej” z Kielc do Borkowa.
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