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Na Nowy Rok 2021
Życzymy wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Daleszyce
Zdrowia i pomyślności, spełnienia marzeń
i realizacji śmiałych planów.
Niech każdy kolejny dzień przynosi radość i energię do działania,
satysfakcję w życiu osobistym i zawodowym.
Rafał Siwonia
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Daleszycach

Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce

oraz Radni, Sołtysi, Pracownicy Urzędu i Jednostek Organizacyjnych
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Rośnie liczba mieszkańców
naszej gminy
Zajrzeliśmy do danych dotyczących ewidencji ludności
w naszej gminie. Sprawdzamy m.in., jakie imiona dla
dzieci wybierano w minionym roku najchętniej.

Szanowni Państwo!
Zakończyliśmy rok 2020. Niemal od początku naznaczony pandemią – był inny od wszystkich, jakie znamy.
Zmusił nas do zrezygnowania z wielu przywilejów
i aktywności, ale też pozwolił na właściwe ustawienie
osobistych priorytetów. Minione święta były doskonałą
okazją ku temu, by docenić właśnie to, co wydaje się
być najważniejsze: zdrowie i obecność najbliższych.
W tym numerze Głosu Daleszyc podsumowujemy, jak minął w naszej gminie grudzień i – jak się
Państwo przekonają – był to miesiąc intensywnych prac
i „dopinania na ostatni guzik” wielu inwestycji.
Oddaliśmy do użytku nowe odcinki dróg m.in.
w Niwach, Szczecnie i Marzyszu, ekipa budowlana
przejęła ulicę Kilińskiego w Daleszycach, następne
zadania drogowe są w planach. Zdobyliśmy doﬁnansowanie do termomodernizacji Urzędu Miasta i Gminy,
zadbaliśmy o nowe linie komunikacyjne, które ułatwią
transport mieszkańcom na trasach, gdzie najbardziej
brakowało publicznych połączeń.
Ale grudzień od pierwszych dni wprowadzał
nas również w świąteczną atmosferę – począwszy
od piątych urodzin miejsko-gminnego żłobka, przez
szkolne mikołajki aż po „ożywianie” daleszyckiego
rynku choinkami. Nie świętowaliśmy żadnych
wydarzeń tak hucznie, jak w ubiegłych latach, lecz
z pewnością będą szczególnie pamiętane. Podsumowujemy również najświeższe sukcesy naszych artystów
i sportowców oraz jubileusz szkoły podstawowej
w Daleszycach.
Choć nie mogliśmy uczcić sylwestra tradycyjną
wspólną zabawą na daleszyckim rynku, to mam
nadzieję, że Mieszkańcy naszej gminy powitali nowy,
2021 rok w szampańskich nastrojach i z wiarą, że przed
nami jeszcze dużo dobrego.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Stan ludności gminy Daleszyce wyniósł na koniec grudnia 2020 r.
dokładnie 15 877 osób czyli o 112 osób więcej, niż w roku 2019.
Co ciekawe, w tym gronie więcej jest kobiet (7987) niż mężczyzn
(7890). W 2020 roku zmarło 179 osób. Urodziło się natomiast
145 dzieci: 75 dziewczynek i 70 chłopców. Pierwszy raz od kilku
lat, liczba urodzeń w naszej gminie jest niższa, od liczby zgonów.
Sprawdziliśmy również, jakie imiona najchętniej nadają
swoim dzieciom mieszkańcy gminy Daleszyce. Wśród dziewczynek najpopularniejszymi imionami w minionym roku były
Antonina, Zuzanna, Aleksandra i Hanna. Rodzice decydowali się
również nadać swoim córeczkom imiona takie jak: Jaśmina,
Jagoda, Liwia, Otylia czy Carmen. Jeśli chodzi o chłopców,
to zdecydowanie najpopularniejszym imieniem był Jan. W tym
gronie znalazły się również imiona: Jakub i Antoni. Rzadziej
spotykane imiona wśród chłopców to m.in. Maurycy, Nataniel
i Jędrzej.
Każdy z samorządowców zabiega o to, aby „mieć” jak
najwięcej mieszkańców.
– Dążymy do tego, aby powstawały lepsze warunki do życia,
a co za tym idzie, liczba mieszkańców w naszej gminie każdego
roku stale wzrastała. Ma to duży wpływ nie tylko na budżet, ale
również na rozwój jak i dobre funkcjonowanie naszej gminy
– podsumowuje burmistrz Dariusz Meresiński.
Mateusz Fąfara
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Ulica Kilińskiego przekazana ekipie budowlanej
Zaczyna się ważna dla mieszkańców Daleszyc inwestycja,
jaką jest rozbudowa ulicy Kilińskiego. 28 grudnia plac
budowy został przekazany wykonawcy.
Umowa na wykonanie zadania została podpisała 22 grudnia
w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach. Tydzień później plac
budowy został przekazany wykonawcy. Rozbudową drogi
gminnej zajmie się wyłoniona w nieograniczonym przetargu
Firma Usługowo-Budowlana „KDBUD” Krzysztof Dychała,
z siedzibą w Rakowie. Umowa została podpisana przez
wykonawcę oraz burmistrza Daleszyc Dariusza Meresińskiego
i skarbnika Miasta i Gminy Roberta Szechnickiego.
W ramach zadania zaplanowano szeroki zakres działań:
ulica zyska nową nawierzchnię oraz chodnik, przebudowana
zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej,
wymienione zostanie również oświetlenie uliczne.
– Na tą inwestycję mieszkańcy Daleszyc czekali wiele lat,
za to teraz kolejne etapy realizacji udaje się przeprowadzić
bardzo szybko – cieszy się burmistrz Daleszyc, Dariusz
Meresiński. – Jeśli wszystko nadal będzie szło tak sprawnie,
to zadanie zgodnie z założeniami zostanie wykonane do końca
października przyszłego roku.

Po podpisaniu umowy wykonawca przejął plac budowy
Rozbudowa wraz z nadzorem inwestorskim będzie kosztować
prawie 2 mln 775 tys. zł. Dzięki wsparciu wiceminister Turystyki
i Sportu Anny Krupki, która w Daleszycach zapowiedziała
doﬁnansowanie tej inwestycji w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych, udało się zdobyć znaczące wsparcie, które
w roku 2020 wyniosło 700 tys. zł i ma zostać zwiększone
w bieżącym roku.
Magdalena Włodarska

Mieszkańcy Daleszyc oddali krew dla Agaty. Dziękujemy!
Daleszyczanie tłumnie odpowiedzieli na apel o oddanie
krwi dla jednej z mieszkanek miasta, Agaty Łojek.
Studentka zachorowała na białaczkę, a zorganizowana
przez rodzinę i znajomych pomoc poruszyła całą lokalną
społeczność i w ciągu kilku dni zmobilizowała tłum ludzi
do pomocy. 13 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Daleszycach krew oddało 85 osób!
Akcja odbyła się w zaledwie kilka dni po tym, jak dowiedzieliśmy
się, że jedna z młodych mieszkanek Daleszyc, Agata Łojek
została pacjentką Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i pilnie
potrzebuje naszej pomocy. Stanowiska dla krwiodawców zostały
ustawione w hali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie
przez kilka godzin prowadzone były obowiązkowe badania
i pobierana krew od chętnych. W kolejce ustawiło się niemal sto
osób.
– Na mieszkańców miasta i gminy Daleszyce zawsze można
liczyć – podkreślił burmistrz Dariusz Meresiński. – Chcę im
w imieniu własnym, a przede wszystkim rodziny ogromnie
podziękować. Oddanie krwi to gest solidarności z potrzebującymi, cieszę się, że choć tyle możemy zrobić dla jednej z nas
i mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli się cieszyć
dobrymi wiadomościami na temat zdrowia Agaty.
Za pomoc Agacie podziękowała także jej mama, Joanna
Łojek. „Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się
w zorganizowanie akcji, w szczególności wszystkim krwiodawcom, którzy tak licznie odpowiedzieli na apele i wspomogli
Agatkę w walce z chorobą. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie
i naprawdę wielkie serca. Serdeczne podziękowania również dla
Tych, którzy oddali lub dopiero planują oddać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
ze wskazaniem na Agatkę. Wasza pomoc jest bezcenna”
– dziękowała pani Joanna w imieniu Rodziny Agaty.
– Niedzielna zbiórka w Daleszycach została przeprowadzona
przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kielcach i całej załodze także należą się podziękowania

– podkreśla dyrektor MGOK Norbert Wojciechowski. – Pracownicy Centrum przybyli do Daleszyc poza kolejnością i ustawili
nam trzy stanowiska poboru krwi, czekali też do ostatniego
chętnego dawcy, aby każdy, kto przybył w niedzielę do MGOK,
aby pomóc Agacie, mógł to zrobić.
Spośród prawie setki takich osób, aż 85 zostało
honorowymi krwiodawcami, pozostali ze względu na stan
zdrowia musieli wstrzymać się z oddaniem krwi. Co istotne, choć
priorytetem akcji jest pomoc Agacie, to krew oddana tego dnia
w Daleszycach posłuży także innym chorym, w tym – cierpiącym
z powodu ciężkiego zakażenia koronawirusem, ponieważ
w ramach badań odzyskiwane było osocze osób posiadających
przeciwciała.
Agata Łojek jest mieszkanką Daleszyc, studentką
polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która już dała się
poznać lokalnej społeczności jako aktywna członkini Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej i autorka książki na temat
historii miasta Daleszyce zapisanej w nazwiskach mieszkańców.
Młoda pisarka ma także w planach kolejną odsłonę monograﬁi,
nad którą już zaczęła pracować.
Magdalena Włodarska

Do oddania krwi mieszkance Daleszyc
zgłosiło się niemal sto osób
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Większy komfort w szkole w Szczecnie
Kolejne prace remontowe zostały przeprowadzone
w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczecnie.
Po wcześniejszej termomodernizacji budynku, w minionym roku zrealizowane zostały dodatkowe zadania, które
były konieczne, by uzyskać „ekologiczny efekt”
docieplenia budynku i wpłynęły na poprawę warunków
lokalowych dla uczniów i nauczycieli.
Ostatni remont obejmował wymianę wylewek w pomieszczeniach, położona została nowa wykładzina tarkett w holu
oraz w czterech salach lekcyjnych. Zastosowano odpowiednią
izolację termiczną, co zaowocuje cieplejszą podłogą i zniweluje
koszty ogrzewania, wymieniono wszystkie drzwi wewnętrzne
w budynku A i B, wyremontowano łazienkę oraz cztery sale
lekcyjne i salę komputerową, zakupiono też nowe meble
i pomoce dydaktyczne, w tym monitory interaktywne i sprzęt
komputerowy. Prace zostały zrealizowane dzięki współpracy
samorządu gminy Daleszyce i szkoły, która wykorzystała na ten
cel środki zaoszczędzone i pozyskane z rezerwy oświatowej.
– Bardzo cieszymy się z tak owocnej współpracy, ponieważ
przynosi wymierne korzyści dla dzieci, które będą mogły uczyć
się w komfortowych warunkach – podkreśla dyrektor szkoły,
Monika Janus. Jak dodaje, w wakacje 2019 roku w szkole
w Szczecnie – w ramach gminnego projektu – wykonano
termomodernizację budynku A (ocieplenie, wymiana stolarki

Remont objął m.in. wymianę podłóg i zakup nowych mebli
okiennej, poszycia dachowego, remont kotłowni i wymiana
pieca) w celu zmniejszenia zapotrzebowania oraz zużycia energii
cieplnej. – Jednak, aby wykonany remont przyniósł zamierzone
efekty, należało wprowadzić kolejne zmiany, które ograniczyłyby
utratę ciepła oraz zapewniły bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie wnętrz budynku, ale także poprawę
warunków higienicznych i estetycznych – dodaje pani dyrektor.
Magdalena Włodarska

Na listopadowej sesji, radni Rady Miejskiej w Daleszycach podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie gminy Daleszyce, które obowiązywać będę w roku 2021. Niniejsze stawki reguluje Uchwała
nr XXXIV/296/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 listopada 2020 roku. W poniższej tabeli przedstawiamy stawki
proponowane przez Ministerstwo Finansów oraz te, które zostały uchwalone przez Radę Miejską.

Lp.

Nazwa

Stawki na 2021 rok zgodne
z propozycją Ministerstwa Finansów

Stawki podatkowe na 2021
rok uchwalone przez Radę
Miejską w Daleszycach

Od gruntów

1.

Związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób
zakwaliﬁkowania w ewidencji gruntów
i budynków
od 1m2 powierzchni

2.

Pozostałych, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego
od 1 m2 powierzchni

0,99 zł

0,86 zł

- letniskowych - 0,52 zł
2

- pozostałych do 1000m - 0,52 zł
2

- za każdy następny m powyżej
1000m2 - 0,52 zł

0,52 zł
0,34 zł
0,30 zł

Od budynków lub ich części
1.

Mieszkalnych
2
od 1 m powierzchni użytkowej

0,85 zł

0,78 zł

2.

Związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
od 1m2 powierzchni użytkowej

24,84 zł

22,00 zł

Od pozostałych budynków
1.

Letniskowych

8,37 zł

8,37 zł

2.

Pozostałych (m.in. garaże, bud. gospodarcze)

8,37 zł

6,50 zł
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Przebudowane drogi w Szczecnie i Marzyszu
zostały oﬁcjalnie oddane do użytku
Uroczyście otwarte zostały przebudowane w minionym roku drogi powiatowe
w Szczecnie i Marzyszu. Prace zostały przeprowadzone przy współpracy gminy
Daleszyce i powiatu kieleckiego, ze wsparciem środków z Funduszu Dróg
Samorządowych.
W symbolicznym otwarciu dróg, jakie
miało miejsce 21 grudnia, wzięli udział
przedstawiciele samorządu powiatu
kieleckiego: starosta kielecki Mirosław
Gębski, wicestarosta Tomasz Pleban,
członek Zarządu Powiatu Cezary Majcher,
radna powiatowa Anna Kosmala, włodarz
Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz
Meresiński, radny Rady Miejskiej w Daleszycach, Czesław Skrybuś, sołtys wsi
Szczecno, Anna Kroma oraz sołtys wsi
Marzysz, Bożena Kołodziejczyk.
Przebudowane zostały dwie
drogi, które są teraz bezpieczniejsze
i bardziej komfortowe w użytkowaniu.
– Przebudowa dróg powiatowych
w Szczecnie (I etap) i Marzyszu była
bardzo potrzebna i wyczekiwana przez
mieszkańców. Są to trasy o dużym
natężeniu ruchu, dlatego należało zadbać
o to, aby były bezpieczniejsze. Powstały
tu chodniki, co zdecydowanie poprawi
komfort poruszania się pieszych, ale

będzie też bezpieczniej dla kierowców
– mówił burmistrz Dariusz Meresiński.
Zakres prac w Szczecnie objął
przebudowę drogi na odcinku o długości
720 metrów bieżących. W ramach
zadania została poszerzona jezdnia,
wybudowany chodnik o szerokości dwóch
metrów z kostki betonowej, utwardzone
pobocza i przebudowane zjazdy. Umocniono też rowy i skarpy płytami ażurowymi i przebudowano przepusty drogowe.
Wartość inwestycji to ponad 750 tysięcy
złotych. Doﬁnansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych wyniosło 375 tysięcy
złotych. Samorządy powiatu kieleckiego
i gminy Daleszyce przeznaczyły na przebudowę drogi po około 187 tysięcy
złotych.
Nowy blask zyskała także droga
powiatowa w miejscowości Marzysz.
Przebudowany został odcinek o długości
1130 metrów bieżących. Tu także powstał
bezpieczny chodnik o szerokości dwóch

metrów z kostki betonowej. Wartość
inwestycji to blisko 540 tysięcy złotych.
Doﬁnansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych pokryło kwotę w wysokości
blisko 270 tysięcy złotych. W kosztach
partycypowały też samorządy powiatu
kieleckiego i gminy Daleszyce.
– Oddajemy do użytku kolejne odcinki
dróg powiatowych w powiecie kieleckim,
co cieszy tym bardziej, że potrzeby
w zakresie infrastruktury, zwłaszcza tej
drogowej, na naszym terenie zawsze
były ogromne. Bez środków zewnętrznych realizacja tych zadań, nie byłaby
możliwa – powiedział starosta kielecki,
Mirosław Gębski.
– Odkąd mamy możliwość skorzystania
i pozyskania pieniędzy z rządowego
programu FDS, sukcesywnie je remontujemy i rozbudowujemy, ponieważ drogi
to zawsze jedne z najbardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji –
dodał wicestarosta Tomasz Pleban.
Radna Rady Powiatu Kieleckiego
Anna Kosmala podkreśliła, że zrealizowane inwestycje cieszą tym bardziej,
że udało się je przygotować przy współpracy samorządów różnych szczebli,
dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo
mieszkańców całego powiatu kieleckiego.
Redakcja

Pomoc rzeczowa
na walkę z covid-19
Po raz kolejny do gminy Daleszyce traﬁło wsparcie
przyznane w ramach ﬁnansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego projektu partnerskiego „Liderzy
Kooperacji”. Środki ochrony osobistej i sprzęt medyczny
ma pomóc w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się
koronawirusa.

Marzysz

Szczecno

Pomocą rzeczową zastało objętych 46 gmin z powiatów,
z którymi Województwo Świętokrzyskie ma zawarte porozumienia o współpracy w ramach projektu. Jedną z nich jest gmina
Daleszyce.
– Wsparcie rzeczowe dla gminy Daleszyce to bardzo istotna
pomoc w walce z koronawirusem. Zarówno środki ochrony
osobistej, jak i sprzęt z pewnością zostaną dobrze wykorzystane
– mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
Pierwsza tura pomocy została przekazana w październiku. Do gminy Daleszyce traﬁły wtedy duże ilości jednorazowych rękawic nitrylowych, maski chirurgiczne, okulary
ochronne, kombinezony ochronne z kapturem, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, a także termometry bezdotykowe.
W drugiej turze przekazano przyłbice ochronne, higieniczne
maty dekontaminacyjne, półmaski z ﬁltrem antywirusowym
FFP2, chusteczki do dezynfekcji powierzchni, stacje dezynfekcyjne z automatycznym bezdotykowym dozownikiem
i stojakiem, generatory ozonu, opryskiwacze ciśnieniowe oraz
płyny do dezynfekcji rąk.
Redakcja
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Świąteczne paczki od pracowników Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce
Pracownicy daleszyckiego magistratu po raz kolejny
okazali wsparcie ludziom najbardziej potrzebującym
i przygotowali paczki żywnościowe dla kilku rodzin i osób
samotnych z terenu naszej gminy.
Dzięki wielkiemu sercu, które okazali pracownicy, przygotowano
świąteczne paczki, które traﬁły do rodzin i osób samotnych
wskazanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Daleszycach. W wyniku przeprowadzonej akcji pracownicy
UMiG Daleszyce przynosili m.in. produkty żywnościowe,
kosmetyki oraz chemię gospodarczą. Dodatkowo odbyła się
zbiórka pieniędzy dzięki czemu dokupione zostały najpotrzebniejsze produkty, które na pewno przydadzą się podczas świąt
Bożego Narodzenia i nie tylko.
– Co roku, na początku grudnia wystosowujemy apel do naszych
pracowników, aby przy okazji robienia świątecznych zakupów,
dorzucili kilka produktów, które można przekazać potrzebującym. Po urzędzie krążyła również specjalnie przygotowana
w tym celu skarbonka do której można było wrzucić dowolną
kwotę. Za uzbierane w ten sposób pieniądze zakupiliśmy
niezbędne produkty żywnościowe ale także słodycze, które
na pewno umilą świąteczny czas najmłodszym członkom
obdarowanych rodzin. Serdecznie dziękuję za okazaną pomoc
i wsparcie wszystkim pracownikom naszego urzędu, a także
pracownicom daleszyckiego żłobka, które przyłączyły się
do akcji – mówi Piotr Ferens sekretarz gminy, koordynator
świątecznej paczki.
21 grudnia pracownicy dostarczyli paczki rodzinom oraz
osobom samotnym wskazanym przez MGOPS w Daleszycach.
Przy ich wręczaniu nie obyło się bez wzruszeń, gorących

podziękowań oraz świątecznych życzeń.
– Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy pomóc potrzebującym. Zależy nam jednak na tym, aby uświadomić
wszystkim, że wokół nas, codziennie są ludzie, którzy potrzebują
wsparcia. Pamiętajmy o nich nie tylko od święta. Może warto
czasem dorzucić do naszych zakupów trochę więcej produktów,
które można przekazać starszej sąsiadce, czy matce, która
samotnie wychowuje swoje pociechy – podsumowuje burmistrz
Dariusz Meresiński.
„Pomaganie jest fajne”. Kolejny raz używamy tego
prostego hasła, ponieważ tak samo jak ono, pomoc drugiemu
człowiekowi często jest bardzo prosta. Wystarczy odrobina
empatii i chęci. Wspólnie możemy zdziałać cuda, nie tylko w ten
piękny, świąteczny czas.
Mateusz Fąfara

Potężna inwestycja drogowa ważna również dla nas
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił
przetarg na opracowanie dokumentacji wschodniej
obwodnicy Kielc. Nowa trasa ma częściowo przebiegać
przez gminę Daleszyce.
Wschodnia obwodnica Kielc będzie wiodła przez cztery gminy:
Morawicę, Daleszyce, Kielce i Masłów. Ma być drogą ekspresową
z dwoma jezdniami o dwóch pasach ruchu i długości około
12 kilometrów. Trasa rozpocznie się na drodze krajowej nr 73
w rejonie rzeki Chodcza, skąd ma zostać poprowadzona do drogi
wojewódzkiej 764 – i tutaj właśnie jej bieg przewidziany jest
na terenie gminy Daleszyce – przez Suków Borki w kierunku
Mójczy aż do nowego węzła na drodze S74. Następnie
obwodnica ma zostać poprowadzona przez gminę Masłów
i zostać włączona do drogi krajowej 73 w północnej części Kielc.
Zadaniem obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu
tranzytowego z centrum Kielc na stronę wschodnią miasta.
Efektem będzie nie tylko usprawnienie komunikacji w samej
stolicy województwa świętokrzyskiego, ale też utworzenie
połączeń komunikacyjnych ze słabo dostępnymi dotychczas
częściami powiatu. Nowa trasa połączy drogę krajową nr 73,
ekspresowy odcinek „siódemki” i trasy nr 74 oraz drogi
wojewódzkie 745, 763 i 764.
W wyniku sierpniowego porozumienia koszt przygotowania dokumentacji szacowany na pół miliona złotych
podzielą między siebie samorządy Kielc i województwa
świętokrzyskiego. Koszt samej budowy nowej trasy może
wynieść nawet pięćset milionów złotych.

Przetarg na wykonanie dokumentacji został ogłoszony
22 grudnia, ma się zakończyć 27 stycznia. Po wybraniu oferty,
wykonawca będzie mieć dwa lata na przygotowanie koncepcji
przebiegu obwodnicy wraz z decyzjami środowiskowymi,
kolejne dwa lata trzeba będzie poczekać na dokumentację
techniczną. Według planów, inwestycja ma być gotowa w 2026
roku.
Magdalena Włodarska
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Remont urzędu
doﬁnansowany
Burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem
Bętkowskim podpisali umowę na doﬁnansowanie
projektu termomodernizacji budynku Urzędu Miasta
i Gminy w Daleszycach. Unijne wsparcie wyniesie niemal
900 tys. zł. Budynek przechodzi gruntowny remont,
a efektem ma być nie tylko poprawa jego stanu
technicznego, ale też korzystniejszy wpływ na środowisko
i obniżenie kosztów utrzymania.
Umowa na realizację projektu „EkoUrząd – termomodernizacja
budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii jako element poprawy
efektywności energetycznej” została podpisana 23 grudnia.
Doﬁnansowanie zostało przyznane z Działania 3.3 Poprawa
efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Gruntowny remont zostanie wsparty
środkami w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w kwocie 894 tys. zł.
Termomodernizacja ma prowadzić do zwiększenia
efektywności energetycznej budynku z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii. Remont oznacza więc nie tylko
poprawę stanu technicznego obiektu przy Placu Staszica, ale
również zmniejszenie kosztów jego utrzymania, dzięki
ociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu podłóg piwnicy,
wymianie okien i drzwi zewnętrznych, drzwi garażowych oraz
modernizacji instalacji C.O. W ramach projektu wymienione
zostanie również oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne

oraz zainstalowane panele fotowoltaiczne do produkcji energii
elektrycznej, co przyczyni się do obniżenia emisji substancji
szkodliwych do powietrza.
– Dzięki pieniądzom unijnym pozyskanym za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego możemy wykonać ten bardzo potrzebny remont. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi
Andrzejowi Bętkowskiemu, całemu Zarządowi Województwa
oraz wszystkim radnym sejmiku, że mogliśmy skorzystać z tych
środków – powiedział po podpisaniu umowy burmistrz Daleszyc
Dariusz Meresiński.
Oprócz projektu dotyczącego termomodernizacji,
remont obejmie też inne działania, które wpłyną na bezpieczeństwo użytkowania budynku. 50-letni już obiekt nie spełniał
wymogów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, wprowadzane doraźnie rozwiązania przestały być efektywne, dlatego
podjęta została decyzja o kompleksowej modernizacji
i rozbudowie w celu przystosowania budynku dla potrzeb
klientów, pracowników i osób niepełnosprawnych.
Remont zakończy się w 2022 r.
Magdalena Włodarska

Fundacja dziękuje za serce…
pełne nakrętek
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach na podium
„dobroczyńców”! Wraz z Urzędem Gminy w Smykowie
i Strażą Miejską w Ożarowie zwyciężyliśmy w świątecznym konkursie zbierania nakrętek Fundacji Miśka
Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Nagrodą w konkursie
jest bombka wykonana własnoręcznie przez podopiecznych Fundacji oraz oﬁcjalne podziękowanie, które
przekazujemy mieszkańcom miasta i gminy Daleszyce.
Świąteczny konkurs zbierania plastikowych nakrętek był
adresowany do instytucji, szkół i wszystkich mieszkańców
województwa świętokrzyskiego, którzy w ciągu jednego
miesiąca mogli przekazać Fundacji przynajmniej sześć 120litrowych worków plastikowych nakrętek. Dzięki postawionemu
przed Urzędem Miasta i Gminy w Daleszycach ogromnemu
sercu, udało nam się uzbierać takich worków aż 21! Wszystkie
zostały przekazane Fundacji, dzięki czemu pozyskane zostaną
pieniądze na leczenie osób niepełnosprawnych.
– Podziękowanie od Fundacji kierujemy do wszystkich
mieszkańców miasta i gminy Daleszyce, którzy przyczynili się
do zapełnienia naszego ogromnego serca nakrętkami – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Ten prosty gest wystarczył,
by pomóc chorym dzieciom z naszego województwa. Już teraz
możemy być z siebie dumni, ale nie zapominajmy, że akcja trwa.

Nakrętki wciąż można wrzucać do pojemnika przed Urzędem
Miasta i Gminy, a kolejne zapełnione worki zostaną przekazane
na rzecz potrzebujących.
Fundacja ma obecnie pod swoimi skrzydłami ponad stu
mieszkańców regionu świętokrzyskiego, którzy potrzebują
wsparcia w ﬁnansowaniu leczenia i rehabilitacji. Oprócz zbiórki
plastikowych nakrętek, organizacja przyjmuje też darowizny
i 1% podatku. Poza wsparciem chorych, wolontariusze
z Jędrzejowa zajmują się też aktywizacją zawodową osób
bezrobotnych i integracją międzypokoleniową mieszkańców
swojego powiatu.
Magdalena Włodarska
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Capstrzyk pod Dębem Powstańców
W 157. rocznicę bitwy pod Hutą Szczeceńską mieszkańcy gminy Daleszyce
oddali hołd powstańcom styczniowym. Uczestnicy uroczystości wspominali
bohaterów 1863 roku pod obeliskiem w Murawinie koło Szczecna.
– Kolejny, trzeci Capstrzyk Powstańczy
za nami. Z powodu pandemii był mocno
kameralny. Oddaliśmy hołd Powstańcom
1863 roku w kilkunastoosobowej grupie
mieszkańców i pasjonatów historii – relacjonuje jeden z organizatorów uroczystości, Romuald Sadowski. – Mieszkańcy
złożyli pod obeliskiem w Murawinie koło
Szczecna wieniec z barwami narodowymi,
grupa rekonstrukcyjna z Kielc oddała
salwę honorową, a trębacz odegrał utwór
„Cisza”. Następnie, zgodnie z przyjętą już
tradycją, wszyscy uczestnicy wydarzenia
udali się z pochodniami pod Dąb
Powstańców. Dąb ten został w 2020 roku
decyzją Rady Miasta i Gminy Daleszyce
objęty szczególną ochroną i aktualnie
posiada status Pomnika Przyrody. Fakt ten
został upamiętniony drewnianymi meda-

lionami okolicznościowymi wykonanymi
z inicjatywy mieszkańców. Właśnie pod
tym dębem co roku snute są opowieści
o największym XIX-wiecznym zrywie
narodowowyzwoleńczym w Europie,
jakim było Powstanie Styczniowe.
– Jako inicjatorzy uroczystości mamy
nadzieję, że przyszły rok pozwoli na organizację Capstrzyku Powstańczego w pełnej krasie – dodaje radny Rady Miejskiej
w Daleszycach Czesław Skrybuś.
Ze względu na liczny udział
mieszkańców Daleszyc w walkach powstania styczniowego, historia tego zrywu
przetrwała tutaj już półtora wieku.
Na terenie gminy znajduje się kilka miejsc
upamiętniających poległych bohaterów,
w tym pomnik i grób powstańców
na daleszyckim cmentarzu, nazwa Placu

Cedry nadana w hołdzie dla Wawrzyńca
Cedro, powstańca 1863 roku i Sybiraka,
mogiła weterana powstania na cmentarzu
w Sukowie i pomnik w lasach Cisowskich,
które dawały schronienie polskim
powstańcom, a później także żołnierzom
AK.
Redakcja

Burmistrz z tytułem Osobowości Roku 2019
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce został uhonorowany tytułem Osobowość
Roku 2019 w plebiscycie Echa Dnia. Decyzją czytelników Dariusz Meresiński
zdobył w głosowaniu trzecie miejsce w kategorii „Polityka, samorządność
i społeczność lokalna w powiecie kieleckim”.
Zaszczytny tytuł został przyznany „za zasługi i wybitne zaangażowanie w życie
lokalnych społeczności, a także oﬁarność
w udzielaniu pomocy”. Dziękując
za wyróżnienie burmistrz Dariusz Meresiński podkreślił, że uznanie przyznane
głosami mieszkańców stanowi wspaniałą
motywację do dalszej pracy i zaangażowania we wszelkie działania, jakie

są podejmowane dla dobra mieszkańców
naszej wspólnej „małej ojczyzny”.
Plebiscyt został rozstrzygnięty
w marcu, jednak z powodu trwającego
stanu epidemii nie doszło do planowanej
uroczystej gali z udziałem laureatów.
Pamiątkowy dyplom i list gratulacyjny
został przekazany zwycięzcom w grudniu.
Magdalena Włodarska

Jest konserwator
oświetlenia
30 grudnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach
podpisano umowę na konserwację oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Daleszyce. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Zakład Instalacji Elektrycznych i Pomiarowych Stanisław Jamioł ze Szczecna.
Umowa obowiązuje od pierwszego stycznia do końca grudnia
2021 roku. Wykonawca ma utrzymać sieć oświetlenia ulicznego
na terenie gminy Daleszyce w należytym stanie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i wymogami bezpieczeństwa.
Podstawowym zadaniem jest kontrola sprawności oświetlenia
i usuwanie wszelkich awarii, ale także usuwanie szkód
wyrządzonych przez osoby trzecie, np. w wyniku kolizji
drogowych czy wycinka gałęzi kolidujących z elementami
oświetlenia.
Magdalena Włodarska

Nowe drogi w Brzechowie
i Mójczy już w opracowaniu
Do połowy lipca 2021 roku gotowe będą projekty dwóch
nowych dróg, jakie planowane są na terenie gminy
Daleszyce: w Brzechowie i Mójczy. Burmistrz Daleszyc
podpisał 22 grudnia umowę na opracowanie dokumentacji projektowych.
Dwa zadania wykona wyłonione w przetargu Specjalistyczne
Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie Prosta-Projekt z siedzibą
w Piotrkowicach. Zadanie pierwsze, czyli „Opracowanie
dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc.
Brzechów wzdłuż rowu” będzie kosztować 82 410,00 zł,
natomiast zadanie drugie „Wykonanie projektu drogi, druga linia
zabudowy, ul. Skalna do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza”
wyniesie 81 180,00 zł.
Oba odcinki dróg będą miały ok. 800 m długości.
Termin przygotowania projektów minie 15 lipca 2021r.
Magdalena Włodarska
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Piąte urodziny żłobka
w Daleszycach
Był tort, kwiaty i wspaniała atmosfera. Maluchy razem
z opiekunami świętowały piąte urodziny daleszyckiego
żłobka. Ze względu na pandemię świętowanie odbyło się
w kameralnym gronie. Miejsko-Gminny Żłobek został
oﬁcjalnie otwarty 1 grudnia 2015 roku. Dziś może być
dumą samorządu i mieszkańców gminy.
Okrągły jubileusz
Jubileusz został przygotowany przez pracowników placówki przy
współpracy z Radą Rodziców, która zadbała z tej okazji o słodki
poczęstunek. W piątą rocznicę uroczystego otwarcia żłobka
placówkę odwiedził burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz
Meresiński. Jak na okrągły jubileusz przystało, nie mogło
zabraknąć tradycyjnego tortu, który burmistrz pokroił wspólnie
z dyrektor Małgorzatą Wojciechowską.
– Budowa żłobka była dla nas wielkim wyzwaniem, któremu
jednak sprawnie podołaliśmy. Takie jubileusze, jak dzisiejszy
bardzo nas cieszą. Oznacza to, że jednostka, którą powołaliśmy
do życia dobrze funkcjonuje i sprawdza się w powierzonej jej
roli. Już od pięciu lat placówka obejmuje opieką dzieci rodziców,
którzy chcą wrócić na rynek pracy. Maluszki otrzymują
tu profesjonalną opiekę i szansę na szybki rozwój. Cieszymy się,
że rodzice z gminy Daleszyce darzą zaufaniem tutejszą kadrę
i oddają pod jej opiekę swoje najcenniejsze skarby, swoje dzieci.
Przy okazji tego jubileuszu życzę zarówno dyrekcji,
pracownikom żłobka, podopiecznym placówki, jak i ich rodzicom
przede wszystkim zdrowia, bo w dobie pandemii nie ma nic
ważniejszego – podkreślał burmistrz.
Nowoczesny budynek
Budowa żłobka w Daleszycach została zrealizowana dzięki 80%
doﬁnansowaniu pozyskanemu w ramach programu „Maluch
2015”. Całkowita wartość inwestycji opiewała na kwotę 1 mln
840 tysięcy złotych. Budynek został wybudowany w najnowszej
technologii. Jest on energooszczędny, ekologiczny i posiada
inteligentne sterowanie. Zainstalowano tu między innymi
pompę ciepła z rekuperacją, ogrzewanie podłogowe
w łazienkach oraz system mechanicznej wentylacji i klimaty-

zacji. Jest tu także instalacja alarmowa, oświetlenie awaryjne
i ewakuacyjne, instalacja odgromowa, wideodomofon, a także
monitoring wizyjny i elektroniczny system kontroli dostępu
i czasu pobytu dzieci w żłobku. W każdej sali zabaw i sypialni
znalazły się urządzenia usuwające z pomieszczenia bakterie,
wirusy, alergeny, pleśnie, grzyby i nieprzyjemne zapachy.
Na zewnątrz wybudowano kolorowy plac zabaw.
Ciekawe zajęcia
Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 20 miesięcy do trzech lat.
Daleszycki żłobek to nie tylko piękne wnętrza, ale także
wykwaliﬁkowana kadra, która dba o rozwój maluchów.
– Podejmowane są tu wszechstronne działania dydaktycznowychowawcze, które pobudzają kreatywność dzieci i zachęcają
je do zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez doświadczenie
i eksperymentowanie. Opiekunki przygotowują wiele atrakcyjnych zajęć, aby doskonalić zmysły maluchów, co procentuje
w przyszłości i zapewnia im lepszy start w edukacji
przedszkolnej i szkolnej – podsumowują pracownicy żłobka.
Agnieszka Olech
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Daleszycki rynek znów ożył na święta
Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia na rynku
w Daleszycach stanęły pięknie i oryginalnie ozdobione
choinki. Żywe drzewka w ekologicznych i ręcznie
wykonanych dekoracjach przybrali uczniowie szkół,
najmłodsi piłkarze Spartakusa, pracownicy jednostek
Urzędu Miasta i Gminy-Miejsko Gminny Żłobek, MiejskoGminna Biblioteka Publiczna, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
oraz Nadleśnictwo Daleszyce i Koła Gospodyń Wiejskich.
Jedne przykuwają wzrok modnymi kolorami i fantazyjnymi
ozdobami, inne kuszą pierniczkami; każda z 23-ech stojących
na daleszyckim rynku choinek jest niepowtarzalna i każda
zasłużyła w tym roku na dyplom uznania i wyróżnienie
organizatorów akcji: burmistrza Daleszyc, Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury oraz Nadleśnictwa Daleszyce. Warunkiem
przystąpienia do akcji było przygotowanie ozdób z recyklingu,
dlatego na tych drzewkach nie znajdziemy bombek ze sklepu,
za to są dowody niekończącej się wyobraźni i kunsztu: choinki
zdobią śnieżnobiałe gwiazdki z patyczków higienicznych i bibuły,
renifery z żarówek, foliowe łańcuchy, malowane szyszki, orzechy
i plasterki pomarańczy; choinkę pełną zabawek zaproponował
żłobek, motywów książkowych nie brakło na drzewku biblioteki,
Nadleśnictwo Daleszyce, które tradycyjnie przekazało choinki
na akcję, swoją udekorowało całkowicie naturalnymi ozdobami
z drewna i szyszek, „szkolne” drzewka to prawdziwy festiwal

rozmaitości, cudeńka wyczarowały z papieru również
doświadczone w pracach ręcznych panie z Kół Gospodyń
Wiejskich.
Choć w tym roku akcja ożywiania daleszyckiego rynku
musiała poddać się ograniczeniom wynikającym ze stanu
epidemii, udało się dopełnić tradycji, organizując dekorowanie
w kilku „turach” i z udziałem niewielkich grup dekoratorów.
Mimo, że zabrakło atrakcji towarzyszących, takich jak
degustacje wigilijnych potraw czy wspólne śpiewanie kolęd,
to jednak przedświąteczne ożywienie wypełniło Daleszyce
pozytywną energią, a choinki w niecodziennych kreacjach cieszą
oczy mieszkańców.
Magdalena Włodarska
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Asystenci osobiści
opiekują się osobami
niepełnosprawnymi
Jednym z wielu programów, które realizuje
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach jest „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej”. Przynosi on korzyści nie tylko podopiecznym projektu, ale
też osobom, które takiej pomocy udzielają.
Zwiększony zakres programu
W gminie Daleszyce od stycznia minionego roku
realizowany jest program mający na celu wsparcie
osób niepełnosprawnych i zapewnienie im odpowiedniej opieki. Jak się okazuje, pomoc tego
rodzaju jest bardzo potrzebna i przynosi wiele
korzyści.
– Od stycznia mieliśmy 22 osoby, którymi
zajmowali się asystenci. Zatrudniliśmy w tym celu
18 osób. Wraz z upływem czasu i obserwacjami
prowadzonymi przez pracowników socjalnych
okazało się, że wiele osób nadal pozostawało bez
wsparcia. Wystąpiliśmy więc do wojewody o środki
ﬁnansowe na rozszerzenie tego programu.
Otrzymaliśmy je i dzięki temu objęliśmy pomocą
większą liczbę niepełnosprawnych. Obecnie
opiekujemy się 43 osobami – mówi Renata
Segiecińska, kierownik MGOPS w Daleszycach.
Warto dodać, że asystentem osobistym
osoby niepełnosprawnej może być osoba, która
posiada wykształcenie średnie lub wyższe i odpowiednie kwaliﬁkacje. Niezbędny jest dyplom
ukończenia kursu kwaliﬁkacyjnego.
Obopólne korzyści
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowany w gminie Daleszyce
pomaga nie tylko niepełnosprawnym, ale także ich
opiekunom w wyjściu na prostą.
– Trzy lata temu w schronisku dla osób bezdomnych w Komórkach zamieszkał mężczyzna, który
około 10 lat temu był w gminie Daleszyce
nauczycielem. Pomimo wykształcenia, nie ułożyło
mu się w życiu i został bezdomnym. Po otrzymaniu
pomocy zaczął szukać powrotu do swojego życia.
Został zatrudniony w MGOPS jako asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej. Będzie pomagał
dwóm mężczyznom w schronisku i dwóm, którzy
zrezygnowali z pobytu w schronisku ze względu
na zakaz spożywania alkoholu i nadal są osobami
bezdomnymi. Funkcja asystenta jest dla pana
chcącego wyjść na prostą ogromną szansą, jest
on bardzo szczęśliwy, że ma pracę. Być może
w przyszłości zostanie streetworkerem, bo umie
pomagać i wie, co znaczy życie bezdomnego. Jest
to dobry przykład tego, co pomoc społeczna
powinna robić i jak sprawiać, aby wsparcie,
którego udziela, było zakrojone na jak najszerszą
skalę i obejmowało jak najwięcej osób, które
go potrzebują – podsumowuje Renata Segiecińska.
Agnieszka Olech

Informacje gospodarcze
1. Trwają prace przy realizacji zadań pn.:
-

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Daleszyce,
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Marzysz,
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kranów II etap,
Modernizacja ujęcia wody Smyków – Niwy,
Budowa sieciowej pompowni wodociągowej w miejscowości Brzechów,
2. Zrealizowano zadania:
- Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Smyków, Niestachów,
Brzechów,
- Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowościach: Suków, Niwy,
Niestachów, Daleszyce, Borków, Mójcza.
3. Trwają prace związane z przebudową systemu ogrzewania w świetlicach
wiejskich przy OSP Cisów i OSP Suków.
4. Uzyskano prawomocne pozwolenie na wykonanie placu zabaw
w msc. Cisów.
5. Wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na zadanie polegające
na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu
pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Borków oraz
boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej w miejscowości Mójcza”;
6. Przygotowano dokumentacje przetargową dla zadania polegającego
na budowie instalacji fotowoltaicznej dla trzech budynków użyteczności
publicznej:
- ujęcie wody w Niwach;
- Szkoła Podstawowa w Sierakowie;
- Miejsko Gminny Żłobek w Daleszycach.
7. Podpisano umowy na:
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej
w msc. Brzechów wzdłuż rowu.
- Wykonanie projektu drogi, druga linia zabudowy, ul. Skalna do drogi
do Młyna w sołectwie Mójcza.
- Rozbudowa drogi gminnej - Daleszyce ul. Kilińskiego.
8. Trwają prace projektowe na zadaniach:
- Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Belnianka przy jej „wejściu”
do zbiornika wodnego w Borkowie.
- Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku garażowego
dla OSP Mójcza,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na kanalizację sanitarną
– odcinek do stacji paliw w Sukowie,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg
powiatowych i gminnych w Szczecnie, Mójczy, Sukowie, Daleszycach,
Słopcu, Borkowie, Marzyszu, Niwach.
9. Wykonano m.in. :
- oświetlenie przy drodze gminnej od leśniczówki do przepompowni
Marzysz Pierwszy – Marzysz Drugi,
- oświetlenie przy drodze powiatowej przez las w kierunku kościoła
w Kaczynie,
- oświetlenie przy drodze gminnej Brzechów – Nowiny.
- projekty dotyczące oświetlenia ulicznego w Szczecnie, Borkowie
i Marzyszu (Podmarzysz),
- opracowania aktualizacji granic aglomeracji Marzysz i Daleszyce,
- ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Cisowie oraz ogrodzenie przy ZSP
w Daleszycach,
- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kranowie,
- remont posadzki w budynku OSP w Smykowie,
- malowanie mostu oraz kładek na rzece oraz uporządkowano teren
w sołectwie Danków-Wójtostwo.
- zamontowano oprawy oświetlenia ulicznego w Kranowie.
- doposażono świetlicę w Komórkach w nowy sprzęt,
- zakupiono w ramach funduszu sołeckiego m.in. obuwie dla zespołu
ludowego, dwa namioty, nowe stroje ludowe, koszulki, fartuchy, laptop
oraz krzesła.
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Nowe stawki opłat za śmieci
Na sesji Rady Miejskiej w Daleszycach z 30 grudnia radni
podjęli szereg uchwał, m.in. w sprawie ustalenia stawek
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok
2021.
Radni zdecydowali, że wysokość miesięcznej stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Daleszyce wynosi 16 zł od jednego mieszkańca. Jeżeli
w deklaracji mieszkaniec wskazał, że posiada kompostownik
opłata pomniejszona wynosi 15 złotych. (należy pamiętać,
że osoby, które wskazały, że będą kompostować odpady - nie
wystawiają tych odpadów, ponieważ ﬁrma nie będzie takich
odpadów odbierać). Podwyższona stawka opłaty, jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi 32 zł
miesięcznie od każdego mieszkańca.
Uchwała jest uzasadnione przeprowadzonym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Daleszyce, z której wynika, że obowiązujące dotychczas stawki
opłat nie pokryją kosztów w 2021 roku. Stawka na terenie gminy
Daleszyce wzrosła o 2zł od osoby w przypadku opłaty
podstawowej. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.
Jednocześnie radni podjęli uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Daleszyce oraz szczegółowego sposobu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, który
określa częstotliwość odbioru śmieci niesegregowanych
podobnie, jak w roku poprzednim: w sezonie letnim nie rzadziej,
niż raz na dwa tygodnie, natomiast w sezonie zimowym oraz dla
odpadów odbieranych selektywnie – nie rzadziej, niż raz
w miesiącu. Odbiór odbywa się bezpośrednio sprzed posesji wg
ustalonego wcześniej harmonogramu. Mieszkańcy mogą
również we własnym zakresie dostarczyć śmieci do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Ługi 1
w Daleszycach, który otwarty będzie nie rzadziej, niż dwa razy w
tygodniu, w tym w soboty. Odpady odbierane są bez ograniczeń
ilościowych, jedyne limity dotyczą opon samochodowych (max.
8 sztuk w danym roku łącznie sprzed posesji i w PSZOK) oraz
odpadów budowlanych i rozbiórkowych (max. 200 kg rocznie
dostarczonych do PSZOK).
Radni w uchwale przypominają również, że mieszkańcy
zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób selektywny
i przekazywania ﬁrmie wywozowej. Odpady źle posegregowane
czyli wbrew obowiązującym zasadom będą traktowane jako
odpady zmieszane – może to prowadzić do nałożenia
podwyższonej stawki opłaty. Zabrania się umieszczania
w pojemnikach i workach na odpady komunalne odpadów
pochodzących z działalności gospodarczej oraz z działalności
indywidualnych gospodarstw rolnych, a także odpadów
niebezpiecznych.
Nowe linie komunikacyjne
Radni Miejscy w Daleszycach wyrazili zgodę na zawarcie umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego. Podjęcie uchwały jest niezbędne do uzyskania
dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze publicznym
na planowane do uruchomienia w 2021 roku nowe linie
komunikacyjne. Organizatorem nowych linii jest Burmistrz
Miasta i Gminy Daleszyce; przewozy będą ﬁnansowane
z budżetu gminy przy planowanym doﬁnansowaniu w ramach

Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Nowe linie będą
służyć mieszkańcom do końca 2021 roku.
Nowe linie komunikacyjne:
1. Trzemosna – Suków do Kielc przez Borków, Podmarzysz,
Marzysz Pierwszy, Marzysz Drugi, Znojów, Kaczyn, Suków
„Papiernia”.
2. Widełki – Suków do Kielc przez Cisów, Niwy, Daleszyce,
Słopiec, Borków, Kaczyn, Marzysz.
3. Sieraków – Niestachów do Kielc - przez Smyków, Danków,
Daleszyce, Brzechów.
Pomoc uzależnionym i niepełnosprawnym
Gmina Daleszyce przystąpiła do realizacji Programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego
ze środków Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które
wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych
czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Zadania
realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach.
Radni uchwalili również Gminny Program Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Prowadzenie tych działań
oraz integracja społeczna osób uzależnionych należy do zadań
własnych gminy, które są inicjowane przez Miejsko-Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ﬁnansowane z pobieranych przez miasto i gminę opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które to opłaty
nie mogą być przeznaczone na inne cele.
W związku z uchwaleniem Programu, Miejsko-Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowała
szczegółowy raport dotyczący potrzeby wsparcia mieszkańców
swoimi działaniami, w ramach którego postawiona została
diagnoza używania alkoholu i narkotyków przez młodzież
szkolną i lokalne uwarunkowania dotyczące uzależnień, cele
realizacji Programu oraz system wsparcia funkcjonujący
w gminie Daleszyce. W ramach działań na 2021 rok zaplanowano m.in. kampanie edukacyjne, współpracę ze szkołami,
wspieranie Świetlicy Integracyjno-Wspierającej „Promyczek”,
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla uzależnionych i ich rodzin.
Magdalena Włodarska

200-lecie Szkoły Podsta
W roku 2020 Szkoła Podstawowa im. Mariana Sołtysiaka
„Barabasza” obchodziła 200-lecie istnienia. Z tej okazji
Panie wicedyrektor Monika Kosmala i Teresa Rzepecka
postanowiły stworzyć projekt edukacyjny, który
pozwoliłby uczniom i nauczycielom uczcić to wydarzenie
w tych trudnych warunkach, jakim jest zdalne nauczanie.
Zadaniem projektu było stworzenie działania, w które zaangażowaliby się wszyscy uczniowie i nauczyciele. Jednym z celów było
zwiększenie integracji społeczności szkolnej oraz poznanie
historii szkoły i jej Patrona. Dzieci miały możliwość wykazać się
w wielu konkursach dedykowanych poszczególnym rocznikom,
najmłodsi tworzyli prace plastyczne pod hasłem „Kocham moją
szkołę”, starsi musieli postarać się zdobyć informacje na temat
szkoły sprzed lat i porównać ją z dzisiejszymi czasami, można
było przygotować zdjęcia uczniów „dawniej i dziś”, przepro-

13

Ważna informacja dotycząca systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Ze względu na wprowadzoną od 1 stycznia 2021 roku
nową stawkę za odbiór odpadów komunalnych na terenie
gminy Daleszyce, przypominamy Mieszkańcom analizę
kosztów składających się na tą cenę oraz podstawę
prawną, w wyniku której gmina nie ma możliwości
ﬁnansowania systemu gospodarowania odpadami
ze źródeł innych, niż opłaty wniesione przez właścicieli
nieruchomości.
Podział kosztów
Określenie stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych na terenie gminy wynika z liczby
mieszkańców gminy, ilości wytwarzanych odpadów oraz
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi (Art. 6k. 2. Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach), a więc podniesienie opłaty podstawowej
o 2zł w stosunku do ub. roku wynika bezpośrednio z ceny
wykonania usługi zaproponowanej przez ﬁrmę wyłonioną
w aktualnym przetargu.
Przypominamy, że na koszty funkcjonowania systemu
składają się:
- podatki (VAT i opłata środowiskowa naliczana przez Urząd
Marszałkowski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska,
która – przypomnijmy – wzrosła z 24,15 zł do 270,00 zł za każdą
tonę wyprodukowanych w gminie odpadów w 2020 i 2021 roku),
- koszty gospodarowania śmieciami (cena przyjęcia śmieci
na wysypisko oraz cena odbioru odpadów od mieszkańców
przez ﬁrmę wykonującą usługę, jak również koszt obsługi
dodatkowych kursów nałożonych na gminy przez rząd tzw.
ustawą śmieciową w okresie letnim, a także wzrost minimalnego
wynagrodzenia oraz wzrost kosztów energii).
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach stanowi, że „Gminy są zobowiązane
do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”
(Art. 6c. 1.) natomiast „Właściciele nieruchomości, o których
mowa w art. 6c, są zobowiązani ponosić na rzecz gminy,
na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi” (Art. 6h.)
Jednocześnie Art. 6r. stanowi, że: 1. Opłata za gospo-

awowej w Daleszycach
wadzić wywiad z rodzicami na temat ich wspomnień związanych
ze szkołą. Starsi uczniowie mogli napisać opowiadanie lub
wiersz na temat „dnia z życia szkoły” lub jej patrona.
– Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w projekcie.
Wspaniale było obserwować Wasze działania i to, z jaką chęcią
szukaliście informacji o Naszej Szkole. Wszyscy skorzystaliście
biorąc udział w tym projekcie. Poznaliście historię szkoły, jej
patrona, część z Was nauczyła się pracować w grupie, oceniać
prace kolegów i wybierać te najlepsze. Ta wiedza na pewno
przyda się Wam w przyszłości. Na najlepszych uczniów czekają
jeszcze dyplomy i nagrody, które będą mogli odebrać
po powrocie do szkoły. Brawo! – podsumowała koordynatorka
projektu, Agnieszka Michalecka.
ZSP w Daleszycach

darowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy.
(1aa). Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane
z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. (2). Z pobranych opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Samoﬁnansowanie systemu obowiązkowe
Jak wynika z Ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska nie ma możliwości, by pokryć koszty
gospodarowania odpadami komunalnymi ze źródeł innych, niż
opłaty pobrane na ten cel od właścicieli nieruchomości. Dla
przykładu, inne działanie podjęte przez Radę Miasta Rzeszowa
(uchwała z dnia 4 czerwca 2019 roku) skończyło się unieważnieniem uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową:
Zdaniem Kolegium RIO stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi ustalone przez radę miasta powinny
w pełni zapewnić realizację przez gminę obowiązkowego
zadania własnego gminy – pokrycie kosztów funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami o których mowa w art. 6r
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustalenie
stawek w niższej wysokości - skutkującej wystąpienie deﬁcytu
w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi
– zostało uznane przez Kolegium RIO za istotne naruszenie art.
6k ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 6h ust. 1 – 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Podobne stanowisko przyjęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach: Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę zostało uregulowane w ustawie z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.). Zgodnie
z przepisami art. 6r ww. ustawy, system gospodarowania
odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien
się samoﬁnansować, co przekłada się na obowiązek ustalania
wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat
– na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Deklaracje to ustawowy obowiązek!
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje
także obowiązek składania przez mieszkańców koniecznych
deklaracji i przedstawiania w nich informacji prawdziwych pod
groźbą kary:
Art. 10 ust. 2b. Kto wbrew obowiązkowi (…) nie składa
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – podlega karze grzywny.
Art. 10 ust. 2c. Kto wbrew złożonej informacji (…) nie
posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje
w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega
karze grzywny.
Tymczasem w gminie Daleszyce – na ponad 4 tysiące
objętych systemem gospodarstw domowych – deklaracji wciąż
nie złożyło prawie stu właścicieli nieruchomości. Ta liczba
stanowi zatem lukę w samoﬁnansującym się systemie
gospodarowania odpadami na terenie naszej wspólnej gminy,
prowadząc do zaburzenia delikatnej równowagi między
poziomem dochodów i wydatków. Aby uczciwi mieszkańcy nie
musieli ponosić kosztów za wszystkich, gmina prowadzi kontrole
deklaracji i wzywa w razie uzasadnionych wątpliwości do złożenia wyjaśnień tych mieszkańców, którzy dokumentu nie złożyli,
albo dane są niepoprawne.
Magdalena Włodarska
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Mikołajki w naszych szkołach
W tym roku święty Mikołaj musiał wykazać się dużą kreatywnością. Z powodu
rygoru sanitarnego i braku śniegu dotarcie do wszystkich milusińskich było
nieco utrudnione, ale w gminie Daleszyce Mikołajowi udało się te przeszkody
pokonać. Tam, gdzie nie można było dotrzeć osobiście, święty poszedł
z duchem czasu i połączył się z dziećmi on-line.
Z niecierpliwością na wyjątkowego gościa
czekały maluchy w Miejsko-Gminnym
Żłobku w Daleszycach.
– W każdej sali odbyło się osobne
wirtualne spotkanie ze Świętym Mikołajem. Dzieci wykonywały zlecone przez
niego zadania, śpiewały piosenki i tańczyły. To był bardzo miły czas, pomimo,
że spędzony w nieco inny sposób, niż
do tej pory. Cieszymy się jednak, że choć
nie na żywo, a przez Internet, to wizyta
Mikołaja sprawiła dzieciom prawdziwą
radość – powiedziała Małgorzata
Wojciechowska, dyrektor placówki. Jak
na wizytę Świętego Mikołaja przystało,
nie mogło zabraknąć prezentów przekazanych przez „pomocnika” Mikołaja,
w rolę którego wcieli się pracownicy
placówki.
W ten sposób Mikołajowi udało
się dotrzeć również do pozostałych
placówek w gminie Daleszyce. Najmłodsi
uczniowie mogli spotkać się ze świętym
osobiście lub wirtualnie, a najważniejsze,
że nigdzie nie brakło wspaniałej świątecznej atmosfery i prezentów. Przedszko-

laki przygotowały wiersze i piosenki, były
zabawy przy choince, mikołajkowy pokaz
mody, a nawet pierwsze listy do świętego
Mikołaja napisane z pomocą opiekunów.
Mikołaj znalazł też chwilę czasu,
aby zajrzeć do Miejsko-Gminnej Biblioteki
w Daleszycach, w której spotkał się z burmistrzem Dariuszem Meresińskim. Ten
przystanek był okazją, by zachęcić dzieci
do wspólnego czytania, opowiedzieć im
o bajkowym kraju Mikołajów i przekazać
najlepsze życzenia:
– Z okazji dnia Świętego Mikołaja życzę
wszystkim dzieciom, od najmniejszych,
do największych, samej radości, uśmiechów i wymarzonych prezentów. Życzę
również, aby kolejne spotkanie z Mikołajem odbyło się już na żywo, bez
pośrednictwa Internetu – powiedział
Dariusz Meresiński. A bajkę, jaką burmistrz przeczytał w tym wyjątkowym dniu
najmłodszym słuchaczom, możemy
znaleźć na proﬁlu społecznościowym
daleszyckiej biblioteki.
Magdalena Włodarska

SP Marzysz

mikołajki w MGBP
burmistrz czyta dzieciom

SP Suków

SP Niestachów
SP Słopiec

SP Szczecno
SP Słopiec

SP Szczecno

SP Brzechów

SP Sieraków

SP Niestachów
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Wielkie serce najmłodszych mieszkańców gminy
Własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami świątecznymi, paczki żywnościowe, a nawet skarpetki – tak
uczniowie naszych szkół pomagali potrzebującym przed
Bożym Narodzeniem. Najmłodsi wzięli też pod swoje
skrzydła bezdomne czworonogi ze schroniska.
Szkoły w Sierakowie i Słopcu przystąpiły do akcji charytatywnych „Zrób kartkę na święta dla pacjentów hospicjum
Caritas” i „Stopy ogrzane miłością”, w której uczniowie
zorganizowali zbiórkę skarpetek dla bezdomnych – obie akcje
zostały zainicjowane przez Diecezjalne Koło Wolontariatu
i Caritas. – W ramach wolontariatu wzięliśmy udział w dwóch
akcjach, dzięki którym ktoś w te święta poczuje ciepło wokół
serca. Pomaganie jest fantastyczne! – podsumowują uczniowie
z SP w Słopcu.
Z podobną inicjatywą wyszły szkoły w Szczecnie i Sukowie, gdzie uczniowie również przygotowali świąteczne kartki
z życzeniami, które następnie zostały przekazane… sąsiadom,
szczególnie osobom starszym. O seniorach nie zapomnieli też
uczniowie szkoły w Daleszycach, którzy przygotowali piękne
kartki bożonarodzeniowe dla podopiecznych Domu Opieki
„Zielone Niwy”.
– Zachęcamy uczniów do niesienia pomocy innym, jak również
budowania więzi międzypokoleniowych – uzasadniają wychowawcy ze Szczecna.
Dzieci i młodzież nie zapomnieli też przed świętami
o naszych czworonożnych przyjaciołach. Uczniowie zorganizowali zbiórki darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Dyminach. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach

uczniowie, mimo trudnej sytuacji pandemicznej, mocno
zaangażowali się w zbiórkę karmy i koców dla psów i kotów
ze schroniska.
– Wspólnie zebraliśmy 120 kg karmy suchej, 8,5 kg karmy
mokrej oraz 4 ręczniki i 2 koce. Wszystko zostało przekazane
do Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Największą ilość karmy, 23kg dostarczyła Diana Ungier z klasy 7d.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego pragniemy serdecznie
podziękować wszystkim za zaangażowanie – podkreśla Robert
Puchała, opiekun Samorządu Uczniowskiego i nauczyciel ZSP
w Daleszycach. natomiast przedszkolaki z Sukowa zobowiązały
się systematycznie wspierać Poligona i wysłały do pieska
świąteczną paczkę z karmą i zabawkami.
Magdalena Włodarska

Uczniowie pamiętali o rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
Szkoła im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej AK w Sukowie
konsekwentnie pielęgnuje pamięć o najważniejszych
wydarzeniach z historii kraju prowadzących naród
ku wolności. W grudniu nie mogło tutaj zabraknąć
wspomnienia kilkudziesięciu osób zabitych i tysięcy
rannych i internowanych na skutek wprowadzenia
13 grudnia 1981 roku stanu wojennego.
– Uczniowie szkoły w Sukowie zawsze stoją na straży pamięci
o poległych w imię Ojczyzny. Tradycją jest upamiętnianie
wydarzeń historycznych, które odcisnęły piętno na życiu całych
pokoleń Polaków. 13 grudnia 1981 roku to jeden z tragicznych
momentów w dziejach naszego narodu. Tym razem ze względu
na pandemię nie mogliśmy spotkać się w szkołach, aby wspólnie
zadumać się nad tymi wydarzeniami, ale nie sposób nie uczcić
tej rocznicy, choćby w domowym zaciszu – podkreślali

nauczyciele. – W tym roku zamiast uroczystej akademii, podczas
lekcji historii i godzin wychowawczych uczniowie z Sukowa
obejrzeli okolicznościowe materiały i ﬁlmy przedstawiające
wydarzenia sprzed 39 lat.
Tego dnia również w wielu oknach naszych domów
zapłonęło „Światło Wolności”, do czego – dla upamiętnienia
oﬁar stanu wojennego zachęcał Instytut Pamięci Narodowej.
Kampania społeczna IPN nawiązuje do gestu solidarności, jaki
wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego
Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców
ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami
świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił m.in.
papież Jan Paweł II, do postawienia w oknach świec wezwał
również prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan.
Redakcja
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Mikołajki udane
dla żaków Spartakusa
„Mnóstwo goli i gorąca herbatka” – tak najmłodsi piłkarze
z Daleszyc zapamiętają kontrolny turniej, jaki rozegrali
6 grudnia w Kielcach. Akademia Spartakus Daleszyce
uległa tylko gospodarzom.
Mikołajki okazały się bardzo pracowite dla zawodników
Akademii Spartakus Daleszyce. Żaki daleszyckiego klubu
rozegrały kontrolne mecze w turnieju zorganizowanym przez
Akademię Piłkarską DAP Kielce. Do zawodów stanęły też
drużyny : Orlęta Kielce i Klonówka Masłów. „Mimo zimna i wiatru
nasi młodzi zawodnicy strzelili mnóstwo goli, przeprowadzili
wiele szybkich akcji, a w przerwach między meczami ogrzewali
się gorącą herbatką” – podsumowali turniej trenerzy
Spartakusa. Ostatecznie Akademia Spartakus Daleszyce
zakończyła rozgrywki na drugim miejscu, ulegając tylko
Akademii Piłkarskiej DAP Kielce, na trzecim miejscu znalazły się
Orlęta, za nimi Klonówka.
Zmagania młodych zawodników obserwował burmistrz
Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, który wiernie
dopinguje naszych sportowców na wszelkich zawodach
i gratuluje najmłodszym piłkarzom Spartakusa nie tylko dobrych
wyników, ale też ogromnego zapału i wytrwałości.
Magdalena Włodarska

W mikołajkowym turnieju nie mogło zabraknąć prezentów
dla świetnie spisujących się zawodników

Sukces daleszyckiej odsłony akcji Biegam Bo Lubię Lasy
Akcja Biegam Bo Lubię Lasy to nowy cykl treningów
biegowych organizowanych przez Fundację Wychowanie
przez Sport oraz Lasy Państwowe. W całym kraju
wytypowano 20 lokalizacji gdzie przez kilkanaście tygodni
od października do grudnia trwały bezpłatne i otwarte dla
wszystkich zajęcia pod okiem doświadczonych i profesjonalnych trenerów. Wśród 20 lokalizacji, Daleszyce,
a precyzyjniej mówiąc daleszyckie lasy były jedyną
lokalizacją w regionie świętokrzyskim.
Na terenie Nadleśnictwa Daleszyce akcja okazała się strzałem
w dziesiątkę. Szczególnie w 2020 roku, tak specyﬁcznym
ze względu na pandemię, akcja okazała się być odpowiedzią
na zapotrzebowanie społeczne. Ruszyła po zakończeniu
stadionowej odsłony BBL i wielu uczestników kieleckich
treningów niejako przeszło ze stadionu do lasu, w czym duża
zasługa charyzmatycznej trenerki, Wiolety Jończyk, ale też
i atrakcyjnej formuły aktywności w terenie. Od pierwszych zajęć
frekwencja na zajęciach nie spadała poniżej 30 osób,
na rekordowych mikołajkowych zajęciach było ponad 100
uczestników!
Każdy trening, wbrew pierwotnej idei, organizowany
był w innej lokalizacji. Uczestnicy sami zaproponowali
przenosiny w różne kompleksy leśne po terenie Nadleśnictwa
Daleszyce, dzięki czemu co tydzień mogli poznać inną atrakcyjną
trasę, którą pracownicy nadleśnictwa oznaczali w terenie.
Od zajęć grudniowych uczestnicy zaczęli również po biegach
morsować.
Można powiedzieć, że wokół daleszyckiej lokalizacji
powstała swoista społeczność, ludzie znają się i spotykają
również poza zajęciami, stąd atmosfera jest rodzinna.
W zajęciach udział brali głównie ludzie w średnim wieku, ale

trenowały również osoby w wieku emerytalnym.
Hasło Biegam Bo Lubię Lasy towarzyszy bieganiu
na terenie Nadleśnictwa Daleszyce od kilku lat, jest ono hasłem
towarzyszącym rozgrywanemu u nas od 7 lat biegowi Daleszycki
Cross o Puchar Nadleśniczego, który zawsze organizowany jest
we wrześniu. Zwykle w biegu tym uczestniczy ok 120-150 osób.
Wpisał się on na stałe w świętokrzyski kalendarz imprez
biegowych i jest bardzo pozytywnie przyjmowany przez
środowisko. Ponadto na terenie naszego nadleśnictwa odbywa
się kilka innych imprez, którym patronują lub są partnerem LP.
Między innymi biegi z cyklu Cross Run czy Ultramaraton 4 Pory
Roku. Bliskość Kielc sprawia, że tereny naszego nadleśnictwa
są dla wielu miejscem indywidualnych treningów, nie tylko
zresztą biegowych, ale i mtb czy nordic walking.
Uczestnicy dopytują czy będzie kontynuacja akcji
wiosną. Jeśli akcja będzie wznowiona w 2021 roku,
Nadleśnictwo Daleszyce na pewno złoży akces!
Paweł Kosin, Nadleśnictwo Daleszyce
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Talenty są wśród nas
Mimo, że Święta już za nami, to z przyjemnością wrócimy
na chwilę do tych pięknych dni. Wszystko dzięki
twórczości pani Renaty Odo, która na co dzień pracuje
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Daleszycach,
ﬁlia w Sukowie. Pani Renacie już w szkole podstawowej
zdarzało się pisać krótkie opowiadania. Po latach przerwy
jej wena wróciła, ale tym razem w rymach. Cieszymy się,
że zamiast do szuﬂady, poemat pani Renaty traﬁł do naszej gazety za pomocą dyrektor MGBP w Daleszycach
pani Alicji Prendoty, która zaproponowała, aby podzielić
się swoją twórczością z czytelnikami Głosu Daleszyc.
Pani Dyrektor, serdecznie dziękujemy, a pani Renacie życzymy
natchnienia i inspiracji do tworzenia kolejnych wierszy, które być
może znów w przyszłości zagoszczą na łamach naszej gazety.
Mateusz Fąfara

Święta
Dziś energia nas rozpiera
Czas radości i wesela
Boże dziecię się narodzi
Co nas wszystkich wyswobodzi
Trzeba uczcić tą nowinę
I zaprosić swą rodzinę
By świętować mogła z nami
Przy wigilii, z kolędami
Już choinka w kącie stoi
Cała w bombki tu się stroi
Na jej czubku gwiazda piękna
Każda buzia uśmiechnięta
I prezentów jest tu moc
Otworzymy je w tę noc
Gdy kolędy zaśpiewamy
I życzenia poskładamy
W kuchni praca wre od rana
Każda z nas jest zabiegana
Piernik kusi swym zapachem
Z wanny karp zerka ze strachem
Śnieg za oknem pada biały
Już zasypał Rynek cały
I za chwilę oczywiście
Pierwsza gwiazdka nam zabłyśnie
Stoły pięknie ozdobione
Potrawami zastawione
Atmosfera jest wspaniała!
Z nami jest rodzina cała!
Kolęd dźwięki już wzlatują
Piękne głosy im wtórują
„Narodził się nam Zbawiciel
Wszego świata Odkupiciel”
Radość w domu tutaj gości
Wśród przyjaźni i miłości
Niech przynosi szczęście, zdrowie
Tej rodzinie, no i Tobie!

Renata Odo

Kochane Babcie, drodzy Dziadkowie!
Z okazji Waszego święta
życzymy kolejnych dni w dobrym zdrowiu,
dużo radości, ciepła rodzinnego
i spełnienia marzeń.
Niech życiowe doświadczenie
będzie źródłem szacunku i pomocy dla innych,
a pogoda ducha nigdy Was nie opuszcza.
Rafał Siwonia
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Daleszycach

Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce
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Artyści z sukcesami
Orkiestra Dęta z Daleszyc oraz Zespół Taneczny
„Mażoretki” zostały docenione w Zdalnym Przeglądzie
Orkiestr OSP. Nasi artyści otrzymali „Srebrne Pasmo”.
W tym roku, mimo nowej formuły, do udziału w zdalnych
przesłuchaniach zgłosiło się ponad 30 orkiestr z całej Polski.
Nagrody zostały przyznane w konkursie głównym i w kategorii
Kreatywna Orkiestra, w której nasz zespół wraz z Mażoretkami
zaprezentował „Marsz Airbus” oraz utwór „New York, New York”.
W kategorii Występ koncertowy orkiestra nagrała utwory
„Do grającej szafy grosik wrzuć” oraz „Marsz – Parada
Strażacka” w aranżacji kapelmistrza Jacka Cieliłaby.
– Nagranie było zwieńczeniem ciężkiej pracy kapelmistrza,
instruktorów oraz członków całej orkiestry i zespołu Mażoretki.
Częste próby, warsztaty orkiestrowe, warsztaty taneczne
i ogrom pracy organizacyjnej pozwoliły na zrealizowanie
zamierzonego celu – podsumowuje Norbert Wojciechowski,
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Jak podkreślili organizatorzy przeglądu, zwycięzcami
są wszystkie zespoły, które mimo trudności podtrzymały swoją
działalność w tak trudnym okresie.
Redakcja

Nasi kolarze podbili
serca czytelników
Szkółka kolarska Vento Bike Team z Daleszyc najlepszą
drużyną 2020 roku w plebiscycie Echa Dnia! Nasi kolarze
zajęli też miejsca na podium w kategoriach „Trener”,
„Sportowcy” i „Talenty roku”.
Prestiżowe tytuły zostały, jak co roku, przyznane głosami
czytelników z województwa świętokrzyskiego. Szkółka Vento
Bike Team otrzymała wyróżnienie po raz drugi z rzędu.
Jednocześnie uznanie zyskał szkoleniowiec daleszyckich
kolarzy: Jan Baćkowski zajął drugie miejsce w kategorii Trener
Roku. Na podium stanęli też młodzi wychowankowie szkółki:
Roksana Barchan i Marcelina Kuśmierz zajęły drugie i trzecie
miejsce w kategorii Sportowiec Roku, natomiast Kacper Kwiatek
i Gabriela Kaczmarzyk otworzyli stawkę w kategorii Talenty Roku
2020. Wszystkim dostrzeżonym w tym roku sportowcom
serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
Redakcja
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Zapraszamy Państwa do brania udziału w naszych zabawach. Poniżej prezentujemy krzyżówkę oraz zdjęcie zagadkę. 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.
Państwa zadaniem jest Test z wiedzy o gminie Daleszyce i nie tylko. Prosimy o podaodgadnięcie, gdzie może- nie hasła telefonicznie 41/317-16-94 wew. 121. Osoba, która
my ujrzeć taki widok jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi otrzyma od nas
spacerując po gminie Da- niespodziankę. Niestety w minionym miesiącu nikt nie podał
leszyce. Prosimy o podanie poprawnej odpowiedzi. Rozwiązaniem było hasło „Betlejem”.
poprawnej odpowiedzi
1
4
telefonicznie 41/317-16-94 wew. 121.
2
Osoba, która jako pierwsza udzieli
3
poprawnej odpowiedzi otrzyma od nas
8
niespodziankę. Rozwiązanie z poprzedniego numeru „Kaplica cmentarna
4
w Daleszycach”, nagrodę otrzymuje,
7
2
Hanna Krzywicka z Kaczyna. Gratulujemy!
6
Poziomo:
5
3. Imię patrona szkoły w Niestachowie.
4. 10 rocznica ślubu.
5. Obchodzi imieniny 1 stycznia.
7
5
Góra
w
Paśmie
Brzechowskim,
od
1982
r.
z
jej
zbocza
7.
ekploatuje się wapienie i dolomity dewońskie.
9. Wieś położona w powiecie włoszczowkim, miejsce urodzenia
Litery z pól ponumerowanych
i pochówku hetmana koronnego Stefana Czarnieckiego.
od 1 do 9 utworzą rozwiązanie.

6
1

9
Pionowo
9
3
5
6
4
1
2
7
8
9
1. Daw. naczynie klepkowe do wyparzania tkanin.
2. Ps. „Barabasz”, żołnierz Armii Krajowej związany z ziemią daleszycką.
6. Jedno z sołectw gminy Daleszyce położone w widłach rzek Belnianka i Trupień.
8. Miejsce składowania starych, niepotrzebnych rzeczy oraz daw. jedno- lub dwukondygnacyjny budynek gospodarczy.

8
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Bożonarodzeniowe
żłobki w naszych kościołach
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