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Urząd Miasta i Gminy
w Daleszycach
ul. Henryka Sienkiewicza 11
26-021 Daleszyce
woj. świętokrzyskie
NIP 657-18-95-708; REGON 000540096
Godziny pracy Urzędu:
od poniedziału do piątku 7:30 – 15:30
telefon: (41) 317-16-94; 307-20-24;
307-19-20; 307-19-21
e-mail: gmina@daleszyce.pl
ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal/
strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/
d50r93xsl6
Karty usług, formularze oraz wnioski
dostępne pod adresem: bip.daleszyce.pl
Wykaz wewnętrznych numerów telefonów
w UMiG w Daleszycach:
(41) 317-16-94 – Sekretariat,
wew. 150 – Biuro Obsługi Klienta,
wew. 102 – Zarządzanie kryzysowe,
wew. 103 – Drogi, Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, Budownictwo,
wew. 104 – Odpady Komunalne,
wew. 107 – Inwestycje, Kanalizacja,
Wodociągi,
wew. 111 – Straż Miejska,
wew. 125 – Biuro Rady Miejskiej,
wew. 115 – Oświata,
wew. 118, 119 – Podatki i opłaty lokalne,
Windykacja zobowiązań,
wew. 121 – Promocja gminy,
ochrona zabytków,
wew. 123 – Kasa,
wew. 128 – Działalność Gospodarcza,
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
wew. 129 – Ewidencja Ludności
i Dowody Osobiste,
wew. 130 - Urząd Stanu Cywilnego.
(41) 317-16-93 - FAX

WA Ż N E T E L E F O N Y
Straż Miejska w Daleszycach
nr tel. 782 910 324, 41 317-16-94 wew.111
e-mail: straz.miejska@daleszyce.pl
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku
7.30-15.30, w soboty 6.00-14.00
W okresie od czerwca do września
w poniedziałki, środy i piątki: 12.00-20.00
(w pozostałe dni bez zmian).
Komisariat Policji w Daleszycach
Sekretariat: 41 307 20 77 lub 41 349 36 85
Patrol: tel. 608 321 997
Dzielnicowi:
mł. asp. Piotr Rogula tel. 734 475 027

Szanowni Państwo!
Najnowszy numer Głosu Daleszyc otwieramy sprawozdaniem z inwestycji, jakie są aktualnie realizowane na terenie naszej gminy. Kiedy tylko zima
„odpuściła” i minęły największe mrozy, na place
rozpoczętych już zadań wrócili drogowcy – możemy więc spokojnie oczekiwać na efekty remontów
prowadzonych m.in. na ulicy Kilińskiego w Daleszycach i w Sukowie-Babiu. Ruszają prace dotyczące instalacji odnawialnych
źródeł energii na kolejnych budynkach użyteczności publicznej.
Inwestowanie w ochronę środowiska wspieramy także poprzez pomoc, jaką
oferujemy mieszkańcom gminy Daleszyce w staraniach o dofinansowanie
do wymiany źródeł ciepła w domach, w ramach programu Czyste Powietrze.
W lutym podsumowaliśmy pierwszy rok działalności klubów seniora.
Świętowanie ze względu na stan epidemii było skromne, ale najważniejsze,
że po dłuższej przerwie seniorzy znów mogą się spotykać i aktywnie spędzać
czas. Cieszy też, że niezależnie od pogody i okoliczności, energii do działania
nie brakuje najmłodszym mieszkańcom naszej gminy; prezentujemy
fotorelacje z ich ostatnich aktywności z nadzieją, że wkrótce wszyscy
uczniowie będą mogli się cieszyć z powrotu do szkół.
Tymczasem wiele spotkań, koncertów czy szkoleń nadal odbywa się
w rzeczywistości wirtualnej. Relacje z wydarzeń, jakie mają miejsce w naszym
otoczeniu, znajdziecie Państwo na stronach internetowych Urzędu Miasta
i Gminy w Daleszycach, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, MiejskoGminnego Ośrodka Kultury czy poszczególnych szkół. Na spotkania
motywacyjne zaprasza Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zachęcam, by korzystać z tych możliwości, bo choć kontakty on-line nie
zastąpią realnych, to mogą je podtrzymać i uzupełnić, co jest szczególnie
ważne w czasie, gdy przez pandemię zostały ograniczone.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Informacja dotycząca pracy
Straży Miejskiej w Daleszycach
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, informujemy, że daleszycka Straż
Miejska do odwołania będzie pracować przez 6 dni w tygodni, czyli również
w soboty, w godzinach od 6-tej do 14-tej. W pozostałe dni tygodnia godziny pracy
strażników to 7.30-15.30. W okresie letnim (od czerwca do września) Straż Miejska
zmienia czas pracy w poniedziałki, środy i piątki na godz. 12.00-20.00 (w pozostałe
dni bez zmian).
Z funkcjonariuszami należy się kontaktować w sprawach dotyczących
porządku, bezpieczeństwa i bezdomnych zwierząt. Wszelkie przypadki naruszenia
spokoju i porządku w miejscach publicznych można sygnalizować strażnikom pod
numerami telefonów: 782 910 324 lub (41) 317-16-94 wew. 111.

(Brzechów, Cisów, Daleszyce, Danków, Niwy, Sieraków,
Smyków, Widełki, Wójtostwo).

WYDAWNICTWO BEZPŁATNE
Nakład: 2000 egz.

st. sierż. Piotr Mikuśkiewicz tel. 734 475 043
(Borków, Kaczyn, Komórki, Kranów, Marzysz, Mójcza,
Niestachów, Słopiec, Suków, Szczecno, Trzemosna,
Wojciechów).

Zakład Usług Komunalnych: 41 307 20 21
Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego:
41 3171694 wew.104
Pogotowie Energetyczne: 991;
Posterunek Energetyczny w Daleszycach:
41 256-69-64

Wydawca:

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce,
26-021 Daleszyce, plac Staszica 9, tel. 41 317-16-94 e-mail: mateusz.fafara@daleszyce.pl
Redaguje zespół: Mateusz Fąfara, Michał Kapela, Magdalena Włodarska

Skład i Druk: Studio Reklamy ADfactory Konrad Kraska,
tel. 41 348-01-86, e-mail: adfactory.reklama@gmail.com

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów.
Rozpowszechnianie wszelkich materiałów bez zgody Wydawcy jest zabronione.
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Zielona energia w gminie Daleszyce
Gmina Daleszyce rusza z nową ekologiczną inwestycją,
w ramach której niebawem pojawią się instalacje fotowoltaiczne na trzech kolejnych obiektach użyteczności
publicznej: ujęciu wody w Niwach, Publicznej Szkole
Podstawowej w Sierakowie i Miejsko-Gminnym Żłobku
w Daleszycach.
Inwestycja gminy polega na wykonaniu trzech instalacji
fotowoltaicznych w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.
Pierwsze z zadań – budowa instalacji OZE na potrzeby ujęcia
wody w Niwach Daleszyckich ma być instalacją naziemną,
pozostałe to instalacje dachowe. Określone dla nich
parametry mają zaspokoić zapotrzebowanie obiektów
w energię elektryczną.
Wyłonionymi w przetargu wykonawcami zadań
zostały firmy: „Solisys” z Łodzi oraz „Solar Energia”
z Chorzelowa. Umowy zostały podpisane 24 i 25 lutego.
Przewidywany termin realizacji inwestycji to koniec maja
2021 roku. Ich koszt wyniesie ponad 300 tys. zł.
Planowane instalacje OZE to już kolejne z podobnych proekologicznych inwestycji realizowanych w gminie
Daleszyce. W poprzednich latach instalacje fotowoltaiczne
zostały zamontowane na budynkach szkół podstawowych
w Sukowie i Daleszycach, termomodernizacji, w ramach
których zamontowane zostały m.in. piece na biomasę,
poddanych zostało dziesięć budynków publicznych,
w planach są następne, a prawdziwą wizytówką gminy jest
nowoczesny budynek Centrum Edukacji Ekologicznej
w Widełkach, który nie tylko jest zasilany zieloną energią, ale
też jego misją jest podnoszenie świadomości ekologicznej.
– Chcemy, aby gmina Daleszyce rozwijała się w duchu zmian
na lepsze i w zgodzie ze środowiskiem – podkreśla burmistrz
Dariusz Meresiński. – Dlatego chętnie inwestujemy w odnawialne źródła energii, które nie tylko bazują na naturalnych
zasobach, ale też przynoszą pożytek ekonomiczny. Nowoczesne technologie OZE są nie tylko bezpieczne dla klimatu
i środowiska, ale też z czasem przynoszą nam realne
oszczędności. Jak wskazują specjaliści, spośród odnawialnych źródeł energii, farmy fotowoltaiczne stają się w świecie
najbardziej opłacalnymi inwestycjami w dziedzinie
energetyki.
Magdalena Włodarska

Już niebawem „zielona energia”
popłynie m.in. do żłobka w Daleszycach

Drogowcy na Kilińskiego
Z początkiem marca ruszyły prace przy przebudowie ulicy
Kilińskiego w Daleszycach. Plac budowy został przekazany
wykonawcy z końcem grudnia, a gdy tylko warunki
pozwoliły, ekipa remontowa przystąpiła do realizacji
zadania.
Drogowcy rozpoczęli prace od frezowania istniejącej
warstwy asfaltu, która zostanie zastąpiona nową nawierzchnią. Inwestycja obejmie kompleksową przebudowę drogi,
powstanie tam jednostronny chodnik natomiast po drugiej
stronie ulicy będzie utwardzone pobocze. Przebudowana
zostanie również sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej. Wymienione zostaną
także słupy oświetleniowe. Mieszkańcy muszą przygotować
się na utrudnienia, wkrótce jednak poprawi się zarówno
bezpieczeństwo, jak i warunki mieszkalne przy ulicy, która
od kilkunastu lat wymagała remontu. Termin realizacji inwestycji został wyznaczony do końca października 2021 roku.
Magdalena Włodarska

Akcja pomocowa
dla mieszkańca naszej gminy
Mieszkaniec Cisowa, Janusz Kobryn, stracił dobytek życia
w pożarze, jaki wybuchł na jego posesji w nocy 21 lutego.
Spalił się warsztat stolarski, materiały, maszyny i narzędzia.
Dzięki ludziom wielkiego serca, już w kilka dni później
w internecie ruszyła zbiórka pieniędzy dla pana Janusza. „Kto
zna Janusza, ten wie, że jest człowiekiem, który nigdy nie
odmawia pomocy. Teraz On potrzebuje nas! Proszę,
pomóżmy mu stanąć na nogi, aby mógł znów pracować.
Nawet niewielka kwota będzie ogromnym wsparciem”
– czytamy w opisie zrzutki. Pomóc można na stronie:
zrzutka.pl/7rtxkx
Redakcja

Przebudowa ulicy zaczęła się od usunięcia
starej warstwy asfaltu
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Program „Czyste Powietrze” ze wsparciem urzędnika
Trwa nabór wniosków w ramach drugiej części Programu
„Czyste Powietrze” 2.0 przygotowanej dla osób o niższych
dochodach, które mogą się ubiegać w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska o podwyższony poziom
dofinansowania do wymiany źródła ogrzewania lub
termomodernizacji domu. W przygotowaniu i złożeniu
wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze” pomagają
mieszkańcom gminy Daleszyce pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy w Daleszycach.
Pomoc w Urzędzie
W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach wsparcia
w przygotowaniu i złożeniu wniosku udzielają pracownicy
Wydziału Gospodarki, Mienia i Rolnictwa: Kinga Maciejska
i Karolina Tarłowska. Konsultacje są prowadzone w siedzibie
UMiG w obowiązującym rygorze sanitarnym, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Kontakt pod
numerem: (41) 317-16-94 wew. 136. Zainteresowani pozyskaniem dotacji muszą także zarejestrować się na portalu
beneficjenta WFOŚiGW (przy składaniu wniosku konieczny
jest zarejestrowany login i hasło).
Do złożenia wniosku konieczne są podstawowe
dane oraz zaświadczenie o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka
gospodarstwa domowego, które można pozyskać w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach.
Może być też konieczny dokument potwierdzający prawo
własności budynku mieszkalnego oraz oświadczenia
współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację wniosku
i zaciągnięcie zobowiązań.
Nadal funkcjonuje infolinia dla wnioskodawców

i beneficjentów programu (od poniedziałku do piątku w godz.
8:00-16:00 pod numerem: 22 340 40 80).
Założenia programu
Celem programu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł
ciepła i poprawę efektywności energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Opierając się
na obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych zasadach
w programie „Czyste Powietrze” 2.0, osoby fizyczne
(właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych)
o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa
wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów
realizacji eko-inwestycji - wymiany pieca, termomodernizacji
domu lub montażu odnawialnych źródeł energii (maksymalnie 37 tys. zł).
Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”,
z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł
przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje
pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla wszystkich
– w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna
(do 53 tys. zł).
Rozpoczęcie przedsięwzięcia, tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może
nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie.
Redakcja
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Rok w policyjnych statystykach
Daleszycka policja podsumowała swoje działania na terenie gminy w minionych
dwóch latach. Jak wynika ze statystyk, w porównaniu do roku 2019-ego, w 2020tym interwencji było więcej, ale za to liczba najcięższych przestępstw zmalała.
Ilość wszystkich interwencji przeprowadzonych w gminie Daleszyce
zwiększyła się z 1537 do 2648. Wzrosła
liczba odnotowanych wykroczeń, ale
zmalała ilość przestępstw. Jednocześnie ich wykrywalność zmieniła się
na korzyść z ok. 77% w 2019-tym
do ponad 80%.
Nie zmieniły się statystyki doty-

czące zdarzeń drogowych na obszarze
miasta Daleszyce: prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości odnotowano tu czterokrotnie, natomiast na terenie całej gminy liczba ta zmalała
z siedemnastu do piętnastu. Więcej
było za to przypadków posiadania
substancji psychotropowych i środków
odurzających – liczba wzrosła z jedne-

go do dziewięciu.
Na przestrzeni ostatnich lat
zmniejszyła się liczba wszczętych
procedur Niebieskiej Karty (ze 175
do 97), liczba kradzieży rzeczy (z siedemnastu do sześciu), nieznacznie
spadła liczba przypadków uszkodzenia
mienia i ciała, znacznie wzrosła
za to liczba kradzieży z włamaniem
(z dziewięciu do osiemnastu). Warto
zauważyć, że w 2019 w statystykach
policyjnych odnotowana została jedna
kradzież pojazdu na terenie gminy
Daleszyce – w poprzednim roku już
do takich zdarzeń nie doszło.
Magdalena Włodarska

Wznowione prace drogowe w Sukowie
Ekipy remontowe korzystają z powrotu wiosny i po zimowej
przerwie ponownie są na placach budowy. W gminie
Daleszyce ruszyły znów m.in. prace drogowe w Sukowie.
Mieszkańcy „Babia” z każdym dniem zyskują kolejny
odcinek długo wyczekiwanego chodnika.
Budowa chodnika w Sukowie-Babiu jest elementem zadania
polegającego na kompleksowym przebudowaniu dróg
powiatowych, realizowanego we współpracy gminy
Daleszyce z powiatem kieleckim. W pierwszym etapie, w
ubiegłym roku, zakończone zostały prace w SukowieModrzewiu, a w tym roku, do listopada ma się skończyć
inwestycja w Babiu. Zadanie polega na budowie
jednostronnego chodnika, poszerzeniu drogi do 5,5 metra i
wylaniu nowej warstwy asfaltu, z uwzględnieniem wszystkich
elementów konstrukcyjnych, takich jak most, przepusty,

oznakowanie czy umocnienie skarp. Wykonawcą jest firma
„Lech” z Górna. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu
Dróg Samorządowych. Jego całkowita wartość to 6 mln 760
tys. zł.
Magdalena Włodarska

Przekazanie wozu dla OSP Komórki
W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Komórkach zaparkował wóz ratowniczo-gaśniczy Star-266. Samochód został tu przekazany od druhów ze Smykowa,
którzy wymienili go w styczniu na nowe Iveco. Star wciąż ma dużą wartość dla
służb ratowniczych i z pewnością wzmocni siły jednostki z Komórek, zastępując
wysłużonego mercedesa.

Uroczyste przekazanie wozu odbyło się
20 lutego w obecności burmistrza
Dariusza Meresińskiego, radnej Rady
Powiatu Anny Kosmali, przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach Rafała Siwoni, radnego Czesława Skrybusia, sołtys Komórek Justyny Polak oraz
przedstawicieli jednostki na czele
z Zarządem OSP Komórki oraz OSP
Smyków i Komen-dantem MiejskoGminnym ZOSP RP w Daleszycach.
Magdalena Włodarska
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Druga rocznica
powstania Klubu Wolontariatu
w Daleszycach
„Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem
dla wszystkich, którzy są w potrzebie.
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.”
Phil Bosmans
Z okazji drugiej rocznicy
powstania Klubu Wolontariatu w Daleszycach
wszystkim Wolontariuszom
składamy serdeczne podziękowania
za poświęcony czas i zaangażowanie.
Życzymy dużo zdrowia i radości
z niesienia pomocy innym,
a także motywacji do dalszej pracy.

Renata Segiecińska

Dariusz Meresiński

Dyrektor Miejsko-Gminnego

Burmistrz

Ośrodka Pomocy Społecznej

Miasta i Gminy

w Daleszycach

Daleszyce

oraz koordynatorzy

8 marca
Dzień Kobiet
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
składamy wszystkim Mieszkankom
gminy Daleszyce
serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności
i spełnienia najpiękniejszych marzeń.
Niech każdy dzień będzie wyjątkowy,
praca przynosi satysfakcję,
a rodzina daje miłość, wsparcie i szczęście.
Rafał Siwonia
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Daleszycach

Dariusz Meresiński
Burmistrz
Miasta i Gminy
Daleszyce

Klubu Wolontariatu

W gminie Daleszyce odbyło się kolejne spotkanie motywacyjne on-line
26 lutego mieszkańcy gminy Daleszyce mogli wziąć udział
w bezpłatnym spotkaniu motywacyjnym pod tytułem
„Spełnij swoje marzenia” z cyklu „Nastawieni na sukces”.
To już kolejna konferencja mająca na celu wspieranie
rozwoju osobistego, w której można było uczestniczyć bez
wychodzenia z domu.
Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała, że duża część
wydarzeń została przeniesiona do Internetu. Tak też stało się
z konferencjami motywacyjnymi, organizowanymi przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach. – Samoakceptacja i rozwój osobisty to obszary, w które
zawsze warto inwestować. Dlatego po ogłoszeniu pandemii
nie zrezygnowaliśmy ze spotkań, tylko przenieśliśmy
je do wirtualnego świata. Plusem tej sytuacji z pewnością jest
to, że każdy z mieszkańców gminy może wziąć udział
w konferencji bez wychodzenia z domu. To bardzo wygodna
forma samorozwoju, która cieszy się dużą popularnością
– mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce.
Kolejne spotkanie z tego cyklu poprowadził Andrzej
Załucki, Prezes Fundacji „Fabryki Marzeń”, były redaktor
naczelny dzienników: „Słowo”, Echo Dnia”, „Życie Warszawy”, członek John Maxwell Team Poland. Jest on świetnym

mówcą inspiracyjnym i szkoleniowym. Od 25 lat pracuje dla
Michała Sołowowa, prężnie działającego przedsiębiorcy
i rodowitego kielczanina. Andrzej Załucki jest także
współwydawcą książki „Umysł miliardera”.
– Dwugodzinne spotkanie z Andrzejem Załuckim dało
słuchaczom ogromną dawkę pozytywnej energii i iskry
do działania, ale także pakiet wiedzy o tym, jak tym
działaniem umiejętnie kierować. Cieszymy się, że przyjął
nasze zaproszenie i dziękujemy za poświęcony czas – podkreśla Renata Segiecińska, dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.
Warto przypomnieć, że w minionym roku odbył się
szereg spotkań motywacyjnych on-line. Mieszkańcy gminy
Daleszyce mogli dowiedzieć się z nich na przykład tego, jak
radzić sobie ze stresem, jak zdrowo odżywiać się w czasie
pandemii, tak aby zwiększyć swoją odporność, poznawali też
tajniki kierowania swoim rozwojem osobistym i zawodowym.
Spotkania odbywają się w związku z realizacją projektu
„Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna
integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.
Agnieszka Olech
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Seniorzy z gminy Daleszyce świętują pierwsze urodziny…
W lutym 2020-ego roku oficjalnie otwarte zostały pierwsze kluby seniora
w gminie Daleszyce. Kiedy powstały, w planach były liczne spotkania,
intensywne zajęcia i wyjazdy. Pandemia niestety pokrzyżowała niektóre plany,
ale dzięki dobrej organizacji udało się naszym nestorom skorzystać
z różnorodnych zajęć i porad medycznych. W czasie izolacji na wagę złota
okazało się też wsparcie koleżeńskie.
W gminie Daleszyce od roku działa
pięć klubów seniora. Mieszkańcy
Cisowa, Daleszyc, Komórek, Smykowa
i Sukowa, ale i chętni z pobliskich
miejscowości dostali możliwość integracji, rozwijania zdolności i zadbania
o zdrowie z fachową pomocą pielęgniarek i psychoterapeutów. Po hucznym otwarciu klubów w lutym
ubiegłego roku, szybko trzeba było
zawiesić działalność na skutek
wprowadzenia w kraju stanu epidemii.
Latem większość zajęć można było
przywrócić, więc kluby „nadrobiły”
sporo zaległości podczas warsztatów
i wspólnych wycieczek. Niestety,
jesienią czekał ich ponowny „lock
down”. Za uczestnikami więc rok pełen
zamętu, a mimo to nasi seniorzy pełni
energii wracają do życia klubowego.

– W 2020 roku, pomimo dwukrotnego
zamykania klubów, została zrealizowana większość zaplanowanych wsparć –
podsumowuje Renata Miszczuk, kierownik projektu. – Zostały zorganizowane wyjazdy kulturalne oraz spotkania integracyjne. Warsztaty plastyczne
i kulinarne cieszyły się ogromnych
zainteresowaniem. Seniorzy bardzo
chętnie uczestniczyli w zajęciach
ruchowych dbając o swoją sprawność
fizyczną. Pomimo fizycznego zamknięcia, kluby funkcjonowały nadal jako
społeczność zarówno seniorów, jak
i kadry. Seniorzy w tym trudnym dla
nich okresie – ryzyko zachorowania,
izolacja, samotność, niepewność – nie
pozostali sami. Zarówno opiekunowie,
jak i coachowie byli z nimi w stałym
kontakcie telefonicznym i udzielali

pomocy, kiedy tylko była taka potrzeba.
Dzięki zawartym znajomościom w klubach, nestorzy mogli również liczyć na
pomoc koleżeńską – wspierali się
nawzajem, dodawali sobie otuchy. Moment ponownego otwarcia był przez
nich bardzo wyczekiwany – podkreśla
opiekunka.
– Był to czas dla nas bardzo trudny
ze względu na sytuację epidemiczną,
ale mimo przeciwności udało nam się
spędzić wspólnie czas – podkreślają
sami seniorzy, dziękując za możliwość
spotkań, integracji i wsparcie Dariuszowi Meresińskiemu, burmistrzowi Daleszyc , Annie Kosmali, odpowiedzialnej
w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach za realizację projektu oraz
Renacie Miszczuk, kierownikowi
projektu.
Ponieważ obecnie kluby działają w zaostrzonym rygorze sanitarnym,
część porad jest prowadzona zdalnie,
a spotkania odbywają się w grupach
do pięciu osób. W harmonogramie
są zajęcia z rękodzieła, kulinarne
i ruchowe, ale też indywidualne porady
pielęgniarki i coacha, który opracowuje
każdemu podopiecznemu program
wsparcia, motywuje do odkrywania
swoich możliwości i docenienia
życiowych zmian. Wszystko zorganizowane jest tak, by mimo przeszkód

zadbać o twórcze spędzanie wspólnego
czasu, ale też o dobre samopoczucie
i pełnię zdrowia.
– Nasi seniorzy wspaniale radzą sobie
w tym niespokojnym okresie, mam
nadzieję, że poprzez działalność
klubów będziemy mogli nadal ich
aktywnie wspierać. Rok pracy zasługuje
na uznanie i najlepsze życzenia
na przyszłość – podsumowuje
burmistrz. – Integracja seniorów
to niezwykle cenna inicjatywa, a oferta
naszych klubów obejmuje nie tylko
zabawę, ale też działalność opiekuńczą, dlatego warto starać się działać,
mimo wszelkich przeciwności – podkreśla Anna Kosmala. – Wszystkim
Seniorom z okazji pierwszego roku
działalności klubów życzę zdrowia
oraz miłości – dodaje Renata Miszczuk.
Zajęcia są organizowane w ramach
programu „Gmina Daleszyce przyjazna
seniorom”, na realizację którego
w tegorocznym budżecie samorządu
zapisano 1,3 mln zł.
Magdalena Włodarska
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Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
Od początku roku 2021 obowiązują nowe stawki opłaty
za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Miasta i Gminy Daleszyce oraz zmieniona w ub.
roku metoda naliczenia opłaty. W związku z tym przypominamy o zasadach gospodarowania odpadami.
Opłata za odbiór śmieci wynosi obecnie: 16 zł miesięcznie
od każdej osoby zamieszkującej na terenie nieruchomości
Miasta i Gminy Daleszyce, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, natomiast 32 zł to miesięczna
stawka podwyższona od jednego mieszkańca, jeśli właściciel
danej nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Dla tych osób, które zbierają odpady selektywnie,
a dodatkowo na terenie własnej nieruchomości kompostują
odpady biodegradowalne, przewidziano opłatę
pomniejszoną o 1 zł, czyli 15 zł miesięcznie od jednego
mieszkańca.
Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
– za rok, bez względu na długość okresu korzystania
z nieruchomości, stawki ryczałtowe wynoszą odpowiednio
180 zł i 540 zł – opłata podwyższona.
Zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta
i Gminy opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania
w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada
gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta i Gminy, u sołtysa
lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy,
BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096
z adnotacją w tytule przelewu „opłata śmieciowa” ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe należy uiścić bez wezwania
w terminie do dnia 15 maja danego roku.
Finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Zmiana stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rok 2021 wynika bezpośrednio z ceny
wykonania usługi zaproponowanej przez firmę wyłonioną
w aktualnym przetargu.
W myśl Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, system gospodarowania odpadami komunalnymi
musi się samofinansować: samorządom nie wolno dopłacać
do tych usług, ani na nich zarabiać.
Podział kosztów
Na wysokość opłaty wpływa m.in. liczba mieszkańców
gminy, ilość wytwarzanych odpadów, podatki (VAT i opłata
środowiskowa) oraz koszty gospodarowania śmieciami.
Podstawowe powody podwyżki:
1. Drastyczny wzrost opłaty środowiskowej (opłata za pozostałości z sortowania naliczana przez Urząd Marszałkowski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska,
która wzrosła z 24,15 zł w 2017 roku do 270,00 zł za każdą
tonę wyprodukowanych w gminie odpadów w 2020 i 2021
roku);
2. Większa ilość śmieci wytwarzanych w gospodarstwach
domowych przy niskim poziomie recyklingu (śmieci
niesegregowane coraz droższe – patrz punkt 1.);

3. Konieczność bilansowania systemu (liczba mieszkańców
powinna pokrywać się z liczbą deklaracji, w przeciwnym
razie uczciwi płacą za nieuczciwych);
4. Ustawowy nakaz utworzenia i utrzymywania Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
5. Ustawowy nakaz wprowadzenia dodatkowych kursów
śmieciarki w okresie letnim;
6. Rosnące koszty paliwa, energii elektrycznej i płacy
minimalnej.
Ilość i rodzaj odpadów oddanych przez mieszkańców miasta
i gminy Daleszyce w II półroczu 2020 r.
Ilość odpadów w tonach
w okresie VII-XII / średnia

Rodzaj odpadu
VII

VIII

IX

X

RAZEM

XI

XII

30,6

17,44

Opakowania
z tworzyw
sztucznych

22,56 19,08 22,68 26,68

Zużyte opony

24,76

Opakowania
ze szkła

18,76

Odpady ulegające
biodegradacji

10,06

10,02

67,44

Niesegregowane
(zmieszane odpady
komunalne)

177,3 170,6 146,64 158,04 125,0 115,02

892,68

Odpady
wielkogabarytowe

67,48

126,38

Popiół

3,68

Zużyte urządzenia
elektryczne

14,36

Opakowania
z papieru i tektury

24,76
32,6

5,94

Odpady budowlane
powstałe w wyniuku
remontu, stanowiące
odpady komunalne
Odzież i tekstylia
Razem

9,32

13,2

18,9

51,6
3,00

1,2

Zmieszane odpady
opakowaniowe
Szkło

139,04

30,2

8,24

9,64

51,36

7,3

25,84 40,68

91,08

8,50

1,02

23,88

2,88

2,44

12,78

4,04

2,22

7,16

3,88

11,92

22,88

25,42 20,18 19,56

21,92

117,10

0,28

15,24

15,52

0,6

0,6

1585,50

Świadomość ekologiczna
Jak wynika z powyższej tabeli, tylko przez sześć miesięcy
ubiegłego roku „wyprodukowaliśmy” w naszej gminie ponad
półtora tysiąca ton śmieci, a największą ich część – niemal
połowę! – stanowią odpady nieposegregowane. Ponad 690
ton to śmieci powstałe po selekcji, jednak w tej liczbie jest
ujęty popiół, odpady wielkogabarytowe i te oddane
do PSZOK, opony czy odpady budowlane. Spośród odpadów
produkowanych na co dzień w gospodarstwach domowych,
segregacji poddaliśmy ok. 260 ton (opakowania z tworzyw
sztucznych, ze szkła, papier, bio-odpady). To stanowi mniej,
niż jedną trzecią śmieci zmieszanych, tymczasem koszty
gospodarowania odpadami możemy zmniejszyć właśnie
poprzez selekcję, ale też wprost – poprzez zmniejszenie ilości
nabywanych przez nas odpadów (w cenie każdego produktu,
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jaki kupujemy, jest też jego opakowanie, dlatego warto szukać
przyjaznych środowisku rozwiązań). Niezależnie od rosnących cen i podatków, my także poprzez nasze codzienne
wybory i działania możemy mieć wpływ na to, by ceny śmieci
w naszej gminie drastycznie nie rosły.
Magdalena Włodarska

Przesądzony los LPIK
w Daleszycach?
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach chce zlikwidować
Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Daleszycach.
Decyzja nie była konsultowana z przedstawicielami gminy.
Planom sprzeciwili się radni Rady Miejskiej w Daleszycach
oraz burmistrz Dariusz Meresiński.
O zamiarze likwidacji punktu (LPIK) burmistrz i radni miejscy
dowiedzieli się podczas sesji Rady Miejskiej 25 lutego,
na której dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił
sytuację dotyczącą skali bezrobocia w powiecie kieleckim.
„Likwidujemy wszystkie LPIKi położone w najbliższym
sąsiedztwie Kielc i do końca czerwca zamierzamy również
zlikwidować LPIK w Daleszycach” – stwierdził na koniec
swojego wystąpienia dyrektor PUP.
– Decyzja o likwidacji LPIK jest o tyle zaskakująca,
że wszystkie koszty funkcjonowania tego punktu, oprócz
wynagrodzeń dla pracowników, ponosimy my jako gmina
– stwierdził podczas sesji burmistrz. – Nie chodzi więc
o oszczędności, chyba, że planowane jest zwolnienie także
pracowników Punktów. To nie w porządku – podkreślił
burmistrz. – Rozumiem, że decyzja o likwidacji leży w kompetencji dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy oraz Zarządu
Powiatu, ale kiedy tworzyliśmy ten punkt, były prowadzone
rozmowy, natomiast plan likwidacji został nam przedstawiony bez żadnych wcześniejszych dyskusji. Warto wiedzieć,
że osoba, która nie pojedzie się odnotować, zostanie
wykreślona z ewidencji, „likwidując bezrobocie”, a szara
strefa będzie rosła. Jesteśmy największą gminą w powiecie
kieleckim, LPIK jest tutaj potrzebny – podkreślił Dariusz
Meresiński.
Również radni argumentowali, że likwidacja LPIK doprowadzi do likwidacji bezrobocia tylko w statystykach, a nie
realnie: „A przecież tu nie chodzi o statystyki, tylko o naszych
mieszkańców i nie możemy ich traktować przedmiotowo.
Są to często ludzie trwale niezdolni do pracy, w różnym wieku
i z ogólnymi trudnościami funkcjonowania w stale zmieniającym się społeczeństwie. To mieszkańcy dla których problemem logistycznym jest dojazd do Kielc np. z Widełek,
Cisowa, Szczecna czy Komórek. Dojazd, który również nie
mało kosztuje, biorąc pod uwagę transport z danej
miejscowości do centrum Kielc oraz przesiadkę w kierunku
siedziby Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Kolberga
i powrót do domu. Dla osoby bezrobotnej wydatek rzędu
30-35 złotych jest bez wątpienia odczuwalny. Z jednej strony
PUP informuje, że w gminie Daleszyce jest duże bezrobocie
(640 osób) a z drugiej strony chce likwidować LPIK.
Walczenie z bezrobociem poprzez likwidację LPIK to jest
bardzo zły kierunek, biorąc pod uwagę, że sytuacja na rynku
pracy z dnia na dzień jest coraz trudniejsza” – podkreślali
radni.
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Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi możemy
obniżyć poprzez:
- Zmniejszenie ilości odpadów i segregację (świadomość
ekologiczna);
- Kompostowanie bioodpadów (wskazanie posiadania kompostownika w deklaracji śmieciowej w zamian za obniżenie opłaty oznacza, że mieszkaniec nie oddaje ich firmie
śmieciowej!);
- Uczciwe wypełnianie deklaracji śmieciowych i nie mieszanie odpadów komunalnych z odpadami z działalności
gospodarczej!

Zmiana inkasentów
w Daleszycach i Widełkach
Podczas sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Daleszycach 19 lutego radni podjęli uchwałę w sprawie określenia inkasentów. Uchwała jest związana z rezygnacją
Anny Sajeckiej i Anny Łabędzkiej z funkcji Przewodniczącej Zarządu Miasta Daleszyce i sołtys Widełek. Obowiązki inkasenta na terenie miasta Daleszyce przejęła
Paulina Kotyniewicz, natomiast na terenie sołectwa
Widełki – Robert Skrzyniarz.
Argumentem za likwidacją punktu mają być, zdaniem
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, niewystarczające
warunki lokalowe. W odpowiedni burmistrz zapewnił
dyrektora, że przez tyle lat funkcjonowania nikt nie skarżył się
na tę lokalizację, ale skoro dyrektor uważa, że jest zła,
to gmina jest gotowa w ciągu roku przenieść LPIK do budynku
szkoły, który w tej chwili – do czasu zakończenia remontu
swojej siedziby zajmuje Urząd Miasta i Gminy.
Dyrektor PUP wskazał też na „wąski zakres oferowanych usług”, jakie wykonują LPIKi, z czym nie zgadzają się
radni: „To w LPIK bezrobotni mieszkańcy mogą się zarejestrować, zapoznać się z ofertami pracy i z usługami Powiatowego Urzędu Pracy – bez konieczności wyjazdu do Kielc.
Klienci pomocy społecznej są często przekierowywani
do LPIK przez pracowników socjalnych, którzy ściśle współpracują z kadrą filii PUP. Ponadto pracodawcy mogą
w Daleszycach złożyć oferty pracy czy stażu w swoich firmach, szybciej, sprawniej i bez niepotrzebnych wyjazdów.”
Burmistrz poprosił o ponowne przeanalizowanie
planów likwidacji punktu lub podjęcie decyzji o utworzeniu
w gminie filii Powiatowego Urzędu Pracy, do której mogliby
dojeżdżać także mieszkańcy sąsiednich gmin.
O przeanalizowanie tematu zaapelowała także
radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala, która
zauważyła, że w dobie pandemii „przesunięcie” ponad
sześciuset bezrobotnych do Urzędu w Kielcach stanowi
zagrożenie dla zdrowia klientów i pracowników.
W związku z przekazaną informacją, radni Rady
Miejskiej w Daleszycach wraz z burmistrzem wystosowali
do Zarządu Powiatu, Rady Powiatu oraz dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy stosowne pismo, w którym sprzeciwili
się planom likwidacji LPIK, przedstawili szereg argumentów
za pozostawieniem punktu w Daleszycach i zaapelowali o to,
by dla dobra mieszkańców sytuacja została szczegółowo
przeanalizowana i by podjęte zostały w tej sprawie rozmowy.
Magdalena Włodarska
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Zima w gminie Daleszyce
Początek tegorocznej zimy nie był zbyt obiecujący, ale
w miarę upływu czasu pogoda coraz bardziej dopisywała
miłośnikom białego szaleństwa.
W gminie Daleszyce nie mogliśmy narzekać na brak śniegu
i mrozu, skorzystali z tych uroków i najmłodsi, i starsi;
uczniowie naszych szkół pochwalili się, jak spędzili lekcje
na świeżym powietrzu, leśnicy nie mogli odmówić sobie
dokumentowania codziennych zajęć w wyjątkowo malowniczym otoczeniu przyrody. Zima okazała się wspaniałą
inspiracją dla fotografów, ale też dla naszych sportowców,
którzy ze wspaniałą energią ruszali na leśne ścieżki pobiegać,
jak i skakali w przerębel morsować. Za udostępnienie zdjęć
dziękujemy m.in. Tomaszowi Kłosowiczowi i Pawłowi
Kosinowi.
Redakcja
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Liczymy się dla Polski!
Świat, który nas otacza, ulega ciągłym zmianom. Zmienia
się liczba ludności, nasze warunki życia, czy rynek pracy.
Dlatego też Główny Urząd Statystyczny zbiera i udostępnia
dane, które pozwalają zbadać zarówno wielkość, jak i kierunek tych zmian. Najważniejszym badaniem statystycznym jest rozpoczynający się 1 kwietnia 2021 r. Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP2021)
- realizowany co 10 lat.
Dlaczego spis jest tak ważny?
Badania statystyczne, a w szczególności spisy powszechne
są niezwykle ważne dla prawidłowego funkcjonowania
państwa, ale także dla każdego mieszkańca. Podczas spisu
zbierane będą informacje, które pozwolą na analizę
procesów, jakie zaszły w naszym społeczeństwie na przestrzeni lat 2011 – 2021 na wszystkich szczeblach podziału
terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
Spisz się jak najlepiej!
Rozwój technologii ułatwia życie na wielu płaszczyznach –
dlatego jako przedstawiciele statystyki publicznej wychodzimy naprzeciw potrzebom obywateli. Dbając o wygodę
i bezpieczeństwo Respondentów zdecydowano, że podczas
NSP2021, to właśnie samospis internetowy będzie podstawowym kanałem przekazywania informacji. Aplikacja dostępna będzie przez cały okres trwania spisu, wystarczy tylko
urządzenie z dostępem do internetu.
Dodatkowo, 16 kwietnia wdrożymy metody pomocnicze – wywiady bezpośrednie lub telefoniczne, które
przeprowadzą nasi rachmistrze. Osoba, która nie dokonała
samospisu internetowego nie może odmówić przekazania
danych w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.
Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby,
które nie posiadają urządzenia lub dostępu do internetu.
Z myślą o nich w naszym Urzędzie Gminy przygotowaliśmy
stanowisko, na których będzie można się nie tylko spisać
przez cały okres trwania spisu, ale także otrzymać fachową
pomoc przeszkolonych osób.
Nagradzamy samospis w Urzędzie Gminy!
Specjalnie dla naszych Mieszkańców zostanie zorganizowany Tydzień Spisowy. Codziennie pierwsze pięć osób, które
w dniach od 6 do 9 kwietnia spiszą się na stanowisku
przygotowanym w Urzędzie Gminy, otrzyma upominek
z logo spisu a pozostałe osoby – papierowe składanki typu
„piekło – niebo” do zabawy z całą rodziną.
Tajemnica statystyczna
Dane przekazywane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy takiej, która
uniemożliwia identyfikację konkretnej osoby. Warto przy tym
zaznaczyć, że w Spisie Powszechnym nigdy nie pytamy
o wielkość zarobków, numer konta czy karty kredytowej,
a dane osobowe nie są nigdzie przekazywane.
Udział w spisie jest obowiązkowy, a dla nas bardzo
ważny, bo jak głosi hasło rozpoczynającego się spisu
#liczysiękażdy.
Więcej dowiesz się na portalu spis.gov.pl
Gminne Biuro Spisowe w Daleszycach
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Szkoła w Szczecnie. Wycinek z historii
Prowadzona przez Powstańca, oficera kampanii
wrześniowej, nieposłuszna rosyjskiemu zaborcy… Garść
informacji na temat historii szkoły w Szczecnie przedstawia
historyk, Romuald Sadowski.
Po upadku Powstania Styczniowego 1863/64 nastąpił
znaczący przyrost ilości nowo powstających szkół tzw.
elementarnych na terenie Królestwa Polskiego. Na lata
1865-1867 przypada masowe otwieranie nowych szkół.
Właśnie w 1867 r. powstała szkoła w Szczecnie. Źródła
z drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku są bardzo
ubogie. Brak dokładnych danych nie pozwala na pełne
odtworzenie nazwisk kadry nauczycielskiej. Wiadomo
natomiast, że w latach siedemdziesiątych XIX stulecia
w szkole w Szczecnie pracował Walery Śladkowski.
To interesująca postać. Śladkowski, który w latach 1862-65
był nauczycielem w Pierzchnicy i równolegle pisarzem
w gminie Szczecno (na co wskazują zachowane dokumenty
z okresu Powstania Styczniowego). W styczniu 1864 r.
Śladkowski jest wymieniany wśród trzech mieszkańców
Pierzchnicy, którzy ...uwolnieni z aresztu, w którym za polityczne przestępstwa osadzeni byli... i wrócili do domów
pozostając pod nadzorem władzy policyjnej. Trudno więc nie
zauważyć, że początki nauczania w Szczecnie były prowadzone najprawdopodobniej przez Powstańca.

Jak wynika z analizy dokumentów znajdujących się
w Archiwum Państwowym, w 1902 roku wykonano kosztorys
budowy i niezbędnego wyposażenia szkoły. Wynika z tego,
że dotychczasowy lokal był niewystarczający. Po kilku latach,
w 1909 roku zostały opracowane projekty budowy budynków
gospodarczych szkoły, obory i stodoły. Kolejnym, pojawiającym się w dokumentach z Archiwum Państwowego
nauczycielem był Zygmunt Massalski. Stanowisko
nauczyciela jedno-klasowej szkoły elementarnej objął
od 1-go września 1909 r. w Szczecnie, w powiecie kieleckim.
Na stanowisku tym pozostawał do wybuchu I wojny światowej. Podczas pracy nauczycielskiej był karany za nieposłuszeństwo wobec rosyjskiej władzy oświatowej. Uczestniczył
w wakacyjnych kursach dokształcających. Organizował
życie kulturalne w Szczecnie.
Najstarsze zdjęcie, jakie znamy, pokazujące
frontową część najstarszego budynku szkoły pochodzi z 1939
r. i jest opatrzone opisami pana Janusza Kotońskiego, syna
ówczesnego kierownika szkoły w Szczecnie - M. Kotońskie-

go. Mieczysław Kotoński urodził się 30 października 1905 r.
w gminie Wodzisław. Od 1 X 1929 r. pracował w szkole
jednoklasowej w Ujnach, a od 1931 roku – w Holendrach.
W 1932 r. został mianowany na stopień podporucznika
rezerwy. Po zdaniu egzaminu i mianowaniu na nauczyciela
szkół publicznych od 1934 r. został kierownikiem szkoły
w Szczecnie. W 1939 r. skończył Wyższy Kurs Nauczycielski
w Warszawie. Walczył w kampanii wrześniowej. Po
powrocie do Szczecna nie zgłosił się na wezwanie do
rejestracji oficerów i ukrywał się. Został aresztowany 7
stycznia 1940 r. Po kilkumiesięcznym śledztwie w więzieniu
kieleckim został rozstrzelany podczas egzekucji w dniu 12
czerwca 1940 r. na kieleckim Stadionie.
Po zakończeniu II wojny światowej na szkołę został
przeznaczony dwór, który przed wybuchem wojny był
własnością rodziny Mauve. Był użytkowany do połowy lat
90-tych XX wieku. Niedługo po tym, jak szkoła przeniosła się
do innego budynku, dwór spłonął.
Od 2007 roku Szkoła Podstawowa w Szczecnie jest
prowadzona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Szczecna, a zajęcia lekcyjne odbywają się w zmodernizowanych budynkach po RSP (Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej)
Szczecno.
Romuald Sadowski

- B. Szabat, Szkolnictwo początkowe Kielc i powiatu kieleckiego
w latach 1864-1915, Kielce 1983, s.13, 32-34
- Dane z akt parafii Pierzchnica
- Dokumenty z okresu Powstania Styczniowego w Archiwum Państwowym
- R. Sadowski, Słownik biograficzny, Pierzchnica 2018, s. 96, 124 i 213
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Zabawy karnawałowe w szkołach i przedszkolach
W tym roku okres karnawału wielu z nas minął niepostrzeżenie z powodu
obostrzeń epidemicznych. Tymi, którzy jako nieliczni skorzystali z możliwości
hucznej zabawy, byli najmłodsi uczniowie naszych szkół. W relacji fotograficznej
przedstawiamy, jak wyglądały bale przebierańców w szkołach i przedszkolach
z terenu gminy Daleszyce. Były tańce, bajkowe scenografie, konkursy, zabawy
i pyszny poczęstunek, a przede wszystkim mali bohaterzy we wspaniałych
kostiumach.
„Karnawał z super bohaterami bajkowymi” zorganizowała także Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Daleszycach, w której milusińscy przebrani za ulubione
postacie książkowe opowiadali o wybranych lekturach. Pod koniec karnawału
świętowaliśmy też Walentynki – wyrazów miłości wśród uczniów także nie brakło!
Magdalena Włodarska
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Trwa Narodowy Program Szczepień
przeciwko COVID-19
Przypominamy, że Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
zapewnia transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko
wirusowi SARS-Cov-2.
Pomoc organizowana jest dla osób posiadających aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
o kodzie R lub N, lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, jak również dla osób mających trudności z dostępem
do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające
możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
W celu realizacji tego zadania, w tym zbierania
zapotrzebowania na dowóz, jak również udzielania
niezbędnych informacji na temat szczepień na terenie naszej
gminy, został wyznaczony gminny koordynator ds. szczepień,
jest nim Mateusz Fąfara, pracownik Urzędu Miasta i Gminy
w Daleszycach. Informacji w powyższych sprawach można
zasięgać pod numerem telefonu 41/317-16-94 wew. 121
w godzinach od 7.30 do 15.30.
Redakcja

Dla zdrowia pierwszaków
10 lutego 2021 pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej
w Daleszycach zostali przebadani w ramach projektu
„Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci klas
pierwszych szkół podstawowych w województwie
świętokrzyskim”.
Projekt ten realizowany jest przez firmę THAMES sp. z o.o.
Inicjatywa jest przeznaczona dla siedmiolatków. Polega na
skriningowym badaniu wad słuchu i mowy, konsultacjach
laryngologicznych, badaniach audiometrycznych, jak
również badaniach i terapii logopedycznej. Badania zostały
przeprowadzone po uprzedniej zgodzie rodziców, którzy
zostaną poinformowani o ich wynikach oraz planowanej
dalszej terapii bądź pogłębionej diagnostyce. To bardzo
ważny projekt dla zdrowia naszych pierwszaków.
Wychowawcy
kl. I SP w Daleszycach
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11 marca Dzień Sołtysa
Z okazji Dnia Sołtysa dziękujemy za ciężką pracę
i działania na rzecz mieszkańców
wszystkim Przedstawicielom lokalnych społeczności
z terenu gminy Daleszyce.
Gratulujemy wszelkich dotychczasowych sukcesów,
życzymy wytrwałości w realizacji zamierzonych celów
oraz satysfakcji i uznania dla podjętej przez Was misji,
a w życiu osobistym także zdrowia, wsparcia rodzinnego
i mnóstwa pozytywnej energii.
Rafał Siwonia
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Daleszycach

Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce

11 lutego obchodziliśmy
Światowy Dzień Chorego
To chrześcijańskie święto zostało ustanowione przez
papieża Jana Pawła II w 1992 roku. Dzień chorego ma
przypominać o konieczności objęcia chorych jak najlepszą
troską, zwraca uwagę na pracę osób opiekujących się
chorymi, jest również poparciem dla idei bezinteresownej
pomocy, jaką niosą chorym i potrzebującym wolontariusze.
Dla chrześcijan to także wezwanie do refleksji i modlitwy
za osoby cierpiące fizycznie, jak i duchowo. „Społeczeństwo
jest bardziej ludzkie, jeśli potrafi bardziej zatroszczyć się
o swoich słabych i cierpiących członków, a zdoła czynić
to skutecznie będąc ożywione miłością braterską” – napisał
w swoim orędziu na Światowy Dzień Chorego papież
Franciszek. Zwrócił też uwagę, że trwająca pandemia
ujawniła wiele nieprawidłowości w systemach opieki
zdrowotnej; osoby starsze, najsłabsze i najbardziej
bezbronne nie zawsze mają zapewniony dostęp do opieki
i nie zawsze odbywa się to w sposób sprawiedliwy.
Jednocześnie jednak uwydatniła poświęcenie i wielkoduszność pracowników służby zdrowia czy wolontariuszy.
Magdalena Włodarska

Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
1 marca upamiętniamy żołnierzy antykomunistycznego
podziemia w Polsce. Tego dnia 1951 roku w mokotowskim
więzieniu wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach
IV Zarządu Głównego konspiracyjnego Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”.
Narodowy Dzień Pamięci został ustanowiony w 2011 roku.
Święto jest wyrazem hołdu dla żołnierzy „drugiej konspiracji”
za niezłomną postawę patriotyczną i krew przelaną w obronie
Ojczyzny. Żołnierze wyklęci dopiero kilkadziesiąt lat
po zakończeniu II wojny światowej zostali należycie
docenieni za opór przeciwko komunizmowi i walkę o Polskę.
Magdalena Włodarska
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
z terenu miasta i gminy Daleszyce marzec-maj 2021
Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane)

1.03
8.03

14.04
17.05
6.04, 20.04 4.05, 18.05

Odpady biodegradowalne

8.03

6.04, 20.04 4.05, 18.05

Odpady segregowalne (tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier)

ul. Zakręty, ul. Grottgera, ul. Głowackiego,
ul. Błonie, ul. Wigury, Plac Cedry, ul. Reja,
ul. Kilińskiego, ul. Mała, ul. Kanałowa,
ul. Paderewskiego, ul. Kościelna,
ul. Chopina, ul. Moniuszki, Plac St. Staszica,
ul. Sienkiewicza, ul. Rejtana,ul. Żeromskiego,
ul. Mickiewicza, ul. Zielona, ul. Kościuszki,
ul. Polna, ul. Za Ścięgnami

Popiół

18.03

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony (max 8 szt/rok - „wystawka” + PSZOK)

17.05

29.03

Kontakt z biurem firmy Eko-Kwiat Sp. z o.o.
pod numerem tel: 41 302 37 74; 501 502 264 w godz. 7.00-15.00.
Pojemniki lub worki należy wystawić do godziny 7.00.
Odpady niewystawione do w/w godziny, po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane)

1.03
8.03

14.04
17.05
6.04, 20.04 4.05, 18.05

Odpady biodegradowalne

8.03

6.04, 20.04 4.05, 18.05

Odpady segregowalne (tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier)

Popiół

18.03

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony (max 8 szt/rok - „wystawka” + PSZOK)

ul. 3-go Maja, ul. Spacerowa,
ul. Ściegiennego, ul. Wójtostwo, ul. Zakościele,
ul. Świętokrzyska, ul. Zagórze, ul. Dębczyna

14.04

14.04

17.05

29.03

Kontakt z biurem firmy Eko-Kwiat Sp. z o.o.
pod numerem tel: 41 302 37 74; 501 502 264 w godz. 7.00-15.00.
Pojemniki lub worki należy wystawić do godziny 7.00.
Odpady niewystawione do w/w godziny, po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane)

2.03
9.03

2.04
12.05
7.04, 21.04 5.05, 19.05

Odpady biodegradowalne

9.03

7.04, 21.04 5.05, 19.05

Popiół

15.03

Odpady segregowalne (tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony (max 8 szt/rok - „wystawka” + PSZOK)

2.04

12.05

30.03

Kontakt z biurem firmy Eko-Kwiat Sp. z o.o.
pod numerem tel: 41 302 37 74; 501 502 264 w godz. 7.00-15.00.
Pojemniki lub worki należy wystawić do godziny 7.00.
Odpady niewystawione do w/w godziny, po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

2.03
9.03

2.04
12.05
7.04, 21.04 5.05, 19.05

Odpady biodegradowalne

9.03

7.04, 21.04 5.05, 19.05

Popiół

16.03

Odpady segregowalne (tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier)
Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony (max 8 szt/rok - „wystawka” + PSZOK)

2.04

12.05

30.03

Kontakt z biurem firmy Eko-Kwiat Sp. z o.o.
pod numerem tel: 41 302 37 74; 501 502 264 w godz. 7.00-15.00.
Pojemniki lub worki należy wystawić do godziny 7.00.
Odpady niewystawione do w/w godziny, po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

2.03
9.03

2.04
12.05
7.04, 21.04 5.05, 19.05

Odpady biodegradowalne

9.03

7.04, 21.04 5.05, 19.05

Popiół

16.03

Odpady segregowalne (tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier)
Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony (max 8 szt/rok - „wystawka” + PSZOK)

2.04

12.05

30.03

Kontakt z biurem firmy Eko-Kwiat Sp. z o.o.
pod numerem tel: 41 302 37 74; 501 502 264 w godz. 7.00-15.00.
ul. Ługi

Pojemniki lub worki należy wystawić do godziny 7.00.
Odpady niewystawione do w/w godziny, po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.
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Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane)

3.03
10.03

1.04
26.05
12.04, 26.04 10.05, 24.05

Odpady biodegradowalne

10.03

12.04, 26.04 10.05, 24.05

Popiół

17.03

Odpady segregowalne (tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony (max 8 szt/rok - „wystawka” + PSZOK)

1.04

26.05

29.03

Kontakt z biurem firmy Eko-Kwiat Sp. z o.o.
pod numerem tel: 41 302 37 74; 501 502 264 w godz. 7.00-15.00.
Pojemniki lub worki należy wystawić do godziny 7.00.
Odpady niewystawione do w/w godziny, po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane)

3.03
10.03

1.04
26.05
12.04, 26.04 10.05, 24.05

Odpady biodegradowalne

10.03

12.04, 26.04 10.05, 24.05

Popiół

17.03

Odpady segregowalne (tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony (max 8 szt/rok - „wystawka” + PSZOK)

1.04

26.05

29.03

Kontakt z biurem firmy Eko-Kwiat Sp. z o.o.
pod numerem tel: 41 302 37 74; 501 502 264 w godz. 7.00-15.00.
Pojemniki lub worki należy wystawić do godziny 7.00.
Odpady niewystawione do w/w godziny, po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane)

4.03
11.03

28.04
31.05
13.04, 27.04 11.05, 25.05

Odpady biodegradowalne

16.03

13.04, 27.04 11.05, 25.05

Popiół

16.03

Odpady segregowalne (tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony (max 8 szt/rok - „wystawka” + PSZOK)

28.04

31.05

30.03

Kontakt z biurem firmy Eko-Kwiat Sp. z o.o.
pod numerem tel: 41 302 37 74; 501 502 264 w godz. 7.00-15.00.
ul. Ławy

Pojemniki lub worki należy wystawić do godziny 7.00.
Odpady niewystawione do w/w godziny, po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane)

4.03
11.03

28.04
31.05
13.04, 27.04 11.05, 25.05

Odpady biodegradowalne

16.03

13.04, 27.04 11.05, 25.05

Popiół

16.03

Odpady segregowalne (tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony (max 8 szt/rok - „wystawka” + PSZOK)

28.04

31.05

30.03

Kontakt z biurem firmy Eko-Kwiat Sp. z o.o.
pod numerem tel: 41 302 37 74; 501 502 264 w godz. 7.00-15.00.
Pojemniki lub worki należy wystawić do godziny 7.00.
Odpady niewystawione do w/w godziny, po przejechaniu śmieciarki nie będą odbierane.

Nabory uzupełniające do Akademii Spartakusa Daleszyce
Zapraszamy wszystkie dzieci urodzone w latach 2006-2016
do Akademii Spartakusa Daleszyce!
Co oferujemy?
- wspaniałą atmosferę,
- profesjonalne podejście,
- treningi dostosowane do wieku i poziomu zaawansowania zawodników,
- wykwalifikowaną kadrę trenerów.
Zapewniamy zarażenie pasją do piłki nożnej oraz mnóstwo emocji
nie tylko na treningach, ale również na meczach, turniejach i sparingach!

Kontakt: Trener Koordynator 505 083 073
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Spartakus Daleszyce wrócił na murawę
Piłkarze po zamknięciu rundy jesiennej z końcem stycznia
zaczęli rozgrywki sparingowe. Forma wymaga szlifowania,
ale już bez dyrektora sportowego Marka Mierzwy, który
wrócił do Korony Kielce.
W ostatnim meczu rundy jesiennej Spartakus pokonał na trudnym terenie w Radoszycach miejscowy Partyzant 2-0 i zakończył sezon na wysokiej, czwartej pozycji. W podsumowaniu
całej rundy, klub zauważa, że przed rozpoczęciem sezonu
20/21 w czwartoligowym zespole zaszły spore zmiany
kadrowe – do zespołu dołączyła grupa młodych piłkarzy.
Podsumowując sezon w liczbach to: 4 miejsce
w tabeli, 11 zwycięstw, 3 remisy i 5 porażek. Najlepszy
strzelec drużyny: Maciej Żądło (11 goli). Warto również
nadmienić, że w trakcie sezonu po dwóch zwycięstwach
Spartakus awansował do 5 rundy Okręgowego PP.
Tymczasem już 30 stycznia Spartakus wrócił na boisko: w pierwszym spotkaniu sparingowym z Neptunem
Końskie uległ rywalowi 1:2. Kolejne spotkanie okazało się
znacznie lepsze dla naszych piłkarzy: 10 lutego Spartakus
wygrał z Koroną Kielce 3:1, natomiast trzy dni później
przyszła porażka z AKS Busko-Zdrój 3:4, a 20 lutego 2:3
z Wierną Małogoszcz. Na koniec lutego – w meczu kontrolnym z Zenitem Chmielnik Spartakus zakończył spotkanie
wygraną 4:2.
– Miejmy nadzieję, że w rundzie wiosennej po przepracowaniu ciężkiego okresu przygotowawczego nasz zespół
przystąpi do rozgrywek w niezmienionym składzie i powtórzy
wynik z rundy jesiennej – podsumowują przedstawiciele
Spartakusa. Zespół zaczyna mecze ligowe 14 marca,
spotkaniem z Olimpią Pogoń Staszów.
Redakcja

Ruszają zajęcia w ramach SKS
Od 1 marca 2021 roku na terenie naszej gminy rusza kolejna edycja ministerialnego programu „Szkolny Klub
Sportowy”.
SKS-y odbywać się będą 1-2 razy w tygodniu po 1 godz.
(60 minut) dla każdego uczestnika lub w połączeniu 2 godz.
(120 minut), w grupach 15-25 osobowych w 2 semestrach
z przerwą wakacyjną, od marca do końca czerwca
i od września do połowy grudnia.
Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Gminą Daleszyce, a Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach z dodatkowych zajęć sportowych będą
mogli korzystać uczniowie szkół
podstawowych z Daleszyc i Sukowa,
które złożyły odpowiednie wnioski.
Redakcja

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 odgadnięcie, gdzie możemy ujrzeć taki widok spacerując po gminie
Daleszyce. Prosimy o podanie poprawnej odpowiedzi telefonicznie 41/317-16-94 wew.
121. Osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi otrzyma od nas
niespodziankę.
Test z wiedzy o gminie Daleszyce i nie tylko. Prosimy o podanie hasła telefonicznie 41/31716-94 wew. 121. Osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi otrzyma od nas
niespodziankę. Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru otrzymuje,
Elżbieta Smolińska z Niw. Gratulujemy. Rozwiązaniem było hasło „Walentynki”.
2
Poziomo:
2. Jedna z gmin powiatu kieleckiego położona na południe od gminy Daleszyce.
5. Przystrojone gałązki obnoszone po wsi w trakcie obrzędów powitania wiosny.
6. Krzew z rodzin oliwkowatych o żółtym kwiatostanie. Ozdoba świątecznych
stroików i koszyczków wielkanocnych.
5
7. Drewniany przyrząd kuchenny wykorzystywany do mieszania.

1
4

4

3
2

Pionowo:
1. Osada leśna położona w gminie Daleszyce w pobliżu Kocieczyna,
obecnie leśnictwo Nadleśnictwa Daleszyce.
2. Część wsi Komórki, daw. przestrzeń za wałem lub blisko Litery z pól ponumerowanych
wałów obronnych.
od 1 do 7 utworzą rozwiązanie.
3. Obchodzi imieniny 13 marca.
3
5
6
1
2
4
7
7
4. „Wiosenny” znak zodiaku.

7

6
3
5

6
1

8
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Nowym szlakiem z Daleszyc do Chęcin
Na terenie gminy Daleszyce wytyczony został nowy szlak pieszy. Turyści dotrą
nim przez Morawicę i Brzeziny do Chęcin. Nowy szlak powstał z inicjatywy
organizacji turystycznych we współpracy z leśnikami.
Nowy szlak został oznaczony kolorem
zielonym, ma długość 45 kilometrów
– ten maratonowy dystans zachęca
do skorzystania z trasy także wytrwałych biegaczy. Szlak zaczyna się przy
Domu Ludowym w Daleszycach, gdzie
krzyżuje się z niebieskim szlakiem

Łagów-Chęciny, a kończy na chęcińskim rynku, u podnóża zamku. Szlak
prowadzi w dużej mierze leśnymi
ścieżkami. Na terenie gminy Daleszyce
turyści mijają m.in. rezerwat „Słopiec”,
rzekę Belniankę i borkowski zalew.
Magdalena Włodarska

Wilczyca w śmiertelnej pułapce kłusowniczych wnyków
Wciąż na terenie naszej gminy dochodzi do procederu
kłusownictwa. Sidła i tzw. żelazka znajdują podczas pracy
i patroli leśnicy, myśliwi i pracownicy Państwowej Straży
Łowieckiej. W ostatnich tygodniach jeden z leśniczych
Nadleśnictwa Daleszyce dostał informację o znalezieniu
martwego wilka na terenie swojego leśnictwa.
Niezwłocznie udał się na miejsce w celu potwierdzenia
informacji. Niestety okazało się, że jest ona prawdziwa.
Na miejsce zostali wezwani strażnicy leśni, którzy dokonali
oględzin i zabezpieczyli miejsce znalezienia wadery. Truchło
wilczycy leżało w młodniku jodłowym, z dala od uczęszczanych szlaków. Na szyi wilka była zaciśnięta pętla stalowej
linki. Wszystko jednak wskazuje na to, że wilczycę
podrzucono w to miejsce bo sidła były odcięte, a na miejscu
nie było śladów sugerujących walkę o życie drapieżnika.
Najprawdopodobniej wilczyca złapała się we wnyki
zastawione na sarny i w męczarniach skonała. Kłusownik zaś
po fakcie przeciągnął wilka w inne miejsce. Najprawdopodobniej wilk padł ofiarą kłusownika przez przypadek,
zwykle sidła bowiem są zastawiane na zwierzynę płową
(sarny, jelenie) oraz dziki.
Pracownicy Nadleśnictwa Daleszyce poinformowali
o zdarzeniu wszystkie właściwe służby: Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w Kielcach, Powiatowego Lekarza
Weterynarii w Kielcach oraz Policję. Na miejsce odnalezienia
wilczycy przybył również policyjni technicy, którzy
zabezpieczyli ślady oraz truchło zwierzęcia. Policja wszczęła
postępowanie zmierzające do wykrycia sprawcy przestępstwa. Truchło wilczycy przekazano następnie naukowcom
badającym drapieżniki. W kolejnych dniach wilka poddano
sekcji zwłok przeprowadzonej przez naukowców z projektu
WILKnet pod kierownictwem dr Romana Guli z Muzeum
i Instytutu Państwowej Akademii Nauk.
Wilk - drapieżnik o specjalnym statusie
Przypominamy, że wilki od wczesnych lat 90 XX wieku
są w Polsce objęte ścisłą ochroną gatunkową, Dzięki tym
działaniom gatunek znajdujący się pół wieku temu
na krawędzi wyginięcia (jego populacja w całym kraju spadła
do ok 100 osobników) zaczął się odradzać i wracać na tereny,
na których występował przed laty, m.in. w Góry Świętokrzyskie. Pierwsze obserwacje wilków, po wieloletniej
przerwie, pojawiły się ok 15 lat temu, gdy leśnicy
z Nadleśnictwa Suchedniów zaobserwowali na swoim terenie
pierwsze osobniki, które przybyły w Lasy Suchedniowskie
ze wschodnich regionów kraju. Znaleziona, martwa wilczyca
jest prawdopodobnie jednym z osobników bytujących

w Lasach Cisowskich, gdzie od kilku lat obserwowana jest
rodzina wilcza wyprowadzająca kolejne mioty młodych.
Proceder kłusownictwa za pomocą sideł (wnyków)
jest w naszym regionie wciąż obecny, wprawdzie skala tego
typu przestępstw jest już znacznie mniejsza niż przed laty, ale
nie brakuje przestępców nielegalnie pozyskujących
dziczyznę za pomocą pętli z drutu i stalowej linki.
Wnykarstwo jest w Polsce przestępstwem zagrożonym do 5 lat więzienia. Zakazane jest również samo ich
posiadanie. Niestety, jest najpowszechniejszą formą
kłusownictwa.
Co zrobić w przypadku znalezienia wnyków (sideł) w lesie?
Należy poinformować straż leśną, państwową straż łowiecką
lub policję.
W żadnym wypadku nie wolno ich zdejmować
samodzielnie. W ten sposób można zatrzeć ślady
przestępstwa. Trzeba też będzie udowodnić w razie kontroli
wymienionych służb, że zdjęte wnyki nie należą do nas. Nade
wszystko chodzi również o nasze bezpieczeństwo.
Paweł Kosin,
Nadleśnictwo Daleszyce
Zasady postępowania z gatunkiem chronionym
Wilki jako dzikie zwierzęta bytują w głębi lasów, choć
w poszukiwaniu pokarmu mogą znaleźć się w pobliżu
siedzib ludzkich. Podstawową zasadą jest, by nigdy nie
dokarmiać wilków i przetrzymywać odpadki spożywcze
(mięsa i wędliny) w szczelnie zamkniętych pojemnikach,
by nie zwabiły drapieżników. Nie wolno też zostawiać
resztek jedzenia w lesie, pod wiatami czy na parkingach,
by zwierzęta nie kojarzyły ludzi jako dostarczycieli
pokarmu.
Odstępstwo od zakazów wobec gatunku chronionego w celu jego wyeliminowania – umyślne płoszenie
czy zabicie – może być wydane tylko przez generalną lub
regionalną dyrekcję ochrony środowiska, jeśli występuje
zagrożenie życia ludzi.
Jeżeli dojdzie do ataku wilków na zwierzęta
gospodarskie nie z winy hodowcy, poszkodowany
powinien zabezpieczyć ślady i niezwłocznie złożyć
wniosek do regionalnego dyrektora środowiska
o odszkodowanie. Konieczne jest udokumentowanie
zdarzenia, warto zrobić zdjęcia, poinformować weterynarza, by stwierdził przyczynę zgonu zwierzęcia, oraz
leśników, którzy mogą stwierdzić obecność tropów
drapieżnika. Odszkodowanie przysługuje też za okaleczenie zwierząt.
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SKŁAD OPAŁU ŁABĘDZIÓW
LUZEM I WORKOWANY
- EKOGROSZEK - WĘGIEL - MIAŁ - PELLET -

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

OPAŁ WYSOKOKALORYCZNY

CZYNNE:

SUCHY

Pn. - Pt. 8-18

Sob. 8-14

