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

Szanowni Państwo!
Początek kalendarzowej wiosny i minione święta
wielkanocne nie tylko zamknęły pewien cykl
w przyrodzie i naszej kulturze, ale też pokazały
wyraźnie, jak wiele zmieniło się w naszym życiu
przez ostatni rok. Minął bowiem ponad rok, odkąd
żyjemy w cieniu pandemii. Nie był to łatwy czas,
wymagał od nas empatii wobec słabszych i dostosowania się do nakładanych przez rząd obostrzeń, ale też szczególnych
starań, by mimo ograniczeń pracować i realizować najważniejsze cele
z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców gminy Daleszyce. Jednym z nich
było dokończenie ważnej i dużej inwestycji, jaką jest rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Daleszycach, dlatego z przyjemnością
w tym numerze naszego czasopisma piszemy o ostatnich „szlifach” tego
zadania.
Mamy też dobre wiadomości dla seniorów: z myślą o nich udało się
pozyskać niemal milionowe dofinansowanie, które zostanie przeznaczone
na dzienne wsparcie dla kilkudziesięciu osób w ramach kolejnych klubów
seniora, jakie powstaną tym razem w Mójczy, Brzechowie, Marzyszu,
Niestachowie i Słopcu. Również duża kwota – dzięki staraniom daleszyckiego
MGOPSu – zostanie przeznaczona na opiekę dla osób niepełnosprawnych.
To tylko niektóre z wielu dobrych wiadomości, jakimi dzielimy się z Państwem;
piszemy także o kolejnych gminnych inwestycjach, planach i działaniach,
wydarzeniach kulturalnych, sukcesach uczniów i sportowców – i mam szczerą
nadzieję, że dzięki temu nasi Czytelnicy wiosnę zaczną z ogromnym
ładunkiem pozytywnej energii. W końcu cała natura przekonuje nas właśnie,
że tak jak co roku po najsroższej zimie zawsze przychodzi wiosna, tak to,
co trudne – też przeminie.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Wybudują osiedle „Dallas-City Plac”!
Wkrótce przy ulicy Sienkiewicza w Daleszycach powstanie nowoczesne osiedle.
Znajdą się w nim pawilony handlowe,
siłownia, kryty basen, garaże podziemne,
a nawet sfinansowany ze środków
unijnych Wielki Zderzacz Hadronów
– a wszystko to w cichej okolicy, blisko
natury i lasów. Warszawski deweloper
wybuduje najwyższe w naszej gminie
budynki z pięknym widokiem na okolicę.
Na początek – sto mieszkań…
Takie wspaniałe informacje przekazaliśmy mieszkańcom za pośrednictwem strony
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach z okazji… 1 kwietnia. Mamy
nadzieję, że spodobał się Państwu nasz primaaprilisowy żart, choć może
w przyszłości...
Redakcja
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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.

Głos Daleszyc

3

Kolejne kluby seniora powstaną w naszej gminie!
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Daleszyce, przy wsparciu Urzędu
Miasta i Gminy Daleszyce, zdobyło wysokie dofinansowanie na realizację
projektu pn. Razem z Seniorami. W ramach projektu powstanie w naszej gminie
pięć nowych klubów seniora, które zapewnią opiekę i zajęcia dla 80-ciu starszych
osób.
Projekt będzie realizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy
Daleszyce w partnerstwie z gminą
Daleszyce. Działanie będzie polegać
na świadczeniu usług dla osób
starszych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
– To ogromny sukces naszego Stowarzyszenia i całej gminy, ponieważ
na kilkadziesiąt wniosków, tylko
niewielka część dostała dofinansowanie – podkreśla Anna Kosmala, prezes Stowarzyszenia. – Warto zauważyć,
że w dobie trwającej pandemii, kiedy
pozyskiwanie środków zewnętrznych
nie jest proste, udało nam się zaplanować działania, które zostały bardzo
dobrze ocenione i mocno wsparte
finansowo. Dzięki temu otoczymy
opieką kolejne grupy potrzebujących
wsparcia mieszkańców.
Nowe kluby powstaną w miejscowościach: Mójcza, Brzechów,
Marzysz, Niestachów i Słopiec. Projekt
będzie realizowany od 1 października
2021 do 30 czerwca 2023 roku.
W programie wspartych zostanie
80 osób w wieku 60 plus. Planowane
są działania z zakresu doradztwa służb
medycznych, programy edukacyjne
służące aktywizacji osób starszych
(warsztaty plastyczne, kulinarne,
ruchowe) spotkania integracyjne
i wspólne wyjazdy kulturalne i krajoznawcze. Seniorzy będą się spotykać
w budynkach, które są własnością

gminy i mają lub będą mieć wprowadzone udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
– W ramach projektu „Razem z Seniorami” chcemy zapewnić podopiecznym codzienne wsparcie, różnorodne zajęcia i integrację międzypokoleniową – podkreśla Anna Kosmala.
– Kluby ułatwią wielu osobom dostęp
do usług m.in. z zakresu opieki
zdrowotnej czy do instytucji kultury, ale
też zapewnią pomoc w rozwijaniu
zainteresowań, aktywności twórczej,
sprawności manualnej, będą prowadzone zajęcia ruchowe dla poprawy
wydolności organizmu i zapobiegania
chorobom cywilizacyjnym, konsultacje
medyczne, dietetyczne czy psychologiczne. W myśl idei naszego projektu
– poprzez te wszystkie działania – proponujemy głębszą pomoc w pokonywaniu trudności i kryzysów charakterystycznych dla tego okresu życia.
Koszt prowadzenia klubów przekroczy
1 mln zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 970 tys. zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2014-2020, Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach działania
Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości
usług społecznych i zdrowotnych.
Partnerem Stowarzyszenia
w realizacji projektu jest gmina Daleszyce.
– Mamy już doświadczenia związane

z prowadzeniem klubów seniora
i możemy stwierdzić, że to bardzo
potrzebna mieszkańcom i wartościowa
inicjatywa – podkreśla burmistrz
Daleszyc, Dariusz Meresiński. – Dzięki
klubom seniorzy pokonują wiele barier
– osobistych i społecznych. Począwszy
od wyjścia z domu, które bywa problematyczne dla osób starszych i samotnych, przez kontakty ze specjalistami
różnych dziedzin, po rozwijanie
własnych pasji.
Dotychczas na terenie gminy
Daleszyce funkcjonuje już pięć klubów
seniora w miejscowościach: Cisów,
Daleszyce, Komórki, Smyków i Suków.
Realizacja projektu jest wynikiem
przeprowadzonej diagnozy wyzwań
i potrzeb społecznych zdiagnozowanych na obszarze gminy Daleszyce
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Magdalena Włodarska

Wielkanoc to święto ku czci życia i nadziei.
Niech ten wyjątkowy czas
wypełni wszystkich wiarą w lepsze dni,
a odradzająca się wiosna rozbudzi radość i chęć działania.
Życzymy, by czas Zmartwychwstania
pozwolił Wam zaznać spokoju w otoczeniu rodziny
i z ufnością spojrzeć w przyszłość.
Zdrowych świąt Wielkiej Nocy, wszelkiej pomyślności
i pogody ducha! Życzą
Rafał Siwonia
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Daleszycach

Dariusz Meresiński
Burmistrz Miasta i Gminy
Daleszyce

oraz Radni, Sołtysi, Pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach
oraz Jednostek Organizacyjnych
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Podziękowania dla sołtysów
11 marca obchodziliśmy w naszym kraju Dzień Sołtysa.
Z tej okazji z naszymi sołtysami spotkał się Burmistrz
Dariusz Meresiński oraz Radna Rady Powiatu Anna
Kosmala, którzy podziękowali przedstawicielom sołectw
za ich trud i pracę na rzecz mieszkańców gminy Daleszyce.
– Obchodzimy święto, które ma na celu okazanie szacunku
ludziom pełniącym ważną funkcję społeczną jaką jest rola
gospodarza wsi. To sołtysi jako pierwsi dowiadują się
o problemach mieszkańców i to sołtys najczęściej
przedstawia sprawy, które przy dobrej współpracy próbujemy
wspólnie rozwiązywać. Dziękuję Wam za zaangażowanie
w sprawy mieszkańców, poświęcenie i współpracę, ponieważ
właśnie dzięki niej, udaje nam się większość z nich załatwić
pozytywnie – mówił Burmistrz Dariusz Meresiński.
– W dniu Waszego święta, życzę wszystkim sołtysom gminy
Daleszyce przede wszystkim dużo zdrowia, satysfakcji
z pełnionej funkcji oraz realizacji wielu pomysłów, które
przyczynią się do rozwoju reprezentowanych przez Was
sołectw – dodała Radna Rady Powiatu Anna Kosmala.

Była to świetna okazja, aby przy rozmowach o planach na przyszłość, wspomnieniach i wymianach doświadczeń jeszcze bardziej zintegrować sołtysów naszej gminy.
Sołtysi podczas spotkania otrzymali upominki oraz
listy gratulacyjne od burmistrza oraz radnej Rady Powiatu,
a także specjalny list od Marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego.
Mateusz Fąfara

Urzędowe pisma będzie dostarczał goniec
Od 15 marca br. korespondencja urzędowa skierowana do adresatów
zamieszkałych w granicach administracyjnych gminy Daleszyce, jest doręczana
przy udziale gońca.
Korespondencja roznoszona jest
w dni powszednie, o różnych porach
dnia, tak aby zwiększyć szansę zastania
mieszkańców w domu. Goniec, który
jest pracownikiem Urzędu Miasta
i Gminy Daleszyce, będzie posiadał
przy sobie identyfikator, umieszczony

w widocznym miejscu. W przypadku
niemożności doręczenia pisma, goniec
pozostawi awizo, a przesyłkę odebrać
będzie można w ciągu 7 dni w Biurze
Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta
i Gminy Daleszyce.
Mateusz Fąfara

Podpisane umowy
na projekty drogowe

Wielkanoc wraz z powracającą wiosną
niesie nam obietnicę odrodzenia życia.

Gmina Daleszyce zleciła opracowanie dokumentacji
projektowych dotyczących przebudowy drogi powiatowej
w Dankowie i budowy chodnika w Słopcu. Umowy zostały
podpisane 31 marca przez burmistrza i wyłonionego
w przetargu wykonawcę.
Inwestycje będą realizowane w ramach zadania pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę,
remont i rozbudowę dróg na terenie gminy Daleszyce”. Jedno
z działań dotyczy przygotowania planów przebudowy drogi
powiatowej przy działce nr 215/2 w miejscowości Danków,
drugie – opracowania projektu budowy chodnika wzdłuż
drogi powiatowej 0332T w Słopcu.
Umowy na sporządzenie dokumentacji zostały
podpisane przez burmistrza Dariusza Meresińskiego oraz
firmę Usługi Doradztwa Technicznego „Bingo” z Kielc. Koszt
każdego z zadań to kwota ponad 18 tys. zł. Projekty mają być
wykonane w tym roku.
Magdalena Włodarska

Niech świąteczny czas przyniesie spokój
i odpoczynek w rodzinnym gronie,
niech skłoni wszystkich do refleksji
nad tym, co najważniejsze.
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych
i radosnych świąt Wielkiej Nocy,
tradycyjnego smacznego jajka i mokrego dyngusa
życzy
Anna Kosmala
Radna Rady Powiatu Kieleckiego
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Milionowe inwestycje dla mieszkańców i środowiska
Trwają odbiory końcowe jednej z najważniejszych
inwestycji ostatnich lat w naszej gminie: rozbudowy i przebudowy oczyszczalni w Daleszycach. 4 marca zakończyła
się też przebudowa oczyszczalni w Marzyszu.
Oczyszczalnia w Daleszycach już w XXI wieku
W ramach wartej 12 mln zł inwestycji wymieniony został cały
system przetwarzania ścieków. W tej chwili obiekt spełnia
surowe wymogi środowiskowe, a dzięki zwiększonej
przepustowości odpowie na rosnące zapotrzebowanie
rozwijającej się gminy. Na terenie obiektu przeprowadzone
zostały prace budowlane i technologiczne, proces
oczyszczania ścieków przejęły nowoczesne instalacje.
W wyniku realizacji projektu przepustowość oczyszczalni
zwiększyła się prawie trzykrotnie. Proces oczyszczania
odbywa się w sposób mechaniczny i biologiczny; w efekcie
stopniowego rozdzielania wody i osadu otrzymuje się
produkty całkowicie neutralne dla środowiska, ponieważ
suchy osad może być stosowany jako nawóz, a oczyszczona
woda wraca do gruntu. Niewielkie ilości odpadów, które nie
powinny, ale niestety wciąż jeszcze trafiają do kanalizacji,
są oddzielane i odprowadzane do utylizacji.
– Oczyszczalnia ścieków w Daleszycach powstała ponad
ćwierć wieku temu i nie spełniała już stale rosnących potrzeb
związanych z intensywnym rozwojem sieci kanalizacyjnej na
terenie gminy – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Jej
przebudowa i rozbudowa to była dla nas kluczowa inwestycja
i kolejny krok postawiony w celu poprawy jakości życia
mieszkańców.
Wartość inwestycji wyniosła ponad 12 milionów
złotych. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach porządkowania gospodarki wodnościekowej w gminie Daleszyce, modernizacji poddawane
są też dwie pozostałe oczyszczalnie: z początkiem marca
zakończyła się warta ponad 1 mln zł modernizacja obiektu
w Marzyszu, prowadzone są również przygotowania do rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Szczecno. Jednocześnie
dostęp do nowoczesnych urządzeń zyskują gospodarstwa
domowe, ponieważ stale realizowane są prace związane
z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie całej
gminy.
Zmodernizowana oczyszczalnia w Marzyszu
4 marca zakończyła się przebudowa oczyszczalni ścieków
w Marzyszu. W ramach inwestycji wymienione zostały
przestarzałe urządzenia i wprowadzony nowoczesny system

Nowoczesne technologie w oczyszczalni Marzysz
to korzyść i dla mieszkańców, i dla natury

Z wizytą gospodarczą na placu budowy: burmistrz
Dariusz Meresiński oraz prezes Zakładu Usług
Komunalnych w Daleszycach Paweł Powałkiewicz
pomiarowy, dzięki czemu obiekt stał się wydajniejszy
i bardziej przyjazny dla środowiska. Po modernizacji
oczyszczalnia sprosta też rosnącym wymaganiom związanym z rozbudową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji
Daleszyce.
Oczyszczalnia została wybudowana w 2005 roku.
W ramach prowadzonej inwestycji wyeksploatowane
instalacje zostały zastąpione nowymi, zakupiono też
urządzenia rezerwowe, istniejące budynki zostały wyremontowane. Zakres szczegółowy inwestycji obejmował m.in.:
wymianę sond pomiarowych, zabudowę falowników
do sterowania pracą dmuchaw, wymianę skorodowanych
szafek rozdzielnic elektrycznych, aparatury łączeniowej,
zabezpieczeń i okablowania szafy (pola zasilającego
urządzenia) w rozdzielni głównej, wymianę uszkodzonych
i wyeksploatowanych urządzeń technologicznych na nowe,
zakup urządzeń rezerwowych (jak pompa rezerwowa dla reaktora biologicznego) oraz remont urządzeń, modernizację
systemu sterowania i archiwizacji danych pomiarowych.
Koszt przebudowy oczyszczalni zamknął się w kwocie 1 mln 310 tys. zł, przy dofinansowaniu w wysokości
840 tys. zł RPO WŚ 2014-220.
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
To nie koniec porządkowania gospodarki wodno-ściekowej
na terenie naszej gminy. Poza przygotowaniem do przebudowy oczyszczalni w Szczecnie, aktualnie trwa też
rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji
Marzysz (II etap w Kranowie jest już w 60% ukończony) oraz
przygotowania do uruchomienia ujęcia wody Smyków/Niwy
i budowa sieci pompowni wodociągowej w Brzechowie
(termin realizacji przewidziano na koniec czerwca).
Trwają również prace projektowe przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadań dotyczących
budowy kanalizacji sanitarnej w Brzechowie oraz odcinka
sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów, budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niestachów z uwzględnieniem części miejscowości Brzechów Nowiny, w części
Kranowa, w Mójczy, Szczecnie, Sukowie od Korbowej Koliby
do stacji Orlen.
– Prowadzone inwestycje są niezbędne, system gospodarki
wodno-ściekowej na terenie gminy staje się bardziej wydajny,
oszczędny i jednocześnie bardziej przyjazny dla środowiska
naturalnego – podkreśla burmistrz Meresiński.
Magdalena Włodarska
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Będzie jaśniej i bezpieczniej

Uchwała antysmogowa

Dla bezpieczeństwa pieszych i kierowców z terenu gminy
Daleszyce realizowane są kolejne inwestycje z zakresu
uzupełniania i rozbudowy oświetlenia ulicznego.

Od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje podjęta przez Sejmik
Województwa Świętokrzyskiego uchwała w sprawie
wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w
których następuje spalanie paliw, zwana w skrócie
„uchwałą antysmogową”.

W minionym miesiącu opracowane zostały dwa projekty
na budowę oświetlenia: na odcinku drogi wewnętrznej
w Podmarzyszu oraz punktu oświetleniowego przy drodze
wewnętrznej w Niwach. Dowieszono też sześć opraw
ulicznych w Sukowie. Jednocześnie trwają prace przy
opracowaniu projektów na budowę oświetlenia ulicznego
w Komórkach przy drodze powiatowej, w Smykowie
w kierunku Napękowa, przy drodze powiatowej w Cisowie
(od sklepu do skrętu do kościoła). Zlecona została również
odbudowa latarni oświetleniowej na placu Staszica
w Daleszycach, zniszczonej w trakcie kolizji drogowej.
– Inwestujemy w budowę nowoczesnego i bardziej przyjaznego dla środowiska oświetlenia i regularnie uzupełniamy
lampy tam, gdzie są najbardziej potrzebne, ponieważ każde
z tych zadań, choćby najmniejsze, ma znaczenie dla komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy
– podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.
Redakcja

Groźne skutki wypalania traw!
Wraz z nastaniem wiosny wróciła niechlubna praktyka
przygotowywania pól do nowego sezonu poprzez
wypalanie traw. Niestety, mimo corocznych apeli, wielu
rolników nie rozumie, że ten proceder stanowi zagrożenie
pożarowe, niszczy wiele gatunków roślin i zwierząt, i prowadzi do wyjałowienia ziemi.
Za łamanie zakazu wypalania traw grożą wysokie grzywny
albo areszt. Poza policją, karę może nałożyć Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która może
zmniejszyć (od 5 do 25%), a w skrajnych przypadkach nawet
odebrać wszystkie rodzaje dopłat bezpośrednich za dany rok.
Osoby, które podpalają nieużytki, nie mają możliwości zapanowania nad ogniem, który często zajmuje nie
tylko pobliskie łąki, ale też lasy. Dym nierzadko zasnuwa
pobliskie drogi, stanowiąc dodatkowo zagrożenie dla
kierowców. Straż pożarna od początku wiosny każdego roku
niemal codziennie wyjeżdża do akcji gaszenia pożarów na
terenie gminy Daleszyce. Konsekwencje finansowe tych
interwencji ponoszą wszyscy mieszkańcy!
Bądźmy odpowiedzialni i nie stwarzajmy zagrożenia
dla siebie i innych!
Magdalena Włodarska

Głównym celem podjęcia uchwały jest wyeliminowanie
nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak
również ograniczenie spalania niskiej jakości paliw.
Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych
stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 oraz
kancerogennego benzo(a)pirenu.
Przedmiotowa uchwała wprowadza następujący
harmonogram eliminacji nieekologicznych źródeł ciepła:
od dnia 1 lipca 2021 r. nie wolno spalać najbardziej
zanieczyszczających powietrze paliw stałych, tj.: mułów
i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla
kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz paliw
zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym
powyżej 20%,
od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolo użytkować kotłów
pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy
PN-EN 303-5:2012),
od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów
posiadających 3 i 4 klasę,
od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające
wymagania ekoprojektu zgodnie z załącznikiem
do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla kotłów na paliwo stałe,
od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo
stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia
budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej
Od 1 lipca 2026 r. na terenie województwa świętokrzyskiego, będzie można użytkować tylko odnawialne, bądź
niskoemisyjne źródła ciepła takie jak: ciepło z sieci miejskiej,
kotły na gaz lub olej opalowy, pompy ciepła, ogrzewanie
elektryczne. Jedynie w sytuacji braku możliwości podłączenia budynku do sieci miejskiej, bądź sieci gazowej,
dopuszczalne będzie spalanie paliw stałych w kotłach spełniających wymagania ekoprojektu, zgodnie z załącznikiem
do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
www.swietokrzyskie.pro

Głos Daleszyc

7

Kolejne inwestycje drogowe w planach
Drogowcy z początkiem wiosny wrócili do zadań
realizowanych na terenie naszej gminy (trwają prace przy
przebudowie ulicy Kilińskiego w Daleszycach i przebudowa drogi powiatowej w Sukowie Babiu), tymczasem
w planach są kolejne inwestycje. Gmina Daleszyce ogłosiła
zamówienie dotyczące opracowania dokumentacji
projektowych dla dziewięciu zadań.
Ogłoszenie o zamówieniu usługi dotyczy przygotowania
dokumentacji projektowej na przebudowę, remont i rozbudowę drogi powiatowej w Dankowie, chodnika wzdłuż drogi
powiatowej w Słopcu, „powiatówki” w Sukowie Borkach
wraz z budową chodnika, ulicy Kościuszki wraz z budową
chodnika i oświetleniem ulicznym w Daleszycach, oraz dróg
powiatowych w Smykowie i Niwach wraz z budową chodnika. Kolejne zadanie dotyczy opracowania dokumentacji
na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słopiec-Ławy
-Niwy (do pętli w Niwach), a dwa ostatnie – przygotowania
projektów na budowę dróg wewnętrznych w Słopcu oraz
w Widełkach Łukawie.

Współpraca dla środowiska
Gmina Daleszyce będzie razem z innymi samorządami
podejmować działania zmierzające do walki z niską emisją
oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) na potrzeby własne, mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców.
Radni Rady Miejskiej w Daleszycach zgodzili się na przystąpienie naszej gminy do Zielonego Klastra Energii. Klaster
obejmie zasięgiem: Gminę i Miasto Chęciny, Miasto i Gminę
Chmielnik, Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Miasto
i Gminę Łagów, Gminę Masłów, Gminę Nowiny, Gminę
Piekoszów oraz Miasto i Gminę Pierzchnica.
Zawiązanie lokalnej społeczności energetycznej,
czyli klastra energii ma na celu: ograniczenie niskiej emisji
na terenie jednostek samorządu terytorialnego (m.in. poprzez
inwestycje w OZE), dywersyfikację źródeł energii dla
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, a także rozwój
odnawialnych źródeł energii ze szczególnym naciskiem
na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej (konsument producentem). Efektem działań klastra staje się także

Dokumentacje powstaną w ciągu pół roku od podpisania umów, potem będą mogły ruszyć prace.
Tymczasem trwają prace projektowe dla zadań
drogowych, które gmina Daleszyce zleciła w poprzednich
terminach. Projektowana jest „Budowa kładki dla pieszych
przez rzekę Czarna Nida (Belnianka) przy jej wejściu
do zbiornika wodnego Borków”, w trakcie prac jest projekt
przebudowy drogi powiatowej w Szczecnie z budową
chodnika, projekt „przebudowy drogi powiatowej
w msc. Mójcza-Suków wraz z budową chodnika oraz
oświetlenia ulicznego”, opracowanie dokumentacji na rozbudowę skrzyżowania obok Domu Ludowego w Daleszycach,
a także projekt przebudowy dróg gminnych Słopiec-ŁawyNiwy, w Słopcu i Marzyszu. Przygotowywane jest także
opracowanie dokumentacji na budowę centrum
przesiadkowego w Sukowie. Na ukończeniu są projekty dla
zadań drogowych „Budowa dróg na osiedlu „Ogrody”
w Daleszycach” oraz „Rozbudowa drogi gminnej nr 319021T
w msc. Niwy gm. Daleszyce”.
Magdalena Włodarska
rozwój gospodarczy regionu i stworzenie nowych miejsc
pracy.
– Chcemy współpracować i wspólnie promować dla dobra
mieszkańców naszych gmin działania, które będą sprzyjać
rozwojowi takiej gospodarki energetycznej, która jest
nowoczesna i przyjazna środowisku – mówi burmistrz Miasta
i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński. – W myśl idei powstania Klastra, chcemy włączyć w te działania przedsiębiorców, środowiska naukowe, organizacje społeczne
i mieszkańców gmin.
Gminy deklarują w ramach klastra dążenie do samowystarczalności energetycznej, promowanie i inicjowanie
przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii, w szczególności ze źródeł odnawialnych i odpadów, czy też rozwój
transportu niskoemisyjnego.
Porozumienie gmin pozwoli im na uzyskanie
certyfikacji klastra energii, dzięki czemu można zwiększyć
szanse na dofinansowanie projektów ze środków państwowych. Ostatecznym efektem tych działań będą nowobudowane instalacje fotowoltaiczne, solarne oraz pompy ciepła
na terenie całego klastra.
Magdalena Włodarska

Wyrazy głębokiego współczucia dla

Jadwigi Głozowskiej
wieloletniej skarbnik Miasta i Gminy Daleszyce

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

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

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Marii Nazary
byłej nauczycielki
Szkoły Podstawowej w Daleszycach
wyrazy żalu i współczucia rodzinie
i bliskim składają:
Dyrektorzy
oraz Kadra Pedagogiczna
ZSP w Daleszycach

Burmistrz
Miasta i Gminy Daleszyce
Dariusz Meresiński
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Duże dofinansowanie pomocy osobom niepełnosprawnym
Blisko 740 tysięcy złotych trafi do gminy Daleszyce
na realizację programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”. W jego ramach wsparcie
w czynnościach dnia codziennego otrzyma 25 osób
niesamodzielnych. To bardzo istotna pomoc, szczególnie
teraz, w dobie pandemii.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął konkurs
ofert w ramach programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej – edycja 2021”, który jest realizowany
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych. Do gminy Daleszyce trafi wsparcie w
kwocie 739 tysięcy 755 złotych.
– Celem programu jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego
i aktywnego życia. Dlatego cieszę się, że takie środki trafią
do gminy Daleszyce – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz
Miasta i Gminy Daleszyce.
Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać dzieci
do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności,
ze wskazaniami do konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także
osoby dorosłe posiadające orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
W gminie Daleszyce program „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” realizowany jest już od 2019 roku.
– Cieszymy się, że w 2021 roku udało nam się pozyskać blisko
740 tysięcy złotych na realizację projektu. W jego ramach
wsparciem objęliśmy 25 osób niepełnosprawnych. W tym
celu zostało zatrudnionych 15 asystentów, którzy pomagają
niepełnosprawnym w codziennym funkcjonowaniu i popra-

Program realizowany przez daleszycki MGOPS
pomaga osobom niesamodzielnym prowadzić
bardziej aktywne życie
wie jakości ich życia – podkreśla Renata Segiecińska, dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.
Asystenci pomagają niepełnosprawnym w wielu
czynnościach, między innymi w wyjściu z domu, dojazdach
do wybranego miejsca i powrocie, w zakupach, w załatwieniu spraw urzędowych, w nawiązywaniu kontaktów
i współpracy z różnego rodzaju organizacjami, a także
w korzystaniu z dóbr kultury. Asystentura jest niezawodnym
sposobem w walce z wykluczeniem społecznym osób
niepełnosprawnych.
Agnieszka Olech

Kandydaci na obserwatorów wojskowych ćwiczyli w gminie Daleszyce
Z początkiem marca na terenie gminy Daleszyce odbyły się
ćwiczenia żołnierzy z Centrum Przygotowań Do Misji
Zagranicznych w Kielcach, w ramach Międzynarodowego
Kursu Obserwatorów Wojskowych. Przyszli obserwatorzy
przygotowywali się do działań w różnych rejonach świata.
XXVIII Międzynarodowy Kurs Obserwatorów Wojskowych
w kieleckim CPDMZ trwał trzy tygodnie, a ostatnie dni tego
wydarzenia, od 9 do 11 marca, stanowiły praktyczne ćwiczenia, które zostały przeprowadzone w miejscowościach
Suków, Marzysz, Radomice, Trzemosna, Szczecno i Borków.
Jak informuje Centrum, w trakcie szkolenia kandydaci na obserwatorów wojskowych poznali obowiązkowe
procedury dotyczące m.in. łączności, zagrożeń minowych,
prawa konfliktów zbrojnych, nauczyli się korzystania z map,
posługiwania się GPS, współpracy z mediami, a także
prowadzenia negocjacji między spornymi stronami.
Kluczową częścią kursu były ćwiczenia praktyczne, które
odbywały się na terenie gminy Daleszyce. Kursanci
prowadzili obserwacje terenu ze śmigłowca i patrole
samochodowe.
– Współpraca cywilno-wojskowa pomiędzy gminą Daleszyce
a Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych układa się
dobrze, co przynosi wymierne korzyści dla obu stron
– podkreśla Tomasz Biskupski, podinsp. ds. zarządzania
kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. – To nie

Jednym z ćwiczeń była pierwsza pomoc
niesiona mieszkańcom w różnych rejonach świata
pierwsze tego typu działania na naszych terenach, m.in.
w 2019 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach
odbyły się ćwiczenia w zakresie współpracy organów
wojskowych z administracją publiczną.
Magdalena Włodarska
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„Językowe wygibasy” w bibliotece
Wyjątkowe spotkania z językiem polskim miały miejsce
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Daleszycach.
Od 15 do 19 marca obchodziliśmy tu XXIX Tydzień Kultury
Języka. Z wyzwaniami mowy ojczystej zmierzył się m.in.
burmistrz Dariusz Meresiński.
Z powodu obostrzeń epidemicznych wszystkie wydarzenia
związane z Tygodniem Kultury Języka były organizowane
on-line i nadal są dostępne na profilu społecznościowym
MGBP. W programie zajęć znalazły się wykłady, czytania,
deklamacje i zabawy językowe.
– W polszczyźnie mamy wiele słów, które brzmią tak samo,
a znaczą zupełnie coś innego, ich odkrywanie to świetna
przygoda. Zapraszamy do fantastycznej zabawy językowej,
przedstawiamy zabawne historyjki, które pozwolą zrozumieć
znaczenie niektórych powiedzeń, a dzięki prezentowanym
„językowym wygibasom” każdy może stać się mistrzem
poprawnej wymowy – zachęca do oglądania relacji
z prezentowanych wydarzeń dyrektor Biblioteki, Alicja
Prendota.
Zabawy językowe zostały przygotowane m.in. przez
pracowników MGBP, uczniów i nauczycieli Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Daleszycach, a wśród gości zaproszonych
przez Bibliotekę do zabawy z językiem polskim znalazł się
burmistrz Dariusz Meresiński oraz Tomasz Kosakiewicz
z Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Jakim językowym
wyzwaniom postanowili sprostać? Polecamy relacje filmowe
i fotograficzne na profilu fb Miejsko-Gminnej Biblioteki.
Tegorocznym obchodom Tygodnia Kultury Języka
przyświecało hasło „Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę
do współczesnej kultury”.
Magdalena Włodarska

Strażnicy w policyjnych patrolach
Straż Miejska będzie wspólnie z policją sprawdzać, czy
osoby na obowiązkowej kwarantannie nałożonej z powodu
ryzyka zakażenia koronawirusem stosują się do obowiązku
przebywania w domu.
Na polecenie wojewody świętokrzyskiego burmistrz miasta
i gminy Daleszyce skierował strażników miejskich do uczestnictwa we wspólnych patrolach z policją. Współpraca
ma być realizowana szczególnie w zakresie weryfikacji,
czy realizowane są nakazy, zakazy i obowiązki wynikające
z przepisów prawa dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

STRAŻ
MIEJSKA
Daleszyce
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Klimatyczny Dzień Kobiet w daleszyckiej bibliotece
W muzyczno-literackim nastroju upłynął Dzień Kobiet w Miejsko-Gminnej
Bibliotece w Daleszycach. Dla wszystkich pań przygotowana została wiązanka
wierszy i piosenek oraz najlepsze życzenia.
- W tym jakże miłym dniu przygotodeklamowane przez Michała Mierzwę,
waliśmy muzyczno-literacki recital
ucznia Szkoły Podstawowej w Daleszy– przywitała wszystkich Alicja Prendocach („Kwiatki dla Pań” Agnieszki
ta, dyrektor MGBP. Z najlepszymi
Nozyńskiej-Demaniuk) oraz Tomasza
życzeniami dla pań wystąpił Norbert
Kosakiewicza, zastępcę kierownika
Wojciechowski, dyrektor MiejskoWydziału Administracji i Rozwoju
Gminnego Ośrodka Kultury, który
Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach
zaśpiewał piosenki „Bo z dziewczyna(„Dzień Kobiet” Renaty Odo).
mi” i „Serdeczne życzenia”, a towarzyOrganizatorzy Dnia Kobiet
szyli mu mali dżentelmeni z Miejskobardzo serdecznie dziękują za życzeGminnego Żłobka w Daleszycach wraz
nia, kwiaty, za wyjątkową atmosferę.
z panią dyrektor Małgorzatą WojcieSerdeczne podziękowania kierują także
chowską. Dopełnieniem wydarzenia
do kwiaciarni „Storczyk” E. Baćkobyły wiersze dedykowane kobietom,
wskej, za wypożyczenie kompozycji
kwiatowej. Koncert możemy obejrzeć
na profilu społecznościowym biblioteki.

Uczniowie też świętowali
8 marca
Tego dnia każda przedstawicielka płci
pięknej – niezależnie od wieku – mogła
liczyć na najlepsze życzenia i drobny
upominek. Uczniom naszych szkół nie
brakło pomysłów na to, by spędzić
Dzień Kobiet w sposób wyjątkowy; były
tańce, prezenty, wspomnienie kobiet
zasłużonych dla historii kraju, a także
piękne portrety inspirowane malarskimi
dziełami sztuki.
Redakcja
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Dofinansowanie do studni
lub oczka wodnego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach może dofinansować zakup instalacji do
gromadzenia wód opadowych przy domu. 22 marca ruszył
nabór do programu „Moja Woda” na lata 2020-2024”.
Nabór potrwa do wyczerpania środków finansowych
przewidzianych na realizację programu. Na instalację
do gromadzenia deszczówki można zdobyć do 80% kosztów
kwalifikowanych, ale nie więcej, niż 5 tysięcy zł dofinansowania. Minimalna wartość przedsięwzięcia to 2 tys. zł,
zbiornik lub zbiorniki nie mogą być w sumie mniejsze,
niż 2 metry sześcienne. Dofinansowanie może objąć zakup,
dostawę, montaż, budowę instalacji do retencjonowania wód
opadowych, budowę tzw. oczek wodnych, studni, czy
ogrodów deszczowych.
Celem programu jest zwiększenie poziomu retencji
na terenach posesji przy domach jednorodzinnych,
co ma chronić zasoby wody i minimalizować zjawisko suszy
w Polsce.
WFOŚiGW informuje, że w ramach ww. naboru

będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane
do Funduszu od 22.03.2021 roku za pomocą portalu
beneficjenta lub platformy ePUAP. Szczegóły na stronie
internetowej www.wfos.com.pl.

W Daleszycach koncert z okazji Dnia Kobiet odbył się wirtualnie
Każdego roku Dzień Kobiet w Daleszycach hucznie
świętowano. Były liczne pokazy dla pań, konkursy,
koncerty i oczywiście obowiązkowe kwiaty. I choć w tym
roku wszystkie plany pokrzyżowała pandemia, to mimo
to przygotowano dla pań wyjątkową niespodziankę.
– W tym roku Dzień Kobiet obchodzimy w wersji online.
Dzięki artystom i zaangażowaniu naszej młodzieży udało
nam się zorganizować koncert Orkiestry Dętej. Do muzyki
zatańczyły daleszyckie mażoretki i zespół Kryształki. Mamy
nadzieję, że już niebawem pandemia ustąpi i będziemy mogli
powrócić do tradycyjnych spotkań – powiedział Norbert
Wojciechowski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Daleszycach.
Tego wyjątkowego dnia do wszystkich pań popłynęły
piękne życzenia. A ponieważ panowie nie mogli złożyć ich
osobiście, postanowili zrobić to wirtualnie.
– Drogie panie, bez was nie istniałby świat. Życzę, aby każda
z was czerpała satysfakcję i radość z tego, że jest kobietą.
Niech wam w tym wszyscy pomagają otaczając was
szacunkiem, uwielbieniem i miłością – powiedział senator
Krzysztof Słoń.
Życzenia złożył także Rafał Nowak, wicewojewoda
świętokrzyski. - W tym wyjątkowym dniu składam wszystkim
paniom najserdeczniejsze życzenia. Dużo optymizmu,
pogody ducha i na ten trudny czas dużo zdrowia dla was
i waszych bliskich – mówił wicewojewoda Rafał Nowak.
Na zakończenie burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
Dariusz Meresiński wyrecytował wiersz o kobietach.
Następnie także złożył życzenia wszystkim paniom.
– W tym wyjątkowym dniu życzę kobietom dużo zdrowia,
szczęścia, pomyślności, oby na waszych twarzach przez cały
rok gościł uśmiech, tak jak w dniu dzisiejszym. Życzę wam,
abyście były szczęśliwe, wspaniałe, a przede wszystkim
kochane. Wszystkiego najlepszego, drogie panie – podsumował burmistrz Dariusz Meresiński.

Koncert z okazji Dnia Kobiet, choć wirtualny, był
prawdziwie wyjątkowy. Artyści z terenu Miasta i Gminy
Daleszyce stanęli na wysokości zadania i pokazali prawdziwą
klasę, dając piękny spektakl na najwyższym poziomie.
Agnieszka Olech
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„Sukowianki” na podium Festiwalu Pieśni Wielkopostnych
Zespoły śpiewacze z gminy Daleszyce zostały nagrodzone
na tegorocznym Festiwalu Pieśni Wielkopostnych!
II miejsce w kategorii „zespoły ludowe” zajęły „Sukowianki
znad Lubrzanki”, natomiast do Zespołu Pieśni Ludowej
z Marzysza powędrowało wyróżnienie.
Nasze zwyciężczynie wyśpiewały sobie uznanie jury
pieśniami „Witaj cierniowa korona” i „Pamiętaj człowiecze”,
wyróżnione gospodynie z Marzysza wystąpiły z utworami
„Kto jest sługą Matki Świętej” i „Płacz płacz kto żyw”.
– Każdy, nawet najmniejszy sukces ogromnie cieszy – podkreśla Anna Kosmala, jedna ze śpiewających „Sukowianek
i jednocześnie radna Rady Powiatu Kieleckiego. – Gratuluję
wszystkim uczestnikom XVII Festiwalu Pieśni Wielkopostnych. To trudny repertuar, mający pomóc w rozmyślaniu
i skłaniający do głębokiego przeżywania Męki Chrystusa
– dodaje radna.
Swoje prezentacje na Festiwal przygotowało w sumie
sześć zespołów z terenu gminy Daleszyce, poza nagrodzonymi także: Zespół Śpiewaczy „Dalmarianki” z Daleszyc
wystąpił z pieśniami „Najdroższy Jezu” i „Ojcze nasz Oto”,
Zespół Śpiewaczy „Wesołe Gosposie” z Widełek i Zespół
Śpiewaczy „Marzyszanki” z Marzysza z pieśnią „Pamiętaj

człowiecze” oraz „Krzyżu Chrystusa” i „Jużem dość
pracował”, Męski Zespół Śpiewaczy „Kumotry” wykonał
pieśń „O duszo wszelka” i „Gdy miły Jezus był w Betaniji”.
Wszystkie prezentacje możemy obejrzeć na stronach
internetowych i profilach społecznościowych MiejskoGminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Miasta i Gminy
w Daleszycach.
– Wszystkim artystom składam ogromne podziękowania
za wspaniale wykonane utwory, które wprowadzają nas w ten
świąteczny czas Wielkiej Nocy – mówi burmistrz Dariusz
Meresiński. – Mam nadzieję, że te piękne występy – choć nie
towarzyszy im tak uroczysta atmosfera, jak w poprzednich
latach, kiedy to koncert odbywał się przed publicznością w
murach daleszyckiego kościoła – pomogą nam wszystkim w
duchowym przygotowaniu do świętowania najważniejszych
wydarzeń w tradycji chrześcijańskiej.
I miejsce w kategorii zespoły ludowe zdobył Zespół
Śpiewaczy „Górnianecki”. XVII Festiwal z powodu obostrzeń
epidemicznych odbywał się on-line, każdy zespół i chór mógł
wysłać swoje nagrania do Wojewódzkiego Domu Kultury,
który jest organizatorem wydarzenia. Rozstrzygnięcie
konkursu odbyło się 21 marca on-line.
Magdalena Włodarska

Złoto dla Akademii Spartakusa Daleszyce
Przegrali tylko jedno spotkanie! Młodzi piłkarze Akademii Spartakusa Daleszyce
w doskonałym stylu wygrali z początkiem marca Ogólnopolski Turniej Piłki
Nożnej w Nadrzeczu koło Biłgoraja. O złote medale walczyli zawodnicy
z rocznika 2009. Nasi byli najlepsi także w kategoriach indywidualnych:
bramkarzem Turnieju został wybrany Kacper Kielasiński, MVP Turnieju - Adrian
Kaleta.

W turnieju wzięło udział dziewięć
zespołów, które rywalizowały każdy
z każdym w spotkaniach po 25 minut.
W trakcie trzech dni gry Spartakus
Daleszyce uzbierał największą ilość
19 punktów i przegrał tylko jedno
spotkanie z zespołem Juventa Starachowice. Ta porażka nie przeszkodziła
naszym młodym piłkarzom w dotarciu
do najwyższego miejsca na podium
i wrócić z Roztocza do Daleszyc
ze złotymi medalami.
Drugie miejsce w turnieju
wywalczył Motor Lublin, brązowe
medale trafiły do pogromców lidera,
czyli Juventy Starachowice, która nie
zaliczyła żadnej porażki, ale aż cztery
remisy. Królem strzelców został Tomasz
Stachorzecki (8 trafień, II drużyna
Motor Lublin).
Magdalena Włodarska
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Czytelnicy zapełnili serce
nakrętkami
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach wraz
z filiami w Szczecnie i Sukowie przyłączyła się do naszej
akcji zbierania nakrętek. Przedstawicielki bibliotek na czele
z dyrektor Alicją Prendotą wraz z burmistrzem Dariuszem
Meresińskim wsypali do naszego pojemnika 10 worków
kolorowych nakrętek, które zbierane były przez czytelników.
Serce na nakrętki stanęło przed Urzędem Miasta i Gminy
w Daleszycach we wrześniu minionego roku i od tego czasu
regularnie jest wypełniane, a wszystkie zakrętki są przez
pracowników Urzędu przekazywane do Fundacji Miśka
Zdziśka. Fundacja odsprzedaje je firmie wykorzystującej
plastik do recyklingu, a dochód jest przeznaczany na pomoc
osobom chorym i niepełnosprawnym z województwa
świętokrzyskiego.
– W imieniu potrzebujących serdecznie dziękujemy i ciągle
liczymy na więcej – podsumowuje akcje pomocowe

burmistrz Dariusz Meresiński. Kolejny transport do Fundacji
Miśka Zdziśka już wkrótce, ponieważ wspólnie mamy już
do przekazania blisko dwadzieścia 120-litrowych worków.
Dzięki temu, że „daleszyckie serce” cieszy się tak dużym
zainteresowaniem, możemy pomagać i jednocześnie
propagować ideę dbania o środowisko poprzez segregację
odpadów.
Redakcja

Poznaliśmy młodych
mistrzów ortografii
W Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Daleszycach
rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł
„Mistrza Ortografii”. Konkurs odbył się w ramach obchodów XXIX Tygodnia Kultury Języka. Nagrody laureatom
wręczyli: burmistrz Dariusz Meresiński, radna Rady Powiatu Anna Kosmala oraz dyrektor ZSP w Daleszycach Monika
Kosmala.
Zmagania zostały przeprowadzone w dwóch terminach: dla
uczniów starszych i młodszych klas. 15 marca 2021 roku
odbył się XXVII Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów
klas IV-VI oraz VII-VIII; w zmaganiach wzięło udział
27 uczestników. 17 marca dyktando pisało 24 uczniów klas
II – III.
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” klas II-III zdobyła
Nikola Kraska ze Szkoły Podstawowej w Niestachowie,
II miejsce również uczennica Szkoły Podstawowej w Niestachowie Karla Kopczyńska, III miejsce egzekwo zdobyli
Krzysztof Tarłowski ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach
oraz Natalia Skalska ze Szkoły Podstawowej w Szczecnie.
Wyróżnieni zostali również uczniowie: Maja Szyba ze Szkoły
Podstawowej w Sukowie, Filip Golmento ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach oraz Filip Boroń ze Szkoły Podstawowej w Marzyszu.
Wśród uczniów klas IV-VI tytuł „Mistrza Ortografii”
zdobyła Amelia Pakuła ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie,
II miejsce Julia Czech ze Szkoły Podstawowej w Słopcu,
III miejsce Filip Jaworski ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach, zaś wyróżnienie otrzymała Daria Zapała ze Szkoły
Podstawowej w Sukowie.
W kategorii wiekowej uczniów klas VII-VIII tytuł
„Mistrza Ortografii” otrzymała Wiktoria Łygońska ze Szkoły
Podstawowej w Sierakowie, II miejsce przypadło w udziale
uczennicy Szkoły Podstawowej w Daleszycach – Aleksandrze
Alf, a III miejsce Roksanie Kołodziej ze Szkoły Podstawowej
w Sierakowie.
– Dyktando okazało się nie lada wyzwaniem dla piszących,

choć nie aż tak trudnym, jak „arcytrudne zadanie z geografii”,
które doprowadziło bohatera tekstu do „histerii”. Zwycięzcy
nie okazali się jednak „laikami” w dziedzinie pisowni,
bo bezbłędnie poradzili sobie z takimi wyrazami jak: ponadpółtoragodzinny, superpechowy, ekstrawydatek, a także:
korzeń żeń-szeń, czmychnął czy wychynął – podsumowują
nauczycielki, Agnieszka Golmento i Lucyna Otawska. – Tytuł
tegorocznego dyktanda brzmiał „Wirus w kornie” i dotyczył
pandemii koronawirusa. Uczniowie wykazali się nie tylko
dobrą znajomością ortografii, ale również zasad zmniejszających ryzyko zakażenia się – dodają organizatorzy.
Zwycięzców nagrodzono dyplomami i pięknymi
książkami. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom
gratulujemy ogromnej wiedzy i odwagi, by mierzyć się
z zawiłościami naszego trudnego języka ojczystego.
Redakcja
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Dzieci przegnały zimę
Najmłodsi mieszkańcy gminy Daleszyce powitali wiosnę.
Choć 21 marca przypadał w tym roku w dniu wolnym
od zajęć, to w szkołach i przedszkolach nie mogło
zabraknąć tradycyjnych rytuałów związanych z pożegnaniem zimy.
– Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, w ogień cię
wrzucamy i wiosnę witamy – śpiewały przedszkolaki
ze Szkoły Podstawowej w Brzechowie. W Publicznej Szkole
Podstawowej w Szczecnie dzieci budziły wiosnę w pięknych
bajkowych i wiosennych strojach. – Mamy nadzieję, że udało
im się skutecznie przegonić zimę – podkreślają nauczyciele.
– A gdy wiosna już przyszła, dzieci powitały ją tańcem
i wzięły udział w konkursie recytatorskim pt. „Wiosna
w poezji” – relacjonują wychowawcy z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Marzyszu. Na poszukiwanie wiosny
wyruszyli zerówkowicze z Sukowa, a wyjątkowy dzień zajęć
jeszcze przed rozpoczęciem nauki zdalnej spędzili w murach
szkoły uczniowie ze Szczecna, którzy – jak to bywa przy
okazji Dnia Wagarowicza – zamienili się rolami z nauczycielami, pojawiając się w szkole w zabawnych przebraniach.
I takiego wiosennego entuzjazmu na kolejne dni także
naszym milusińskim życzymy!
Redakcja

Podziękowanie
Pragniemy bardzo serdecznie z całego serca podziękować
Wszystkim zaangażowanym w pomoc i wsparcie udzielone
po pożarze. Wydarzenie to, choć niezwykle dotkliwe
i ciężkie, pokazało nam, że obecność ludzi ich dobre serce
i słowo jest bezcenne.
Szczególne podziękowania kierujemy dla druhen i druhów
ze Straży Pożarnej z Cisowa, którzy z pełnym poświęceniem
walczyli z ogniem oraz pomogli w zabezpieczeniu
pogorzeliska. Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Cisowa
i Widełek za wsparcie finansowe. Dziękujemy wszystkim,
którzy pracowali przy porządkowaniu podwórka oraz
Paniom, które gotowały posiłki. Dziękujemy także rodzinie,
przyjaciołom i znajomym za pomoc finansową, za słowa
wsparcia i chęć wszelkiej pomocy. Podziękowania dla Agaty
Machockiej za zorganizowanie zbiórki internetowej, oraz jej
nagłośnienie w mediach. Jesteśmy wdzięczni wszystkim,
którzy przekazali w ten sposób dla nas pomoc. Księdzu
Proboszczowi za okazane wsparcie duchowe. Wyrazy

podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
Dariusza Meresińskiego, Radnego Dariusza Dzięcioła,
Radnej Anny Kosmali, Pani Sołtys Doroty Dziedzic , radnych
Rady Miejskiej, którzy pomogli w załatwieniu spraw
urzędowych i pokazali nam, że niemożliwe nie istnieje.
Dziękujemy Kierownictwu i pracownikom wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego za zaangażowanie
i pomoc w sprawach administracyjnych i społecznych.
Barbara, Janusz
Ewelina i Piotr z dziećmi
Kobrynowie
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Wielkanoc. Z tradycją i on-line
Po raz drugi obchodzimy święta wielkanocne w obliczu pandemii, w reżimie
sanitarnym i z koniecznymi obostrzeniami. Kościoły, w których wg wytycznych
rządu, może pomieścić się ograniczona liczba wiernych, podobnie, jak przed
rokiem, przygotowały transmisje on-line najważniejszych uroczystości.
Choć święta przypadają w tym roku z początkiem kwietnia, przygotowania do nich
ruszyły już w marcu. Pięknym zwyczajem związanym z obchodami świąt
paschalnych jest przygotowanie palm, które wierni święcą w tzw. Niedzielę
Palmową. W gminie Daleszyce kultywowaniem tej tradycji zajmują się najczęściej
Koła Gospodyń Wiejskich, seniorzy i uczniowie.
Palmy wielkanocne powinny być – jak odradzająca się wiosna – kolorowe,
przybrane kwiatami i zbożami, a do tego – jak największe, widoczne już z daleka.

Próbny egzamin ósmoklasistów
Ósmoklasiści z gminy Daleszyce sprawdzili swoją wiedzę
przed zakończeniem szkoły podstawowej. Od 17 do 19
marca uczniowie pisali próbny egzamin z języka
polskiego, matematyki i języka obcego.

Tworzone są co roku przed Wielkanocą
przez mieszkańców naszej gminy,
którzy pielęgnują lokalne tradycje,
przez uczniów naszych szkół, obowiązkowo także przez gospodynie z Kół
Gospodyń Wiejskich, a także przez
seniorów zgrupowanych w gminnych
klubach seniora. Jak wyglądały w tym
roku prace nad przygotowaniem palm
– podejrzeliśmy w Klubie Seniora
w Cisowie, Kole Gospodyń Wiejskich
„Sukowianki znad Lubrzanki” oraz
w Szkole Podstawowej w Słopcu.
Magdalena Włodarska

Razem z nauczycielami i dyrektorami szkół,
życzymy młodzieży nie tylko wysokich wyników na
egzaminie próbnym, ale przede wszystkim na tym
właściwym, który zostanie przeprowadzony w maju.
Redakcja

W tym roku egzamin miał wyjątkowy przebieg ze względu na
pandemię koronawirusa i odbywał się w oparciu o wytyczne
przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną,
Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat
Sanitarny.

Choć był to sprawdzian wiedzy szkolnej, to możliwość
spotkania się młodzieży po miesiącach nauki zdalnej miała
bardzo korzystny wpływ na ich samopoczucie
– podkreślali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Sukowie

Ósmoklasiści! Już od dziś trzymamy za Was kciuki!
Powodzenia na egzaminie w maju!
– życzą wychowawcy z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Szczecnie

16

Głos Daleszyc

Ktokolwiek zna…

W odpowiedzi na prośbę Czytelniczki, redakcja Głosu Daleszyc publikuje
przedwojenne fotografie z nadzieją na to, że uda się rozpoznać przedstawione
na nich osoby. Jeśli macie Państwo wiedzę na temat prezentowanych zdjęć i postaci, prosimy o kontakt z naszym czasopismem.
Redakcja
Zdjęcie wykonane zostało na przełomie lat
1938/39 w Szkole Powszechnej I stopnia
w Holendrach lub w Szkole Powszechnej
III stopnia w Daleszycach. Przedstawia ono
nauczycielkę Feliksę Mitas (nazwisko
panieńskie) Krzemień wraz z uczniami.
Być może ktoś na zdjęciu rozpozna siebie
lub znajdzie się ktoś z potomków?

Na zdjęciu jest Józef Piotrow.
Wysłał je swojemu przyjacielowi
z obozu pracy w Könitz - Stefanowi
Krzemieniowi, który w czasie
II drugiej wojny światowej był
kierownikiem Szkoły Powszechnej
w Daleszycach. Prowadził tutaj
też zorganizowane tajne nauczanie.
Jeżeli ktoś rozpozna w Józefie Piotrow
swojego krewnego, prosimy o kontakt.

Talenty są wśród nas
Do naszej redakcji spływają kolejne
poematy mieszkańców gminy Daleszyce,
z czego niezmiernie się cieszymy. W tym
numerze Głosu Daleszyc publikujemy dwa
wiersze. Autorką „Czasu pandemii” jest
pani Barbara Rubak ze Smykowa, która
nawiązuje w swoim utworze do aktualnych
wydarzeń na świecie. My również z niecierpliwością czekamy, aż ten „wirus odleci”.
Autorem „Tęsknoty” jest radny Rady
Miejskiej pan Czesław Skrybuś. Za czym lub
za kim tęskni pan Czesław? Każdy powinien
zinterpretować słowa autora na swój sposób
i pomyśleć, komu mógłby zadedykować ten
poemat.
Zostawiamy Państwa z twórczością
naszych mieszkańców i czekamy na kolejne
dowody, że w naszej gminie nie brakuje
talentów. Kto chce pokazać się szerszemu
gonu odbiorców, ma taką możliwość na łamach naszej gazety. Serdecznie zachęcamy
do podzielenia się cząstką siebie z czytelnikami Głosu Daleszyc.
Mateusz Fąfara

„Tęsknota”
Płyną chmury po niebie
Tak daleko do Ciebie
Nadeszła wiosna zwykle tak radosna
Kwili ptaszek na gałązce
Lecz przy wybuchu zarazy
Ja wciąż myślę o rozłące
Każdy miał smutek na twarzy
Moje serce wciąż kołacze
Letnie wakacje takie wymarzone
Czy Cię jeszcze gdzieś zobaczę
Nikt pewności nie miał
Moje oczy zasmucone
Gdzie miejsce skażone
Jak firaną przysłonione
Już jesień złocista drzewa barwy zmieniły Daj mi prezent – wzbudź nadzieję
A zarazki wirusa
Że uczucia Twe są czyste
Wszędzie się rozgościły
Pozbawione nieszczerości
Chociaż tak pięknie kolorowo się zrobiło
Zachowaj serducho dla mnie
To lęk przed chorobą niepokój wzbudziło
Niech, o życie moje marne
Każdy w tym świecie jakby zagubiony
Rozpromieni ust Twych czar
Panującą pandemią wprost jest przerażony
Bo uczucia me są szczere
Mijają miesiące pory się zmieniają
Ja Cię kocham mój aniele
Ludzie się przyzwyczaili i nie uważają
Czesław Skrybuś
Pewnie jeszcze wiele ognisk się wznieci

„Czas pandemii”

Zanim ten wirus odleci
Barbara Rubak
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Wiosenna rozrywka dla naszych Czytelników
Zapraszamy naszych milusińskich do świąteczno-wiosennego wyzwania z Głosem Daleszyc. Poniżej publikujemy zdjęciazagadki, a zadaniem najmłodszych jest dokładne przyjrzenie się obrazkom i znalezienie szczegółów, którymi się różnią.
Życzymy miłej zabawy!

Konkurs! Wiosna w gminie Daleszyce
Krokusy, przebiśniegi, bociany, odrodzenie życia, przebudzenie po zimowym letargu, kolory,
zapachy, energia do działania… a Wam z czym kojarzy się wiosna? I najważniejsze – czy potraficie
znaleźć ją w naszej gminie i uchwycić w obiektywie aparatu? A może są lepsze środki wyrazu,
by oddać powrót tej pory roku?
Wszystkich zainteresowanych tematem zapraszamy do konkursu pod hasłem
„Wiosna w gminie Daleszyce”. Prosimy o zdjęcia lub dokumentację fotograficzną prac
plastycznych. Nie ma ograniczeń wiekowych, ani jednej słusznej techniki. Dajcie się
zainspirować naturze, zachęcamy do działania!
Prosimy o przesyłanie zdjęć do końca kwietnia na adresy mailowe:
magdalena.wlodarska@daleszyce.pl; mateusz.fafara@daleszyce.pl z dopiskiem
„konkurs wiosenny”. Najciekawsze prace nagrodzimy i opubliku-jemy na łamach
Głosu Daleszyc.

Zapraszamy Państwa do brania udziału w naszych zabawach. Poniżej prezentujemy krzyżówkę. Będziemy się starać co miesiąc
przygotowywać dla naszych czytelników quizy i konkursy. Wszystkich chętnych zachęcamy do zabawy z Głosem Daleszyc oraz
do przesyłania odpowiedzi. Nagrody czekają. Jednocześnie informujemy o nowych zasadach obowiązujących w naszych konkursach,
aby dać szansę wszystkim naszym czytelnikom na zdobycie nagród. Przyjmujemy zasadę, że dana osoba tylko raz w roku może podać
prawidłową odpowiedź w jednym z naszych konkursów.
Test z wiedzy o gminie Daleszyce i nie tylko. Prosimy o podanie hasła telefonicznie 41/317-16-94 wew. 121. Osoba, która jako pierwsza
udzieli poprawnej odpowiedzi otrzyma od nas niespodziankę. W poprzednim numerze niestety nikt nie podał prawidłowej odpowiedzi.
Rozwiązaniem było hasło „Marzanna”. Zdjęcie zagadka z poprzedniego numeru przedstawiało „Molo w Borkowie”, nagrodę otrzymuje,
1
Antoni Sadkowski ze Znojowa. Gratulujemy!
7

Poziomo:
2. Czas wielkanocnej radości trwa w liturgii 50 dni i kończy go niedziela Zesłania Ducha
Świętoego, czyli tzw. Zielone...
5. Zespół kościołów lub kaplic symbolizujących stacje Męki Pańskiej, zakładany zazwyczaj
na wzgórzach, tak by przypominał swym położeniem Jerozolimę.
8. Wzgórze znajdujące się opodal Jerozolimy, miejsce ukrzyżowania Jezusa.
9. Jednobarwne jajko zdobione wydrapanymi wzorami.
Pionowo:
1. Zgromadzenie biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego zwołane
w liupcu 325 roku, ustanowiło ruchomą datę obchodów Wielkanocy, Sobór...
3. Buxus, rodzaj zimozielonych drzew i krzewów, jego gałązki często
zdobią koszyczki i stroiki wielkanocne.
4. Anemon, drobny, delikatny kwiat, jeden z florystycznych symboli
9
wiosny, w Polsce pod ścisłą ochroną.
6. Popularny na Kaszubach i Suwalszczyźnie wypiek z ciasta
biszkoptowo-tłuszczowego, pieczony na wałku nad otwartym ogniem.
7. Tradycyjna potrawa wielkanocna pochodzenia północno-rosyjskiego,
przypotowana z twarogu lub z mleka, śmietany, masła, zwykle z dodatkiem
żółtek, cukru, wanilii i innych składników, również bakalii.
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Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 9 utworzą rozwiązanie.
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Co z tymi Ługami, Białymi Ługami?
W ostatnich dniach głośno zrobiło się w sieci o rezerwacie Białe Ługi – obiekcie,
który śmiało można nazwać największą perłą przyrodniczą gminy Daleszyce.
Wszystko za sprawą zabiegu ochrony czynnej dla najważniejszego przedmiotu
ochrony tego rezerwatu – torfowisk. W dużym skrócie: część drzew porastających
najcenniejsze fragmenty torfowisk zostały obrączkowane, czyli zdarto na nich
korę wokół pni celem doprowadzenia do ich stopniowego zamierania. Zabieg
oraz jego forma może szokować, ale tylko pozornie.
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rezerwat
Białe Ługi ulega istotnym niekorzystnym zmianom wywołanym przede wszystkim przez znaczny niedobór wody,
kluczowej dla tego zespołu mokradeł i torfowisk. Obniżenie
poziomu wód gruntowych sprawia, że rezerwat ulega
naturalnej sukcesji i przemianom, a wspomniane torfowiska
zarastają bujną roślinnością krzewiastą i drzewami.
Powierzchnia najcenniejszych i unikatowych w skali
kontynentu fragmentów zbiorowisk leśnych kurczy się
na rzecz lasu. Odwiedzający regularnie Białe Ługi na pewno
dostrzegli, że z roku na rok powierzchnia otwarta, stanowiąca
serce rezerwatu, zmniejsza się, a las bardzo szybko wkracza
na jej miejsce.
W ostatnich latach Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Kielcach oraz Nadleśnictwo Daleszyce podjęły
szereg prac zmierzających do poprawy stosunków wodnych.
Przede wszystkim rozpoczęto monitoring poziomu wód
gruntowych całego obszaru rezerwatu i terenów wokół niego
instalując kilkadziesiąt piezometrów- rur prowadzących
w głąb gruntu i pozwalających za pomocą specjalnych
urządzeń sprawdzać głębokość lustra wody podziemnej.
Te prace i analiza wyników comiesięcznych pomiarów
pozwoli w przyszłości na sporządzenie ekspertyzy
hydrogeologicznej. Ta zaś – na budowę urządzeń hydrologicznych, głównie zastawek, pozwalających na efektywne
retencjonowanie wody w obszarze rezerwatu. Podczas
remontu drogi przeciwpożarowej wiodącej przez teren
rezerwatu wykonano, po konsultacji z ekspertami, przepusty
w grobli, która dotychczas przecinała obszar rezerwatu
blokując przepływ wody. W ostatnich sezonach prowadzone
były również prace związane z usuwaniem niepożądanej

roślinności z fragmentów torfowisk wraz z wywiezieniem biomasy poza obszar rezerwatu. Ostatnim działaniem z zakresu
ochrony czynnej jest natomiast wspomniane na wstępie
obrączkowanie drzew, co ma skutkować ich stopniowym
zamieraniem i ograniczeniem transpiracji. Działanie
to wykonywane przez RDOŚ, choć pozornie wygląda dość
szokująco, jest działaniem racjonalnym i przede wszystkim
efektywnym. Obumarłe drzewa w przyszłości będą również
ocieniać obszar torfowiska, dodatkowo zabezpieczając
go przed nadmiernym parowaniem.
Nadleśnictwo Daleszyce w ramach dostosowania
infrastruktury do wymogów ochrony przeciwpożarowej
i zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, od kilku lat modernizuje drogi pożarowe w kompleksie leśnym okalającym
rezerwat. Działania te mają na celu zabezpieczenie
przyrodniczej ,,perły daleszyckich lasów’’ przed pożarem.
Czym jest żywioł ognia w rezerwacie Białe Ługi, mieliśmy
niestety już okazję się przekonać, gdy na skutek podpalenia
w centralnej części rezerwatu wybuchł groźny pożar, który
ostatecznie pochłonął niemal 3,5 hektara! Pożar z lata 2015
roku na długo pewnie zostanie w pamięci leśników i strażaków z okolicznych jednostek. Z ogniem walczyło wówczas
11 zastępów strażaków z OSP i PSP. Skutki byłyby pewnie
o wiele gorsze, gdyby nie 23 zrzuty wody wykonane z trzech
samolotów gaśniczych Lasów Państwowych… Szczęśliwie
zapłonowi nie uległy wówczas pokłady torfu, a spaleniu
uległa jedynie roślinność pokrywająca teren torfowiska. Dziś
przyroda zabliźniła te rany i mamy nadzieję, że do podobnych zdarzeń już nie dojdzie.
Paweł Kosin,
Nadleśnictwo Daleszyce

SKŁAD OPAŁU ŁABĘDZIÓW
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