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Jest nowy wóz dla strażaków
ze Smykowa.

Czytaj na str. 3

Budżet na 2021 rok uchwalony.
20 mln zł na inwestycje!

Czytaj na str. 4

Zagraliśmy z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy.
Ile zebrali wolontariusze?

Szanowni Państwo!
Za nami trudny rok, który pokrótce staramy się
podsumować w niniejszym numerze Głosu Daleszyc. Przedstawiamy Czytelnikom foto-relację
z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce
w naszej gminie od stycznia do grudnia minionego
roku oraz sprawozdanie z najważniejszych działań
samorządu i zrealizowanych inwestycji. Był to rok,
w którym musieliśmy się wykazać elastycznością i solidarnością oraz dużą
mobilizacją, by działać sprawnie, mimo niespodziewanych problemów
i niepewnej przyszłości.
Jednocześnie prezentujemy założenia tegorocznego budżetu gminy
Daleszyce i zaplanowane w nim zadania. Przed nami szereg inwestycji
istotnych dla rozwoju gminy i ważnych dla mieszkańców. Wśród nich m.in.
kolejne drogi i chodniki, uzupełnianie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, remonty w szkołach i jednostkach OSP, programy prozdrowotne.
Wszystkie podejmowane działania sprawiają, że nasza gmina
dosłownie zmienia się w oczach. Fakt, że jest to dobre miejsce do życia
potwierdzają również kolejne statystyki: wg danych dotyczących gminnej
ewidencji ludności, liczba mieszkańców gminy stale rośnie, a dane Starostwa
Powiatowego w Kielcach wskazują, że jesteśmy nadal w czołówce najczęściej
wybieranych gmin do osiedlenia się.
Polecam uwadze Czytelników relacje z najnowszych zrealizowanych
przez nas już w styczniu zadań. Zachęcam również do korzystania z opasek
odblaskowych, które dołączamy do aktualnego wydania naszego miesięcznika
– z nadzieją, że zainteresujemy kolejnych mieszkańców akcją „Gmina
Daleszyce przykładem świeci, odblaski noszą dorośli i dzieci” i nadal
będziemy wspólnie propagować ten prosty sposób, by zadbać o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Podziękowanie
Czytaj na str. 6

Akademia Spartakusa
z certyfikatem PZPN.

Czytaj na str. 7

Zarząd oraz Druhny i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykowie,
składają serdeczne podziękowania Burmistrzowi Dariuszowi Meresińskiemu,
Senatorowi, Krzysztofowi Słoniowi, Wiceminister Annie Krupce,
Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Andrzejowi Bętkowskiemu,
Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej,
st. bryg Krzysztofowi Cioskowi, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach, st. bryg Sławomirowi Karwatowi, Radnej Rady Powiatu, Annie Kosmali,
Radnym Rady Miejskiej w Daleszycach oraz pracownikom Wydziału Administracji
i Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce za pomoc w pozyskaniu środków
na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Smyków.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie, zaangażowanie oraz życzliwość i współpracę.
Jednocześnie zapewniamy, że przydzielony samochód podniesie sprawność operacyjną naszej
jednostki i będzie dobrze służył społeczności Gminy Daleszyce.

158. rocznica wybuchu
Powstania Styczniowego.
Echa zrywu w Szczecnie.

Dziękują Zarząd, druhny i druhowie OSP Smyków
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Nowy wóz strażacki w Smykowie
16 stycznia do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smykowie w gminie
Daleszyce dotarł nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Inwestycja została
zrealizowana w ramach przetargu przeprowadzonego przez gminny samorząd. Zabudowę wozu na podwoziu Iveco Eurocargo wykonała firma Moto-Truck
z Kielc.
W symbolicznym przekazaniu wozu
wzięli udział senator Krzysztof Słoń,
w imieniu wiceminister Anny Krupki –
Łukasz Korus, burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński, radna Rady Powiatu
Kieleckiego Anna Kosmala, sołtys
Smykowa – Joanna Witkowska, radny
Dariusz Dzięcioł, przedstawiciele
jednostki z Zarządem OSP Smyków
na czele oraz Szczepan Furmanek –
Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP
w Daleszycach.

– Zakup nowego wozu z wyposażeniem to konieczne i najskuteczniejsze
wzmocnienie jednostki OSP – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.
– Ta inwestycja ma duże znaczenie dla
mieszkańców Smykowa, ale też dla
całej naszej gminy, ponieważ druhowie
z różnych miejscowości często przecież współpracują podczas akcji ratowniczych i gaśniczych. Każde wzmocnienie Ochotniczych Straży Pożarnych
to poprawa skuteczności pracy druhów
i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa nas wszystkich – dodaje burmistrz.
Nowy wóz kosztował w sumie
779 tys. 820 zł. Środki na zakup wozu
strażackiego zostały pozyskane z czterech źródeł: 504 tys. zł wyniosła dotacja
budżetowa ze środków Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
199 tys. 820 zł przekazał ze środków
własnych samorząd gminy Daleszyce,

Środki ochrony dla strażaków
Kolejna partia środków ochrony osobistej do walki z epidemią covid-19 dotarła do gminy Daleszyce. Materiały
zostały przekazane wszystkim ośmiu jednostkom OSP
działającym na terenie gminy.
Pomoc rzeczowa pochodzi z programu „Przekazanie materiałów i środków ochrony osobistej oraz wyposażenia
stanowisk pracy dla podmiotów zaangażowanych w walkę
z epidemią covid-19 na terenie Powiatu Kieleckiego.” Celem
projektu jest przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii. Sprzęt
i materiały są zakupione przez powiat ze środków unijnych
i przekazywane gminom, przychodniom, czy służbom
mundurowym.
Część otrzymanych w minionym roku środków
gmina Daleszyce przekazała m.in. do przychodni i szkół,
ostatnia partia zasili jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
21 stycznia materiały zostały przekazane przez burmistrza

56 tys. zł to środki wypłacone przez
zakłady ubezpieczeń, natomiast 20 tys.
zł przekazał Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego.
Nowy nabytek jednostki ze Smykowa
zastąpi używany do tej pory samochód
ratowniczo-gaśniczy Star-266, który
z kolei ma zostać przekazany dla
druhów z OSP Komórki.
Magdalena Włodarska

Dariusza Meresińskiego oraz radną Powiatu Kieleckiego
Annę Kosmalę przedstawicielom OSP. W pakietach znalazły
się m.in. maseczki ochronne, rękawiczki i płyny dezynfekcyjne.
Druhowie OSP z terenu gminy Daleszyce składają
podziękowanie na ręce Starosty Kieleckiego Mirosława
Gębskiego dla całej Rady Powiatu za przekazane środki
i solidarność w czasie epidemii.
Magdalena Włodarska

Nowe linie komunikacyjne
Trzy nowe linie komunikacyjne zabezpieczą dojazd
mieszkańców gminy Daleszyce do Kielc. Autobusy ułatwią
transport na trasach, gdzie najbardziej brakowało publicznych połączeń.
Umowy na uruchomienie nowych linii komunikacyjnych
na terenie gminy Daleszyce zostały podpisane 18 stycznia
przez burmistrza Dariusza Meresińskiego oraz przedstawicieli firm transportowych „Kasperek” i PKS Kielce.
Autobusy będą kursować na trasach:
1. Trzemosna – Marzysz – Suków i docelowo do Kielc;
2. Sieraków – Smyków – Daleszyce – Brzechów – Niestachów
– do Kielc;
3. Widełki – Cisów – Niwy – Daleszyce – Borków
– do Kielc.
Przewozy będą finansowane z budżetu gminy przy
planowanym dofinansowaniu w ramach Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych. Nowe linie będą służyć
mieszkańcom do końca 2021 roku.
Magdalena Włodarska
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Odważny plan na trudne czasy.
Budżet gminy na 2021 rok uchwalony
Radni Miejscy w Daleszycach przyjęli budżet gminy
na 2021 rok. Sesja odbyła się 26 stycznia. Uchwała budżetowa została przyjęta w obecności wszystkich radnych
jednogłośnie. Jak stwierdzili radni, mimo związanych
z pandemią trudności, mamy kolejny „odważny” budżet
i milionowe inwestycje, gwarantujące mieszkańcom dalszy
dynamiczny rozwój gminy.
W projekcie budżetu dochody ustalone zostały w wysokości
90.740.370,35zł, wydatki opiewają na 93.874.760,35zł
– w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) to 20.687.986,52
zł.
Trudny rok i większe zobowiązania
– Rok poprzedni, jak i obecny są dla nas wszystkich bardzo
trudne – podkreślił burmistrz Dariusz Meresiński. – Pandemia
spowodowała, że dochody samorządów, w tym naszego,
są mniejsze od dochodów z lat poprzednich, jest też duża
liczba dodatkowych zadań, które zostały przesunięte
na samorządy, także duży wzrost cen, m.in. energii,
minimalnego wynagrodzenia, koszty utrzymania oświaty,
które spowodowały, że część środków, zamiast przeznaczyć
na inwestycje dla mieszkańców naszej gminy, musimy
przeznaczyć na wydatki bieżące.
Burmistrz zwrócił uwagę na wydatki i wysokość
subwencji przeznaczonych na funkcjonowanie szkół
prowadzonych przez gminę. Wydatki szkół przedstawione
zgodnie z projektami to kwota 15 mln 845 tys. zł, w tym
wynagrodzenia to 14 mln 622 tys. zł. Subwencja oświatowa,
którą otrzymujemy to niespełna 10 mln 337 tys. zł, co pokrywa 65% ogólnych kosztów utrzymania szkół i 71%
wynagrodzeń. W poprzednich latach wskaźnik subwencji
do wynagrodzeń wynosił prawie 91%. Spadek o 20% powoduje, że z budżetu gminy musimy do wynagrodzeń
oświatowych dołożyć rocznie około 3 mln złotych. W roku
2021 do funkcjonowania szkół na terenie naszej gminy
dołożymy z budżetu ponad 6,4 mln zł (w tym do szkół
publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia prawie
0,9 mln złotych).
Na utrzymanie i inwestycje
Poza środkami zabezpieczonymi na funkcjonowanie szkół
publicznych prowadzonych przez gminę oraz stowarzyszenia, budżet zapewnia funkcjonowanie Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury oraz świetlic wiejskich działających przy
MGOK, na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Daleszycach, Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Daleszycach wraz z jej oddziałami w Sukowie
i Szczecnie, Miejsko-Gminnego Żłobka, funkcjonowanie
wszystkich ośmiu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej
na terenie gminy, wspieranie działalności klubów sportowych, utrzymanie transportu publicznego.
Na inwestycje w tegorocznym budżecie zapisane
zostało niemal 20 mln 700 tys. zł. Bardzo ważną pozycją
są zadania wodno-kanalizacyjne, na które przypada prawie
6 mln zł. Ta kwota zostanie przeznaczona m.in. na budowę
sieci wodno-kanalizacyjnych i wykonanie dokumentacji
projektowych, na modernizację przepompowni ścieków
w Szczecnie i Marzyszu, dokończenie zadań rozbudowy

i przebudowy oczyszczalni ścieków w Daleszycach oraz
modernizacji oczyszczalni ścieków w Marzyszu, pierwszy
etap modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczecnie,
budowę kanalizacji w Kranowie II etap, dokończenie budowy
pompowni wody w Brzechowie i modernizacji stacji
uzdatniania wody Smyków/Niwy, a także wykonanie
dokumentacji projektowej na zrobienie otworu studziennego
w miejscowości Szczecno oraz opracowanie dokumentacji
na budowę kanalizacji w Niestachowie-Brzechowie i Kranowie III etap.
Kilkadziesiąt dróg w planach!
– Na zadania drogowe w roku 2021 zabezpieczona została
kwota 5 mln 800 tys. zł, ale te wydatki będą w ciągu roku
zwiększane – podkreśla burmistrz.
Środki zostały zabezpieczone m.in. na przebudowę
i rozbudowę dróg m.in. w : Daleszycach ulica Kilińskiego,
Słopcu, Marzyszu, Szczecnie, Borkowie, Niwach, Mójczy,
Sukowie a także na budowę wiaty przystankowej w Słopcu
oraz utwardzenie pobocza kostką betonową przy drodze
powiatowej w Wójtostwie i Dankowie. Kolejne środki zostaną
przeznaczone na opracowanie kilkunastu dokumentacji
projektowych dotyczących przebudowy dróg powiatowych
i gminnych: w Dankowie, Sukowie-Borkach, Smykowie,
Niwach, Słopcu, Daleszycach ulica Kościuszki, Szczecnie,
Mójczy, Sukowie – wraz z wykonaniem oświetlenia na skrzyżowaniu z obwodnicą, Marzyszu, Brzechowie, Widełkach.
Do Funduszu Dróg Samorządowych zgłoszonych
zostało pięć inwestycji drogowych na łączną wartość
wniosków prawie 8,2 mln zł i ponad milion zł wkładu
własnego (drogi w Marzyszu, Słopcu, Szczecnie, Mójczy
i Daleszycach). Radni zgodzili się na udzielenie pomocy
rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu, w ramach której
zabezpieczone zostały środki finansowe na realizację
wspólnych zadań inwestycyjnych.
Budżet przyjazny mieszkańcom
Na pozostałe zadania inwestycyjne zabezpieczono prawie
9 mln zł. W ramach tej kwoty przewidziano szereg różnorodnych działań, które mają wpłynąć na rozwój naszych
sołectw i poprawić jakość życia mieszkańców. To m.in.
opracowanie dokumentacji projektowych oraz budowa
kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w Cisowie,
Dankowie, Kranowie, Niwach, Borkowie, Sukowie, Mójczy,
Daleszycach, Marzyszu, Komórkach, Smykowie i Brzechowie, budowa placu zabaw w Marzyszu i doposażenie
placu zabaw w Komórkach, projekt i zakup sprzętu dla
siłowni zewnętrznej w Brzechowie, wykonanie pochylni dla
niepełnosprawnych przy szkole w Sukowie, budowa
ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Cisowie, budowa boisk
sportowych w Mójczy i Borkowie, budowa parkingu przy
ośrodku zdrowia w Szczecnie, wykonanie dokumentacji
na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Belnianka
w sąsiedztwie zalewu w Borkowie.
Istotną pozycją w budżecie są działania dotyczące
odnawialnych źródeł energii: budowa instalacji OZE
na potrzeby ujęcia wody w Niwach, na potrzeby szkoły
w Sierakowie oraz Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszy-
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cach, termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Daleszycach wraz z rozbudową, termomodernizacja
drugiego budynku szkoły w Szczecnie i szkoły w Brzechowie.
W budżecie zabezpieczona jest budowa centrum
przesiadkowego w Sukowie (w ramach ZIT KOF), oraz
inwestycje w jednostkach OSP: w Szczecnie (projekt
rozbudowy), Sukowie i Cisowie (ogrzewanie) oraz Mójczy
(projekt garażu). Zabezpieczone zostały również środki
na profilaktykę zdrowotną, czyli szczepienia przeciwko
grypie i meningokokom, a także środki na realizację
projektów „Gmina Daleszyce przyjazna seniorom” oraz
„Elastyczni na rynku pracy”.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 20212032 – ustalając wykaz wieloletnich przedsięwzięć na okres,
na jaki gmina ma zawarte umowy i planowane w związku
z tym wydatki na przedsięwzięcia i spłaty zobowiązań.
Projekt uchwały budżetowej gminy Daleszyce
na 2021 rok oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały
złożone do Regionalnej Izby Obrachunkowej i otrzymały
pozytywną opinię, co oznacza, że dokumenty zostały
przygotowane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
– Jestem przekonany, że zrealizujemy ten budżet dzięki
bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską w Daleszycach,
pracownikami Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Powiatowego i Świętokrzyskiego Zarządu Dróg, Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska, pracownikami Państwowej Straży Pożarnej,
a przede wszystkim przy dużym zrozumieniu i bardzo dobrej
współpracy z mieszkańcami naszej gminy – podkreślił
burmistrz.
„Odważny budżet”
– Cieszę się, że mieszkańcy mogą zapoznać się z budżetem,
ponieważ inwestycji jest bardzo dużo – podsumował przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Siwonia. – Mimo trudności
związanych z pandemią, nie żałujemy środków na inwestycje
i postawiliśmy na rozwój gminy, który idzie w dobrym
kierunku – dodał przewodniczący, dziękując radnym,
burmistrzowi i wszystkim, którzy przyczynili się do „dopięcia” tegorocznego, niełatwego budżetu.
– Został nam przedstawiony projekt budżetu bardzo odważny
– skomentował radny Sławomir Jamioł. – W tym trudnym
okresie 21 mln zł przeznaczamy na inwestycje. To zarówno
budowa dróg, chodników i oświetlenia, jak i kanalizacji,
wodociągów, remonty szkół. Pomimo tak dużych działań
inwestycyjnych, jest przewidziane dofinansowanie do oświaty, sportu, programów socjalnych, więc uważam, że jest
to bardzo dobry budżet i jako Przewodniczący Komisji
Finansów i Budżetu, w imieniu własnym, jak i komisji,
opiniuję go pozytywnie – podkreśla radny.
„Pandemia nie wyhamuje rozwoju gminy Daleszyce”
Pozytywnie zarekomendował projekt budżetu także Przewodniczący Komisji Samorządowej, Mariusz Dziadowicz:
– Jesteśmy w województwie świętokrzyskim na siódmym
miejscu pod względem dochodu na jednego mieszkańca
gminy, co przekłada się na możliwość realizacji inwestycji
i poprawy jakości życia – podkreśla radny. – To niewątpliwie
zasługa w dużej mierze burmistrza Dariusza Meresińskiego,
ponieważ w stosunku do 2017 roku ten wskaźnik wzrósł
w naszej gminie o 35% – to jeden z lepszych wyników
w województwie – zauważa przewodniczący. – W naszej
gminie środki są dobrze gospodarowane, inwestycje „trafiają”
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do wszystkich miejscowości, aktualnie mamy zaplanowane
aż 33 jednoroczne inwestycje drogowe – nie wiem, czy jest
gmina, która mogłaby się takim wynikiem pochwalić.
– Tegoroczny budżet pozwoli nam zabezpieczyć środki
na wiele ważnych potrzeb naszych mieszkańców i nadal
realizować ambitne plany inwestycyjne – podkreślił burmistrz
Dariusz Meresiński. – Cieszę się, że radni z przychylnością
i odpowiedzialnością za wspólny cel podjęli decyzję w sprawie tegorocznego budżetu, jak i Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Dzięki tym planom możemy dalej sprawnie
pracować na rzecz gminy i ze spokojem patrzeć w przyszłość
– podsumował przebieg głosowania burmistrz.
Radni podjęli również uchwały w sprawie: przyjęcia
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Daleszyce na lata 2021-2030, a także wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Daleszyce
i odpłatnego nabycia przez gminę Daleszyce nieruchomości
gruntowej w miejscowości Niestachów. Uchwalony został też
Plan Pracy Rady Miejskiej, Plan Pracy Komisji Rady Miejskiej
oraz Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Informacja dla osób
pobierających świadczenie 500+
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach przypomina, że aktualnie przyznane świadczenia
wychowawcze (500+) na okres 2019/2021 wypłacane będą
do 31.05.2021 r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022
(od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.) należy składać:
– od 01.02.2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną (przez
portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości
elektronicznej);
– od 01.04.2021 r. w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce ul. Sienkiewicza 11, tel. 41 307 24 95 wew. 27,
41 317 16 94 wew. 140

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Krzysztofa Kobca
Członka Rady Sołeckiej sołectwa Brzechów
wyrazy żalu i współczucia rodzinie i bliskim
składają:
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Daleszycach
Rafał Siwonia
z Radnymi

Sołtys
Burmistrz
sołectwa Brzechów
Miasta i Gminy
Ilona Kozubek
Daleszyce
z Radą Sołecką
Dariusz Meresiński
z Pracownikami
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Ponad 56 tysięcy dla WOŚP od mieszkańców gminy Daleszyce!
Mieszkańcy gminy Daleszyce jak zwykle nie zawiedli i wspólnie dołożyli kolejną
cegiełkę do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 29-ty finał odbył się
w niedzielę 31 stycznia. Tego dnia na terenie naszej gminy mogliśmy spotkać
kwestujących uczniów, natomiast w hali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Daleszycach odbyła się tradycyjna licytacja. W sumie uzbierano ponad
56 tysięcy zł.
Z powodu obostrzeń epidemicznych,
w tym roku finał Orkiestrowego grania
w MGOK odbył się bez licznego
udziału publiczności, licytacji nie poprzedziły też występy muzyczne
i taneczne, jak to było w poprzednich
latach. Mimo to, wielkie zaangażowanie organizatorów i wspaniały
odzew mieszkańców skutkował kolejną rekordową sumą. Z samych licytacji
udało się zebrać 21 tys. zł. Poza aukcją,
na terenie gminy kwestowało 87-miu
wolontariuszy, którzy „dołoży-li” do tej
kwoty ponad 35 tysięcy. W tym roku
zebraliśmy więc w sumie 56 721,30 zł
i jest to kolejny wspaniały wyraz
hojności mieszkańców naszej gminy!

Jubileuszowa licytacja
Na aukcji wystawione zostały koszulki
i kalendarze WOŚP, ale też gadżety
oferowane przez mieszkańców i osoby
związane z gminą Daleszyce. Główną
atrakcją był Peugeot cabrio, przekazany
przez Juliana Zychowicza, który został
wylicytowany przez Sylwestra Wójcika
za 8150 zł. Wielkoformatowe zdjęcie
daleszyckiego kościoła przekazał na
aukcję burmistrz Dariusz Meresiński,
komplet biżuterii – sekretarz Miasta
i Gminy Daleszyce, Piotr Ferens. Naszą
licytację wsparła także wicemarszałek

województwa świętokrzyskiego Renata
Janik, która ofiarowała eleganckie pióro
i długopis. Przedsiębiorcy i mieszkańcy
Daleszyc przekazali na rzecz Orkiestry
sprzęt gospodarstwa domowego i kosze
produktów spożywczych, sporo emocji
wśród licytujących wzbudziła maskotka strażaków, rower i gitara, zainteresowaniem uczestników aukcji cieszyły
się też koszulki, piłki i gadżety przekazane przez kluby sportowe Spartakus
Daleszyce, Akademię Spartakusa
i Koronę Kielce.
Wszystkie przedmioty znalazły hojnych nabywców, a puszki
z logiem WOŚP zapełniły się w ciągu
godziny. Prowadzący licytację dyrektor
MGOK, Norbert Wojciechowski,
podziękował wszystkim ofiarodawcom i osobom, które licytowały
przedmioty, wspierając tak szczytny
cel.

– Prowadzimy aukcję WOŚP w Daleszycach już od 20-tu lat, wiele osób
stale jest tu z nami, wiem, że na was
zawsze można liczyć – podkreślał dyrektor.
Wszystkim zaangażowanym
w organizację licytacji, kwestującym
wolontariuszom i mieszkańcom, którzy
wsparli Orkiestrę, podziękował także
burmistrz Dariusz Meresiński.
– Co roku cieszy mnie, jak wspaniale
gmina Daleszyce dokłada swoją
cegiełkę do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – W tym roku ta akcja ma
szczególne znaczenie ze względu
na stan epidemii, który ogranicza nasze
działania, a jednak nie powstrzymało

to osób gotowych do wsparcia
wielkiego dzieła pomocy. Co więcej,
znowu pobiliśmy rekord zebranej
kwoty, a to znaczy, że w trudnych czasach potrafimy być wyjątkowo solidarni.
Niezawodni wolontariusze
Do wspólnego „grania” dla potrzebujących tradycyjnie włączyły się szkoły
z terenu gminy. W placówkach postawione zostały puszki stacjonarne,
wspaniały przykład ofiarności dawały
dzieci z najmłodszych klas, a starsza
młodzież kwestowała wśród mieszkańców. W sumie w tegoroczny Finał
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WOŚP w gminie Daleszyce zaangażowało się 87 wolontariuszy. Liderką
wśród nich okazała się Nikola Rybak
ze Szkoły Podstawowej w Sukowie,
która uzbierała aż 1628 złotych. Niewiele mniej trafiło do puszek Julii Baran
z Sukowa oraz nauczycielki i uczennicy
z Daleszyc, Joanny Pali i Kingi Otawskiej. W sumie wolontariusze na terenie
całej gminy zebrali ponad 35 tys. zł.
Pieniądze ze zbiórek zostały
przekazane do sztabu Orkiestry
w Daleszycach, która zsumowała
wszystkie zebrane w tym roku pieniądze – ogłaszając kolejny historyczny
wynik. Przypomnijmy, w poprzednim
roku w gminie Daleszyce uzbierano
ponad 58 tys. zł, rok wcześniej
– ponad 44 tys. zł. Tym samym sztab
w Daleszycach uzyskuje jedną z najwyższych kwot wśród gmin w całym
powiecie kieleckim.
Magdalena Włodarska

Akademia Spartakusa Daleszyce ze srebrną gwiazdką Certyfikacji PZPN!
Miejsko-Gminny Klub Sportowy Spartakus Daleszyce pod
wodzą prezesa Andrzeja Hernika i dyrektora sportowego
Marka Mierzwy, jako jedyny w województwie świętokrzyskim zdobył srebrną gwiazdkę w drugim cyklu programu
Certyfikacji Szkółek Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Spośród 100 certyfikatów z całej Polski, tylko 36 podmiotów
przeszło pozytywnie pełen proces rekrutacji i otrzymało
gwiazdkę. W tym właśnie Akademia Spartakusa. Certyfikat
na poziomie złotym otrzymało 5 podmiotów, srebrnym – 11
podmiotów, brązowym – 20 podmiotów.
– Jest to naprawdę ogromne wyróżnienie nie tylko dla naszej
Akademii, ale również dla całej gminy, ponieważ jako jedyni
w województwie spełniliśmy wszystkie wymogi Certyfikacji.
Bardzo dziękuję wszystkim osobom – na czele z burmistrzem
Dariuszem Meresińskim poprzez Zarząd klubu, trenerów, zawodników, rodziców oraz sponsorów, bez których na pewno
nie byłoby to możliwe - powiedział prezes Spartakusa Daleszyce, Andrzej Hernik.
Z udziałem w certyfikacji wiąże się wiele rygorystycznych kryteriów infrastrukturalnych, organizacyjnych i szkoleniowych, które należało spełnić. Jest to zapewnienie

odpowiedniej bazy szkoleniowej, czyli boisk o wymiarach
adekwatnych dla poszczególnych kategorii wiekowych,
są to trenerzy z odpowiednią licencją na określoną liczbę
zawodników w grupie oraz odpowiedni czas trwania
poszczególnych zajęć i przede wszystkim ich konsekwencja
tematyczna zgodna z programem szkolenia AMO.
Marlena Kasprzyk,
Akademia Spartakus Daleszyce

Przypominamy!
Wpisz gminę Daleszyce w rozliczeniu PIT!
Już wkrótce będziemy ponownie rozliczać się z fiskusem.
Wypełniając zeznanie nie zapomnij wskazać jako miejsce
zamieszkania Gminę Daleszyce. Dzięki temu Twoje
podatki wrócą do Ciebie.
Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Daleszyce i na dzień
31 grudnia roku podatkowego jest ona miejscem Twojego
zamieszkania, bez względu na adres zameldowania,
składając roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu
(PIT) do Urzędu Skarbowego, w części „dane identyfikacyjne”
PIT-u wskaż miejsce w którym mieszkasz, wpisz po prostu
– gmina Daleszyce. Nie musisz dokonywać formalności
meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania!
Zapłacony przez Ciebie podatek może trafić do budżetu
gminy w której mieszkasz. Pozwala to na lepszą realizację
zadań gminy. Można je przeznaczyć na poprawę Twojego
otoczenia i finansowanie usług publicznych z których
na co dzień korzystasz.
Twoje podatki wrócą do Ciebie, jeśli w zeznaniu podatkowym wskażesz jako miejsce zamieszkania gminę
Daleszyce.
Mateusz Fąfara
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Oddali hołd Powstańcom
22 stycznia przy Szkole Podstawowej w Szczecnie odbył się
symboliczny apel upamiętniający 158. rocznicą wybuchu
Powstania Styczniowego. Pamięć o tym zrywie narodowym
jest szczególnie pielęgnowana w gminie Daleszyce, w której
znaleźć możemy ślady walk między powstańcami a rosyjskim zaborcą.
W uroczystościach przy pamiątkowym obelisku upamiętniającym powstańców, postawionym przed dwoma laty obok
Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczecnie, wzięli udział
uczniowie z nauczycielami i dyrekcją szkoły, sołtys Szczecna
Anna Kroma i radny Czesław Skrybuś, historyk Romuald
Sadowski oraz burmistrz Daleszyc Dariusz Meresiński i radna
Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala. Uczestnicy
obchodów złożyli kwiaty i wzięli udział w skromnej akademii
przygotowanej przez wychowanków i pedagogów.
Ze względu na stan epidemii uroczystości nie były huczne,
udało się jednak organizatorom przypomnieć trudną lekcję
historii, a wyjątkowym akcentem była warta uczniów przy

obelisku w mundurach i rogatywkach powstańców.
Trwające ponad półtora roku powstanie styczniowe
wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Był to największy zryw
narodowy XIX wieku skierowany przeciw rosyjskiemu
zaborcy, ale też – jak przypominają historycy – była to swoista
rewolucja społeczna, w której głoszone były hasła równości
Polaków bez względu na wiarę i pochodzenie. Niestety,
po początko-wych sukcesach, powstańcy ulegli przeważającym siłom rosyjskim. Szacuje się, że zginęło ok. 10 tys.
uczestników; 5 sierpnia 1864 roku na Cytadeli Warszawskiej
powieszono przywódców zrywu, a 25 tysięcy uczestników
walk zesłano na Syberię.
Powstańcy styczniowi walczyli i stacjonowali
w świętokrzyskich lasach i okolicznych miejscowościach.
Miejsca pamięci znajdziemy m.in. w Daleszycach, Szczecnie
i Cisowie, gdzie miejscowa ludność nierzadko udzielała
walczącym Polakom schronienia i wsparcia. Takie działania
szybko spotykały się z karą ze strony władz rosyjskich.
Znamiennym przykładem było odebranie praw miejskich
Daleszycom po klęsce Powstania.
Magdalena Włodarska

Pulsoksymetry dla pacjentów
Urząd Marszałkowski przekazał dla naszej gminy
pulsoksymetry, które pomagają kontrolować przebieg covid19 u pacjentów leczonych poza szpitalami.
Pulsoksymetr to urządzenie do pomiaru saturacji krwi, czyli
mierzenia w niej ilości tlenu. Oprócz badania poziomu
nasycenia krwi tlenem, rejestruje również tętno. Najczęściej
urządzenia te wykorzystuje się przy chorobach związanych
z płucami i sercem.
Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego
Renata Janik przekazała partię takich urządzeń burmistrzowi
Dariuszowi Meresińskiemu; trafią one do ośrodków zdrowia
na terenie naszej gminy.
– To małe urządzenie jest w stanie uratować życie chorych
na covid-19. Pulsoksymetr może być przydatny do samokontroli stanu zdrowia, wczesnego wykrycia spadków poziomu
tlenu i pilnego skontaktowania się z lekarzem – mówi
burmistrz Dariusz Meresiński. – Składam serdeczne podziękowanie dla Pani Wicemarszałek oraz całego zarządu
województwa za przekazanie tych urządzeń dla naszych
mieszkańców.
Pulsoksymetry zostały zakupione w ramach realizacji
Projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się
covid-19 w województwie świętokrzyskim”, który jest
dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyznanych

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mateusz Fąfara
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Najważniejsze wydarzenia roku 2020

Ferie 2020 - styczeń

Mecz Noworoczny - 2 stycznia

Final WOŚP w gminie Daleszyce
- 12 stycznia

Koncert noworoczny w MGBP
- 31 stycznia

Bal karnawałowy Kół
Gospodyń Wiejskich - 1 lutego

Jasełka ZSP Daleszyce
w Domu Seniora - 6 lutego

200-lecie szkoły w Daleszycach
- 23 lutego

Dzień otwarty w Miejsko-Gminnym
Żłobku - 22 lutego

Otwarcie Klubu Seniora w Smykowie
- 24 lutego

Otwarcie Klubu Seniora w Komórkach
- 25 lutego

Otwarcie Klubu Seniora w Sukowie
-25 lutego

Rok daleszyckiego Klubu Wolontariatu
- 28 lutego

Dzień Kobiet w MGBP - 8 marca

Dzień Kobiet w MGOK - 8 marca

Mieszkanki gminy szyją maseczki
- marzec
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Hołd ofiarom zbrodni katyńskiej
i katastrofy smoleńskiej - 10 kwietnia

Paczki żywnosciowe
dla potrzebujących - 10 kwietnia

Wielkanoc on-line - 12 kwietnia

Podpisanie umowy z wykonawcą
przebudowy UMiG - 16 kwietnia

Przekazanie laptopów do szkół maj, sierpień

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach
przeniesiony na ul. Sienkiewicza 11
- maj

Premiera monografii autorstwa
daleszyczanki Agaty Łojek - 11 maja

Urzędnicy podejmują wyzwanie
„gaszyn challenge” - czerwiec

5-lecie Szkółki Kolarskiej
Vento Bike Team - czerwiec

Egzamin ósmoklasisty - 16-18 czerwca

Koniec roku szkolnego - 26 czerwca

Uroczystosci patriotyczne
w Cisowie - 28 czerwca

Wyścig MTB Cross Maraton w Niwach
- 4 lipca

UKS Sparta Daleszyce zdobywa Puchar
Polski Kobiet w Beach Soccer - 5 lipca

Bieg przełajowy Cross Run w Niwach
- 11 lipca

Nasze gospodynie na Buskich
Spotkaniach z Folklorem - 25 lipca

Nagrody burmistrza dla prymusow
- sierpień

Piknik w Cisowie - 2 sierpnia
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Opaska odblaskowa dla Czytelników Głosu Daleszyc

„Gmina Daleszyce przykładem świeci, odblaski noszą dorośli i dzieci”
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Piknik w Kranowie - 9 sierpnia

76. rocznica Wymarszu AK
na akcję 'Burza' - 11 sierpnia

Festyn Razem zdrowo i bez alkoholu
- 15 sierpnia

Piknik w Niwach - 16 sierpnia

Gminne dożynki - 23 sierpnia

100 lat pani Stanisławy Klimek
z Brzechowa - 24 sierpnia

Ćwiczenia gminne OSP - 30 sierpnia

Mamy serce na nakrętki - wrzesień

Nowy rok szkolny - 1 września

Narodowe Czytanie Balladyny
- 3 września

Pierwszy Marsz Seniorów
Po Zdrowie - 12 września

Daleszyce w telewizyjnej „Akcji lato”
- 13 września
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Otwarcie SP w Niestachowie
- 14 września

Koncert Pasja łączy pokolenia
- 25 września

Przekazanie sprzętu dla OSP Daleszyce
i Suków - 28 września

Rozpoczęcie jubileuszu 800-lecia
daleszyckiej parafii - 29 września

Wizyta mistrzyni Aleksandry Adamskiej
w SP Daleszyce - 2 października

100 lat pani Feliksy Tarłowskiej
z Daleszyc - 14 października

Pomogliśmy sprzedawcom chryzantem
- listopad

Zamknięte cmentarze na Wszystkich
Świętych - 1-2 listopada

Burmistrz Daleszyc po raz trzeci
Samorządowcem Roku w plebiscycie
Echa Dnia - 9 listopada

102. rocznica Odzyskania
Niepodległości - 11 listopada

Capstrzyk Powstańczy w Murawinie
- 28 listopada

Mikołajki w szkołach - grudzień

5-lecie Miejsko-Gminnego Żłobka
- 1 grudnia

Świąteczne paczki od pracowników
UMiG dla potrzebujących - 21 grudnia

Mikołajki w MGBP - 6 grudnia

Podpisanie umowy na dofinansowanie
projektu „Eko-urząd - termomodernizacja
budynku UMiG Daleszyce” - 23 grudnia

Akcja Ożywiamy Rynek na Święta
- 18 grudnia

Jasełka w Daleszycach - 27 grudnia
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2020-ty w gminie Daleszyce
Za nami rok pełen wyzwań
W 2020-ty rok wchodziliśmy pełni optymizmu, z rekordowo wysokim budżetem gminy i wielkimi planami
inwestycyjnymi. Byliśmy przygotowani na to, że na realizację zamierzonych celów wpłyną podniesione decyzjami
rządu wydatki samorządów (zmiany ustawowe w podatku
PIT i płacy minimalnej), nie spodziewaliśmy się jednak
kolejnych utrudnień, jakie wynikły z wprowadzenia w kraju
stanu epidemii. Związane z nim obostrzenia bezpośrednio
przełożyły się na niższe od planowanych wpływy do budżetu gminy z podatków i opłat lokalnych.
Mimo tych wszystkich trudności, możemy z satysfakcją
stwierdzić, że ubiegły rok zamknęliśmy realizując plan, dzięki
któremu gmina Daleszyce będzie się nadal dynamicznie
rozwijała. Zrealizowane zostały zaplanowane wcześniej
działania, przygotowano także szereg nowych zadań. Wśród
najważniejszych są kolejne kilometry dróg i chodników, które
usprawniają komunikację na terenie naszych sołectw,
inwestycje w oświatę, doposażenie jednostek OSP i
porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Wszystko po
to, by mieszkańcom żyło się w naszej gminie z każdym
rokiem coraz lepiej.
W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowane zostały
dochody w wysokości ponad 92 mln zł, wydatki na kwotę 99
mln zł, a na realizację inwestycji przeznaczone zostało blisko
30 mln zł. Co zyskaliśmy?

Sala konferencyjna OSP w Daleszycach

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach

Drogi i chodniki

Bezpieczne funkcjonowanie

W 2020 roku w gminie Daleszyce przybyło ok. 13 km dróg i chodników, a kolejne
remonty już są w trakcie realizacji oraz projektowania. Przebudowane zostały m.in.
odcinki dróg gminnych w Słopcu, Dankowie i Kranowie, Marzyszu, Niwach,
Trzemośnie, Brzechowie i Komórkach, oraz drogi powiatowe i chodniki
w Marzyszu, Szczecnie, Sukowie-Modrzewiu i niemal 6-kilometrowy odcinek trasy
Suków-Borków-Daleszyce. Rusza długo oczekiwana i kompleksowa rozbudowa
ulicy Kilińskiego w Daleszycach (650 m), w fazie projektowania są m.in. odcinki
dróg w Brzechowie i Mójczy (każdy o długości 800 m), zlecone zostało również
wykonanie dokumentacji projektowej budowy kładki dla pieszych przez rzekę
Belnianka przy ujściu do zalewu Borków.

Otwarcie drogi powiatowej w Szczecnie

Suków-Borków-Daleszyce

Szczecno

Szczecno

Środki budżetowe stale zabezpieczają funkcjonowanie w gminie
oświaty, pomocy społecznej, transportu i bezpieczeństwa, w tym:
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, straży miejskiej, szkół, przedszkoli i Miejsko-Gminnego Żłobka,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, świetlic i klubów seniora, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
z filiami, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kranów
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„Największymi” inwestycjami zapisanymi w ubiegłorocznym
budżecie były: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Daleszycach (12 mln zł), budowa kanalizacji
sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej Suków-Kranów (10 mln zł),
rozbudowa szkoły podstawowej w Niestachowie (3,5 mln zł), rozbudowa ulicy
Kilińskiego w Daleszycach (3 mln zł), projekty dotyczące działania klubów
seniora i wsparcia bezrobotnych (po 1,3 mln zł), budowa boisk w Borkowie
i Mójczy (1 mln zł).

Brzechów

Szczecno

Przekazanie placu budowy
- ul. Kilińskiego w Daleszycach

Niwy

Słopiec

Otwarcie drogi powiatowej w Marzyszu

Marzysz

Komórki

Komórki

Marzysz

Marzysz

Suków

W czołówce po dofinansowania

Słopiec

Dynamiczny rozwój jest wynikiem mądrego planowania budżetowego
i skutecznego sięgania po finansowanie zewnętrzne. O tej skuteczności
świadczy m.in. pozycja gminy w rankingu ukazującym wartość umów
podpisanych w kraju na realizację unijnych projektów. Zestawienie
przygotowane na początku minionego roku przez Parlament Europejski
pokazało, że Daleszyce znalazły się na 1-ym miejscu w powiecie kieleckim
i 6-tym miejscu w regionie świętokrzyskim, plasując się przed innymi gminami,
tuż za największymi miastami.

Głos Daleszyc
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Gospodarka wodno-ściekowa
W ostatnich latach lokalny samorząd
kładzie duży nacisk na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie Gminy Daleszyce. To kwestia
sprostania obowiązującym przepisom
i zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom. Obecnie jedną
z największych realizowanych i będących już na ukończeniu inwestycji jest
rozbudowa i przebudowa oczyszczalni

Oczyszczalnia ścieków w Daleszycach

ścieków w Daleszycach. Prace opiewają na kwotę ok. 12 mln zł. W trakcie
realizacji jest także modernizacja
oczyszczalni ścieków w Marzyszu
o wartości ponad 1 mln zł. Prowadzone
są również przygotowania do rozbudowy i przebudowy trzeciej z oczyszczalni – Szczecno.
Zakończone zostały prace przy
budowie kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Sukowie i Kranowie, jesteśmy
w trakcie realizacji II etapu budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kranów. Prowadzone są prace
przy rozbudowie sieci wodociągowych
w miejscowościach Niestachów,
Daleszyce, Marzysz, Mójcza, Kranów,
Szczecno, Brzechów, Borków, Smyków, Suków. Budowana jest sieciowa
pompownia wodociągowa w miejsco-

Oczyszczalnia ścieków w Marzyszu
wości Brzechów oraz modernizacja
ujęcia wody Smyków/Niwy. Gmina jest
w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej na budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzechów i Niestachów.

Energooszczędne oświetlenie ulic
Na terenie całej gminy „uzupełniana”
jest infrastruktura oświetleniowa: przy
drogach stawiane są nowoczesne
ledowe lampy i nowe słupy. Zadania
zostały zrealizowane m.in. w Niwach,
Brzechowie-Nowinach, Trzemośnie,
Szczecnie, Komórkach, Marzyszu,

Widełkach, Kranowie i Kaczynie.
Samorządowcy przygotowali też
kolejne zamówienie na budowę
oświetlenia drogowego, m.in. w Cisowie, Borkowie, Szczecnie, Niwach,
Podmarzyszu, Mójczy i Widełkach.

Siłownia zewnętrzna w Słopcu

Oświata i rekreacja
W minionym roku najważniejszą inwestycją oświatową na terenie gminy
Daleszyce było zakończenie rozbudowy szkoły podstawowej w Niestachowie (3,8 mln zł). Obiekt zyskał
nowoczesny segment z salą gimnastyczną, salami lekcyjnymi, węzłem
sanitarnym i windą dla niepełnosprawnych. Większy komfort zyskali również uczniowie szkoły w Szczecnie,
gdzie przeprowadzony w ub. roku
remont objął m.in. wymianę podłóg,
drzwi, odnowienie łazienki i zakup
nowych mebli i pomocy dydaktycznych. Gmina realizuje projekt „Edukacja
cyfrowa w szkołach podstawowych”,
w ramach którego zakupione zostały
dodatkowe komputery, prowadzone
są szkolenia dla uczniów i nauczycieli.
W obszarze oświatowosportowym kolejnym rozpoczętym
zadaniem jest budowa boisk w Mójczy
i Borkowie, a także przygotowania
do budowy boiska w Niestachowie.
Powstał nowy plac zabaw przed
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
w Daleszycach, w ramach funduszu

Szkoła Podstawowa w Niestachowie
Remont w szkole w Szczecnie

Plac zabaw w Borkowie

Plac zabaw w Daleszycach

sołeckiego z budżetu gminy zrealizowane zostało podobne zadanie
w Borkowie, a kolejny plac zabaw jest
już zaprojektowany obok świetlicy

w Cisowie. Powstają również kolejne
siłownie zewnętrzne w gminie: przy
szkole w Marzyszu i obok placu zabaw
w Słopcu.

Przyjazne miejsce Stałe inwestowanie w lokalną infrastrukturę, a także

działania prospołeczne i dbałość o przedsiębiorców
– to atuty, które sprawiają, że gmina Daleszyce jest od lat dobrze ocenianą przez
mieszkańców i jedną z najchętniej wybieranych do osiedlania się. Jak wynika
również z danych ewidencji ludności w naszej gminie, od lat stale rośnie tu liczba
mieszkańców. Na koniec grudnia 2020 r. stan ludności wyniósł 15 877 osób,
czyli o 112 osób więcej, niż w roku 2019.
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Działania prospołeczne
W 2020 roku w gminie Daleszyce otwartych zostało pięć
klubów seniora: w Cisowie, Daleszycach, Komórkach,
Smykowie i Sukowie, do których zaproszeni zostali również
mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Tutaj w ramach
programu „Gmina przyjazna seniorom” organizowane są dla
starszych osób zajęcia integracyjne, artystyczne i rekreacyjne,
zakupiony jest potrzebny sprzęt i akcesoria, zapewnione
także specjalistyczne wsparcie psychologiczne. Projekt
opiewa na kwotę ok. 1,3 mln zł. Podobną sumę przeznaczono
na innowacyjny w skali kraju program aktywizujący osoby
bezrobotne, realizowany przez MGOPS: „Elastyczni na rynku
pracy”. Tutaj grupa mieszkańców otrzymuje kompleksowe
wsparcie specjalistów od rynku pracy, ale też m.in. od
wizerunku osobistego czy psychologa.

Sport
W 2020 roku kolejne tryumfy świętowała szkółka kolarska
Vento Bike Team, która jednocześnie obchodziła piąte
urodziny. Jubileusz został przypieczętowany kolejnym już
tytułem Drużyny Roku w plebiscycie mieszkańców regionu
świętokrzyskiego. Jan Baćkowski zdobył tytuł Trenera Roku, a
młodzi kolarze są też w najlepszych trójkach wśród
Sportowców i Talentów Roku. Nie zawiedli również na
żadnym z licznych startów i tradycyjnie już przywieźli
najcenniejsze medale m.in. z Tour de Pologne Junior czy
Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich.

Zajęcia rekreacyjne klubów seniora

Swoje sukcesy świętowali także najmłodsi podopieczni klubu
Spartakus Daleszyce. Juniorzy zwyciężyli w turnieju piłkarskim „Piątka na rynku”, pokonując najsilniejsze zespoły
młodych zawodników piłki nożnej w województwie
świętokrzyskim. Akademia piłkarska Spartakus Daleszyce
rozpoczęła w tym roku nowy projekt i założyła „Piłkarskie
przedszkole”, zdobyła też „srebrną gwiazdkę” w systemie
Certyfikacji Szkółek PZPN, co oznacza spełnienie rygorystycznych kryteriów organizacyjnych i szkoleniowych.
Nie zawodzą swoich kibiców także piłkarki Sparty
Daleszyce, które w sezonie letnim zdobyły Puchar Polski
2020 oraz brązowe medale w Mistrzostwach Polski Kobiet
w Beach Soccer. Na terenie gminy Daleszyce prężnie działa
również Klub Karate Kyokushin Chikara, którego zawodnicy
zdobywają medale w turniejach organizowanych w całym
kraju i za granicą.

Tradycje i kultura

Kolejny rok sukcesów Vento Bike Team

Mimo stanu pandemii, w minionym roku zdołaliśmy zorganizować wiele imprez integrujących mieszkańców
i pielęgnujących lokalne tradycje. Wiele z nich miało miejsce
jeszcze przed wprowadzeniem obostrzeń, kolejne zostały
„okrojone” do minimum. Jeszcze w styczniu najmłodsi
mieszkańcy gminy mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych w czasie ubiegłorocznych ferii zimowych
w MGOK, na tradycyjny Dzień Kobiet zaprosiła panie
Miejsko-Gminna Biblioteka oraz Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich i MGOK. Nie zapomnieliśmy o dożynkach
gminnych, wzięliśmy udział w Narodowym Czytaniu, odbyły
się dofinansowane zewnętrznie pikniki rodzinne w Kranowie,
Cisowie, Niwach i Daleszycach.
W roku 2020 z organizacji największych imprez,
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takich jak Jarmark na świętego Michała, trzeba było
zrezygnować, ale w skromny sposób upamiętnione zostały
najważniejsze wydarzenia historyczne, m.in. 76. rocznica
wymarszu AK na akcję „Burza” oraz 102. rocznica
Odzyskania Niepodległości. Równie ważnym wydarzeniem
dla całej lokalnej społeczności było rozpoczęcie jubileuszu
800-lecia istnienia daleszyckiej parafii, który przypada
w 2021 roku i będzie prawdopodobnie świętowany podczas
odpustu na świętego Michała, 29 września.
Swój niezwykle ważny jubileusz świętowała także
szkoła w Daleszycach, która z powodu obostrzeń
epidemicznych zrezygnowała z hucznych uroczystości.
Uczniowie wzięli udział w szeregu konkursów, w których
sami mieli okazję zapoznać się z historią szkoły czy relacjami
rodziców i dziadków na jej temat. Według źródeł
historycznych, pierwsze wzmianki o istnieniu szkółki
parafialnej w Daleszycach pochodzą już z 1597 roku,
ale zachowane do dziś dokumenty wskazują dzień 23 lutego
1820 roku jako datę zawiązania Towarzystwa Szkoły
Elementarnej, która oficjalnie rozpoczęła swoją działalność
w Daleszycach 4 maja 1820.

Gotowi na wyzwania
Zrównoważony rozwój gminy Daleszyce to zasadniczy cel
prac samorządu i wizji, która zakłada, że inwestycje
realizowane są wielotorowo. Daleszyce zaspokajają potrzeby
rodzin i przedsiębiorców, jednocześnie dostosowując się
do trendów ekologicznych. W tym celu realizowane są inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki wodnościekowej, coroczny program utylizowania azbestu z naszych
domów, czy też termomodernizacje obiektów użyteczności
publicznej. W ub. roku do listy tych właśnie budynków
„dopisana” została siedziba Urzędu Miasta i Gminy przy

Społeczne potrzeby
W ubiegłorocznym budżecie zaplanowane zostały
środki na dofinansowanie zakupu nowego wozu
strażackiego dla OSP w Smykowie i remonty w kilku
remizach strażackich, utrzymany został transport
publiczny i wprowadzone zostały dodatkowe linie
autobusowe na czterech trasach, kontynuowano
działania prozdrowotne takie jak szczepienia przeciwko grypie i meningokokom.
O zachowanie dziedzictwa kulturowego i wielowiekowych tradycji naszego regionu dbają Koła Gospodyń
Wiejskich i zespoły śpiewacze, w uświetnianie gminnych
uroczystości angażują się druhowie OSP. W ub. roku
– podczas niewielu zorganizowanych wydarzeń – dostrzeżone zostały Dalmarjanki” z Daleszyc i „Sukowianki znad
Lubrzanki”, które wystąpiły w finale 44. Buskich Spotkań
z Folklorem. Daleszycka orkiestra dęta i zespół mażoretek
otrzymały „Srebrne Pasmo” w ogólnopolskim, zdalnym
przeglądzie orkiestr OSP.
placu Staszica w Daleszycach, która zostanie poddana
gruntownemu remontowi i przebudowie. Projekt termomodernizacji obiektu został dofinansowany ze środków
unijnych, efekty trwających prac mamy zobaczyć już w 2022
roku.
Sukcesywny rozwój Miasta i Gminy Daleszyce
to zadanie samorządu i jednocześnie ogromna satysfakcja
wszystkich osób zaangażowanych w efekty tej pracy. Mamy
nadzieję, że satysfakcję z tych działań mają również wszyscy
mieszkańcy naszej gminy, z myślą o których wszystkie
działania są podejmowane.
Magdalena Włodarska

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
1
2
telefonicznie 41/317-16-94 wew. 121. Osoba, która jako pierwsza udzieli
poprawnej odpowiedzi otrzyma od nas niespodziankę. Nagrodę za rozwiązanie
krzyżówki
z poprzedniego numeru otrzy-muje, Rozalia Skowron z Niestachowa.
5
4
3
Gratulujemy. Rozwiązaniem było hasło „Sylwester”.
4
1
Zdjęcie zagadka z poprzedniego numeru przedstawiało „Kościół
w Mójczy”, nagrodę otrzymuje, Emilia Pietrzyk z Daleszyc. Gratulujemy!
6
7
9

6

8
3

7
9
5
8

10
10

Litery z pól ponumerowanych
od 1 do 10 utworzą rozwiązanie.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Poziomo:
3. Rozłożysty krzew o żółtym kwiatostanie, kwitnie pod koniec zimy (marzec).
4. Przepływa przez sołectwo Widełki
8. W kalendarzu katolickim pierwszy dzień Wielkiego Postu.
9. Jedno z sołectw gminy Daleszyce częściowo położone na terenie rezerwatu
Białe Ługi.
10. Nazwa nieistniejącego już kieleckiego klubu piłkarskiego działającego także
pod nazwami Partyzant i Gwardia.
Pionowo:
1. Karol... wybitny piłkarz ręczny, ur. w Sandomierzu, wielokrotny reprezentant
Polski, a także gracz kieleckiego klubu Vive Kielce...
2. Okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw; rozpoczyna się
najczęściej w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową.
5. Góra leżąca na terenie leśnictwa Sieraków.
6. Daw. rzemieślnik trudniący się przygotowaniem tkanin i czyszczeniem ubrań.
7. Ryszard..., zmarły 28 stycznia br. aktor pochodzący z Mniowa (pow. kielecki),
znany z roli w serialu „Świat według Kiepskich”
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Epidemia izolacji. Szkoły przeciwdziałają Talenty są wśród nas
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sukowie wzięli udział w warsztatach terapeutycznych, które mają przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom psychologicznym izolacji społecznej. Młodzież rozmawiała ze specjalistą o swoich
emocjach i zagrożeniach czychających w świecie wirtualnym.
Przymusowe ograniczenie kontaktów
społecznych ma pomóc zmniejszyć
liczbę zachorowań na COVID-19, ale
jego ubocznym skutkiem może być
wzrost poziomu frustracji i niezadowolenia. Jak? Właśnie o tym rozmawiali
uczniowie z Sukowa podczas warsztatów, które z racji na stan pandemii,
odbywały się w trybie zdalnym. Pod
lupą specjalisty znalazły się również
kwestie: wyrażania uczuć i emocji,
zagrożeń w wirtualnej sieci, cyberprzestępczości, zasad zdrowej komunikacji,
profilaktyki agresji, mowy nienawiści
i zachowań ryzykownych.
Wszyscy dziś w jakimś stopniu
odczuwają lęk związany z pandemią
i kryzysem gospodarczym, a także
utratę poczucia stabilności. Powodów
do niepewności nie brakuje. Pokus
również. Uczniowie wiele godzin
spędzają w Internecie, a jak wiadomo
wirtualna przestrzeń pod płaszczykiem
atrakcyjności skrywa wiele niebezpieczeństw. Dlatego tak ważne jest, aby
o swoich problemach i lękach rozmawiać. Pierwszym zagrożeniem jest
eskalacja niewłaściwych postaw wynikających z narastającej frustracji. Nie
ma jednakowych dla wszystkich reguł
radzenia sobie ze stresem, bo każdy
reaguje indywidualnie. Nie można
jednak pozostawać obojętnym na
wszelkie niepokojące sygnały – podkreślają nauczyciele SP w Sukowie.

Cykl zajęć profilaktycznych
prowadzony był w starszych klasach
przez Łukasza Niewczasa - kierownika
działu Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w ŚCPiE
w Kielcach. Również nauczyciele mieli
możliwość podniesienia kwalifikacji
poprzez udział w programie „Praca
z osobami zagrożonymi przemocą
i uzależnieniem w czasie izolacji społecznej".
Trzeba dodać, że we wszystkich szkołach w gminie Daleszyce
uczniowie z problemami osobistymi
mogą zwrócić się po specjalistyczną
pomoc: do dyspozycji dzieci i młodzieży są wychowawcy i dyrektorzy;
od początku prowadzenia w szkołach
zdalnej edukacji swoje dyżury mają
szkolni pedagodzy i psycholodzy. Przy
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Daleszycach od kilku lat
funkcjonuje także Telefon Zaufania:
505 076 387.
Redakcja

KOMPLEKSOWE USŁUGI
Z ZAKRESU DRUKU
CYFROWEGO, OFFSETOWEGO

GOOD
DROOK

tel. 794-908-928
drukarnia.gooddrook@gmail.com
26-021 Daleszyce, ul. 3 Maja 12A

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie. Operacja pt.
„Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług poligraﬁcznych” realizowana przez Bartłomieja Kraskę
współﬁnansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020.
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

DRUKARNIA

I WIELKOFORMATOWEGO

Na łamach styczniowego Głosu Daleszyc prezentujemy Państwu wiersz,
jak dotąd, najmłodszej spośród publikowanych przez nas autorek: 14letniej Karoliny Kosakiewicz. Młodziutka poetka jest uczennicą ósmej
klasy Szkoły Podstawowej w Daleszycach, a utwór pt. „Z pamiętnika partyzanta” powstał w odpowiedzi na konkurs ogłoszony z okazji 200-lecia
istnienia placówki.
Z powodu ograniczeń epidemicznych
i zdalnego nauczania, ubiegłoroczny
jubileusz został uczczony w formie projektu edukacyjnego skierowanego
do wszystkich uczniów, którzy mogli
wykazać się w konkursach plastycznych, historycznych i literackich.
W efekcie mogliśmy się przekonać,
że w naszej gminie dojrzewa bardzo
utalentowana młodzież; uwadze Czytelników polecamy wszystkie nagrodzone prace, które można znaleźć
na stronie internetowej szkoły w Daleszycach.
Magdalena Włodarska

„Z pamiętnika partyzanta”
Mgła spowiła daleszycki las,
Księżyc złożył swe ramiona.
Z głębi dochodzą tylko szepty.
Mój duch bierze oddech…
Wracam do lat mego dzieciństwa….
Matka krząta się po izbie,
Czuć zapach pieczonego chleba,
Żar paleniska ogrzewa chatę.
Spoglądam przez okno,
Stawiam do tyłu krok.
Wolność woła, krzyczy, błaga:
Partyzancie, zbudź się!
Biegnę, ile tchu w mych piersiach.
Łza spływa, a serce krwawi.
Dusza zrywa się do walki!
Strach usypia i pędzę do przodu.
Wokół strzały i huki…
Ziemia krwią zbroczona
Przyjmuje ciała poległych partyzantów.
Na usta cisną się słowa:
cześć i chwała bohaterom!
Karolina Kosakiewicz

Głos Daleszyc
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