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Egzemplarz bezpłatny
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Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Za nami połowa roku, początek lata i wakacji – to czas, 
który skłania do pewnych podsumowań. Tym bardziej, 
że po wielu tygodniach życia w obliczu zagrożenia 
koronawirusem, największe obostrzenia wprowadzone 
w kraju są już luzowane, otwierają się świetlice, 
niewielkie zgromadzenia są możliwe, sportowcy 
wznowili treningi, uczniowie po wakacjach mają 
wrócić do szkół. Stan epidemii nadal obowiązuje, 
wszystkie aktywności odbywają się z zachowaniem 
reżimu sanitarnego, jednak możemy się cieszyć, że sy-
tuacja powoli wraca do „normy”.
 Mimo wszelkich ograniczeń, nadal sumiennie 
realizujemy rozpoczęte w gminie Daleszyce inwestycje. 
Mieszkańców na pewno ucieszą plany zwiększenia 
liczby połączeń autobusowych, a także postępy 
w porządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej 
w naszej gminie. To są działania nie zawsze  widoczne 
„gołym okiem”, a jednak niezwykle ważne dla 
poprawienia warunków życia Mieszkańców.
 Podsumowaniem całego minionego roku pracy 
na rzecz gminy Daleszyce stała się sesja absolutoryjna. 
Cieszy mnie, że dbanie o stan finansów gminy 
i realizacja naszych zadań została tak dobrze oceniona. 
Dziękuję przy tym Mieszkańcom za zaufanie, a wszy-
stkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu gminy, 
za dobrą współpracę. Wspierając się i działając 
wspólnie najlepiej możemy zadbać o naszą „małą 
ojczyznę”.
 Do aktualnego numeru naszego miesięcznika 
dołączamy przygotowaną dla Państwa analizę kosztów 
wpływających na aktualną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Chcę tym samym rozwiać 
wszelkie wątpliwości dotyczące sposobu naliczania 
obowiązujących kosztów i przekonać Państwa, 
że – w przeciwieństwie do wielu innych gmin – udało 
nam się ograniczyć je do minimum.
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Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!

Na apel burmistrza Dariusza Meresińskiego o pomoc w szyciu 
maseczek odpowiedziały panie z kół gospodyń wiejskich, praco-
wnicy jednostek samorządowych, członkowie stowarzyszeń 
i mieszkanki całej gminy. 
– Chcę dzisiaj szczególnie podziękować wszystkim, którzy szyli 
maseczki w czasie, gdy w całym kraju były trudności z ich pozy-
skaniem – podkreśla burmistrz. – Dzisiaj nie mamy problemu, 
by kupić tyle sztuk, ile potrzeba, jednak w pierwszych dniach 
stanu epidemii, kiedy nawet w placówkach służby zdrowia 
brakowało środków ochrony osobistej, Wasza gotowość 
do pomocy była wspaniałym przykładem ofiarności i solidar-
ności.  
 W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-COV-2 
dnia 16-go kwietnia wszedł w życie obowiązek noszenia 
maseczek ochronnych w miejscach publicznych, a od początku 
czerwca są one wciąż obowiązkowe w miejscach, gdzie nie 
możemy utrzymać dystansu społecznego. Dziś, gdy obserwu-
jemy duże poluzowanie reżimu sanitarnego, warto przypom-
nieć, że noszenie maseczek jest nakazane w urzędach, 
sklepach, aptekach i innych miejscach publicznych, w których 
nie można utrzymać dwumetrowej odległości od innych osób. 

Redakcja

Tysiące sztuk maseczek ochronnych powstały w gminie 
Daleszyce od początku ogłoszonego w kraju stanu 
epidemii. Dziś, gdy bez trudu możemy zaopatrzyć się 
w ten środek ochrony osobistej, szczególnie dziękujemy 
wszystkim, którzy zadbali o bezpieczeństwo mieszkań-
ców gminy w pierwszych, najtrudniejszych tygodniach 
pandemii. 

Na mieszkanki 
gminy Daleszyce można liczyć! 

Podziękowanie za maseczki
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Gmina Daleszyce otrzymała dofinansowanie dla czterech linii autobusowych. 

Już wkrótce więcej połączeń komunikacyjnych!

Samorząd gminy Daleszyce pozyskał na utworzenie nowych linii 
komunikacyjnych znaczące dofinansowanie rządowe, które 
wyniesie 200tys. zł. Stosowna umowa w tej sprawie została 
podpisana 22 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. 
– Wykluczenie komunikacyjne, czyli brak połączeń autobuso-
wych w obrębie gmin, czy też powiatów, o którym wielokrotnie 
słyszałem od mieszkańców wielu gmin naszego województwa, 
to bardzo niekorzystne dla życia mieszkańców i rozwoju 
obszarów zjawisko, bo jak inaczej nazwać sytuację, w której nie 
ma jak dojechać do szkoły, na studia czy do pracy. W końcu 
udało nam się ten problem rozwiązać – mówił podczas spotkania 
Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz.
 Wiceminister Anna Krupka podkreślała, że niezwykle 
istotne jest to, aby mieszkańcy mogli łatwiej dojechać nie tylko 
do dużego miasta, ale też łatwiej przemieszczać się w obrębie 
swojej gminy.  
 W gminie Daleszyce powstaną cztery nowe linie 
autobusowe. Jedna z nich będzie prowadziła z Trzemosnej przez 
Borków, Marzysz i Suków do Kielc. Druga trasa połączy Mójczę, 
Suków, Kranów, Daleszyce i zapewni powrót tą samą trasą 

Już wkrótce w gminie Daleszyce zaczną działać nowe linie 
autobusowe. Samorząd pozyskał na ten cel znaczące 
dofinansowanie rządowe. Zostało ono przyznane 
w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej. Środki pozwolą 
w znaczny sposób zmniejszyć problem wykluczenia 
komunikacyjnego niektórych miejscowości.

Dofinansowanie pozwoli utworzyć 
w gminie Daleszyce cztery linie autobusowe

do Kielc. Kolejna linia to: Widełki, Cisów do Daleszyc, następnie 
przez Borków do Kielc. I ostatnia trasa połączy Sieraków, 
Smyków, Daleszyce i Brzechów z Kielcami. 
– Nowe linie autobusowe będą znacznym ułatwieniem dla 
niezmotoryzowanych mieszkańców gminy. Cieszę się, że udało 
nam się pozyskać na ich utworzenie dofinansowanie zewnę-
trzne. Zamierzamy w trybie pilnym ogłosić przetarg dla 
wykonawców usługi i liczymy na to, że już w lipcu autobusy 
pojadą wyznaczonymi trasami – powiedział tuż po podpisaniu 
umowy na dofinansowanie Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce.   

Agnieszka Olech

Nowoczesne technologie 
w oczyszczalni 

Modernizacja oczyszczalni jest częścią projektu dotyczącego 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Daleszyce, który obejmuje również rozbudowę sieci wodno-
kanalizacyjnej. Jest to działanie konieczne dla poprawienia 
komfortu życia mieszkańców. Podniesienie standardów 
technicznych oczyszczalni w Marzyszu pozwoli na zwiększenie 
jej wydajności  i zapewni, że produkt końcowy w procesie 
oczyszczania ścieków będzie znacznie korzystniej wpływał 
na środowisko naturalne. Wymiana przestarzałych instalacji 
i rozbudowa  systemu sterowania ma również za zadanie 
zmniejszyć energochłonność obiektu.
 W zakresie zaplanowanych robót jest m.in. wymiana 
wyeksploatowanych instalacji i urządzeń na nowe, zakup 
urządzeń rezerwowych, remont istniejących obiektów oraz 
wykonanie nowego systemu sterowania pracą oczyszczalni, 
który zapewni pełną ciągłość procesu technologicznego 
oczyszczania. 
– To kolejna milionowa inwestycja na terenie naszej gminy. 
Po trwającej rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków 
w Daleszycach (wartość zadania to kwota około 12 milionów 
złotych), modernizujemy oczyszczalnię ścieków w Marzyszu 
(1mln 166tys. zł), a przygotowujemy się również do moderni-
zacji oczyszczalni ścieków w Szczecnie (wartość kosztorysowa 

Postępuje modernizacja oczyszczalni ścieków w Marzy-
szu. Zadanie polega na wymianie przestarzałych 
urządzeń technologicznych. Nowoczesna oczyszczalnia 
będzie wydajniejsza i bardziej przyjazna dla środowiska.

I etapu to 1,3 miliona złotych). Te inwestycje są nam bardzo 
potrzebne i wpisują się w dbałość o ochronę naszego 
środowiska – powiedział Dariusz Meresiński, Burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce.
 W ramach zadania realizowanego w Marzyszu wykona-
na została już dokumentacja projektowa, remont i wymiana 
wyposażenia pompowni głównej, prace naprawcze i doposa-
żenie drugiego ciągu biologicznego oczyszczania ścieków. 
Dostarczona została również pompa rezerwowa dla reaktora 
biologicznego – wylicza wykonawca inwestycji i zapewnia, 
że realizowane prace nie wpływają na ciągłość procesu 
oczyszczania ścieków. Zakończenie robót będzie miało miejsce 
w marcu 2021.
 Wykonawcą jest Z.P.U. NOSAN z Kielc. Zadanie jest 
dofinansowane w 80% w ramach Osi priorytetowej 4 „Dzie-
dzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.3 „Gospodarka 
wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Magdalena Włodarska

W oczyszczalni trwa montaż 
nowoczesnych instalacji
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Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium 
dla Burmistrza Dariusza Meresińskiego

Sesja Rady Miejskiej odbyła się 19 czerwca 2020r. Głosowanie 
nad udzieleniem absolutorium poprzedziła debata nad raportem 
o stanie gminy za 2019 rok oraz sprawozdanie burmistrza 
z wykonania budżetu. 
– Sesja absolutoryjna to czas na podsumowanie dwunastu 
miesięcy pracy i działań służących zaspokojeniu potrzeb 
mieszkańców. Przeprowadzona ocena budżetu gminy za 2019 
rok wskazuje, że jego realizacja była gospodarczo korzystna 
oraz w odniesieniu do finansów gminy prawidłowa – podkreślił 
burmistrz. 
 W 2019 r. dochody gminy ogółem wyniosły 80 mln 700 
tys. zł – w porównaniu do roku 2018 były wyższe o 5 mln 300 tys. 
zł. Wydatki gminy Daleszyce w 2019 r. zamknęły się kwotą 83 
mln 900 tys. zł i w  porównaniu do 2018-tego były wyższe o 9 
mln 400 tys. zł. 
– Zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, a jednocześnie 
w budżecie zapewniliśmy niezbędne środki finansowe, m.in. 
na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek szkolnych, 
biblioteki, żłobka i dodam, że z roku na rok coraz więcej środków 
z budżetu gminy przeznaczamy na oświatę, aby zapewnić tym 
jednostkom rzetelne działanie – podsumował burmistrz. 
– Zapewniliśmy pieniądze na właściwe utrzymanie i rozbudowę 
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, na dotacje 
do transportu zbiorowego (kwota zwiększona w ciągu czterech 
lat z 500 tys. do 900 tys. zł). Mamy zabezpieczone środki 
na przebudowę dróg, budowę chodników, oświetlenie uliczne, 
opiekę społeczną, utrzymanie obiektów sportowych i wspieranie 
klubów sportowych, na świetlice i placówki kultury, na ochotni-
cze straże pożarne i orkiestrę dętą – wyliczył Dariusz Meresiński.
Ustabilizowanie finansów gminy i umiejętne sięganie po środki 
zewnętrzne dało nam możliwość realizacji szeregu ważnych 
zadań inwestycyjnych. Najważniejsza inwestycja w 2019 roku 
to zakończona budowa obwodnicy Daleszyc i Sukowa, której 
wartość wyniosła niemal 140 mln zł. Na inne inwestycje 
drogowe (budowę dróg, chodników, parkingów przy szkołach 
oraz oświetlenia ulicznego i przygotowanie dokumentacji) 
przeznaczono w sumie 4 mln 200 tys. zł. Wśród najważniejszych 
inwestycji minionego roku jest trwająca rozbudowa budynku 
Szkoły Podstawowej w Niestachowie (3,5 mln zł), zakończona 
budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach o wartości 
2,4 mln zł, zakończone prace przy rozbudowie budynku OSP 
w Komórkach na potrzeby świetlicy wiejskiej (ponad 1 mln zł), 
termomodernizacja budynku szkolnego w Szczecnie (364,5 tys. 
zł), budowa platformy widokowej w Daleszycach z zagospoda-
rowaniem placów wokół świetlic w Cisowie i Widełkach za ponad 
600 tys. zł. 
 Ubiegły rok to również kolejne inwestycje wodno-
kanalizacyjne, w tym rozpoczęta przebudowa i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Daleszycach – wartość tego zadania 
to kwota ok. 12 mln zł i jest to obecnie największa inwestycja 
prowadzona na terenie gminy. Realizowane były duże projekty 
społeczne, m.in. program aktywizacji bezrobotnych, zakup 

Radni Rady Miejskiej w Daleszycach jednogłośnie udzielili 
absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok 
Dariuszowi Meresińskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Daleszyce.  Stan finansów gminy pozytywnie zaopinio-
wała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach oraz 
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Daleszycach.

Głosowanie nad udzieleniem 
burmistrzowi absolutorium było jednym 

z najważniejszych punktów obrad

opasek telemedycznych, nowego samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych. Fundusz sołecki w ub. roku został 
wykorzystany w 98%. 
– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim 
za współpracę – mówił burmistrz. – Udało nam się zrealizować  
budżet, w którym było bardzo wiele inwestycji. Zadania były 
realizowane przez gminę, niektóre przy współpracy z Urzędem 
Wojewódzkim, Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym 
w Kielcach. Burmistrz dziękował również wszystkim radnym, 
sołtysom, radom sołeckim, zarządowi miasta Daleszyce, 
pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w tym pani 
skarbnik Jadwidze Głozowskiej, dyrektorom szkół, pracownikom 
jednostek samorządowych, mieszkańcom i wszystkim, którzy 
przyczynili się do wykonania ubiegłorocznego budżetu.
 Podczas dyskusji nad raportem o stanie gminy w 2019 
roku Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sławomir 
Jamioł zwrócił uwagę na zaangażowanie pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Daleszyce pod kierownictwem burmistrza 
w pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności 
funduszy europejskich; jak opublikował GUS, gmina Daleszyce 
w powiecie kieleckim zajęła pierwsze miejsce, a w regionie 
– ósme pod względem skutecznego pozyskiwania środków 
unijnych, a wartość umów opiewa prawie na 234 mln zł. 
– Wszystkie realizowane zadania pokazują, że obrany kierunek 
rozwoju naszej gminy jest celowy i właściwy. Założone plany 
są sukcesywnie realizowane i mają na celu przede wszystkim 
zrównoważony rozwój całej gminy i poprawę życia wszystkich 
mieszkańców – podkreślił przewodniczący.
 Mariusz Dziadowicz, Przewodniczący Komisji Samorzą-
dowej zwrócił uwagę na wielomilionowe inwestycje w gospo-
darkę wodno-kanalizacyjną. – Dziękuję Panu Burmistrzowi, 
że działa nie populistycznie, ale inwestuje w te obszary, które nie 
są widoczne gołym okiem, a tak ważne dla mieszkańców. 
Rozwój miasta i gminy Daleszyce, do którego dąży burmistrz 
wraz z radnymi, sołtysami i pracownikami Urzędu, jest 
zauważalny przez mieszkańców poprzez szereg inwestycji, 
dzięki którym żyje się tu lepiej, ale widzą to też turyści, 
przedsiębiorcy, a przede wszystkim osoby szukające miejsca 
do zamieszkania, którzy od lat chcą się u nas osiedlać. Pod 
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względem liczby wydanych zezwoleń na budowę również 
w 2019 roku jesteśmy w czołówce w powiecie kieleckim. 
 Czesław Skrybuś, Wiceprzewodniczący Komisji Samo-
rządowej podziękował burmistrzowi i pracownikom Urzędu 
za działania na rzecz gminy i życzył dalszego owocnego 
funkcjonowania.  – Programy, które są realizowane w gminie, 
są wielowątkowe, a zmiany są widoczne w budżecie, bo proszę 
sobie wyobrazić, że rozpoczynaliśmy poprzednią kadencję 
z około 46-ciomilionowym budżetem,  a dziś, dzięki skutecznym 
działaniom, to kwota ponad 100 mln zł, natomiast zadłużenie 
spadło z poziomu, który był już zagrożony komisarycznie. 
 Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach Rafał 
Siwonia podziękował również za rzetelną pracę radnym. 
– W minionym roku odbyło się 19 sesji, podjęto 137 uchwał, 
z czego wojewoda nie wydał żadnego rozstrzygnięcia 
nadzorującego choćby w części uchwały. To pokazuje, że wszy-
stkie uchwały zostały podjęte zgodnie z prawem, co w dobrym 
świetle stawia naszą Radę Miejską – dodał przewodniczący.
 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmi-
strza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu 
za 2019 rok została przyjęta czternastoma głosami za, przy 
nieobecności jednego radnego. Radni również jednogłośnie 
przyznali burmistrzowi wotum zaufania na podstawie przedsta-
wionego raportu o stanie gminy.
– To wyjątkowa chwila – podsumowała obecna na posiedzeniu 
radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala. – Chciałabym 
pogratulować burmistrzowi uzyskania absolutorium i podzięko-
wać radnym za jednomyślne głosowanie. Przypominam sobie, 
że kiedy w 2018 roku niektórzy z Was po raz pierwszy zobaczyli 
projekt budżetu – to był olbrzymi dokument, który przedstawił 
Wam burmistrz na początku Waszej drogi jako radnych – wielu 
miało obawy, jak zrealizujemy te wszystkie działania, milionowe 
inwestycje. Daliście wtedy olbrzymi kredyt zaufania burmistrzo-
wi, a dziś możecie mieć z tego powodu satysfakcję. Pamiętam, 
że burmistrz w wyborach startował pod hasłem „Droga 
w dobrym kierunku” i to jest wciąż aktualne hasło.  Jestem w tej 
sytuacji, że mogę się wypowiadać jako pracownik Urzędu, radna 
powiatowa i mieszkanka – i z każdej z tych płaszczyzn widzę 
rozwój gminy. Chcę Wam podziękować także za te wszystkie 
odważne decyzje, które podjęliście w 2019 roku, a które będzie-
my teraz realizować wspólnie z powiatem po to, żeby wszystkim 
mieszkańcom żyło się lepiej.

Magdalena Włodarska

Kolejne odcinki naszych dróg 
zostaną oświetlone

W tym etapie rozbudowy systemu gminnego oświetlenia 
ulicznego podpisane zostały umowy na realizację ośmiu zadań. 
W ramach jednego z nich rozpoczęła się już budowa oświetlenia 
w Niwach od stacji paliw (wzdłuż drogi powiatowej oraz 
gminnej, w miejscowości Daleszyce oraz Niwy Daleszyckie). 
W ramach projektu powstanie 14 nowych słupów, na których 
zamontowane zostanie nowoczesne oświetlenie typu Led.  
 Dwa z zadań dotyczą budowy w Brzechowie-Nowinach,  
gdzie na dwóch odcinkach drogi gminnej zamontowanych 
zostanie w sumie trzynaście sztuk oświetlenia drogowego 
na istniejących słupach. Rozbudowane zostanie także 
oświetlenie w Trzemosnej (od posesji nr 49 do nr 52), gdzie 
staną cztery słupy z nowoczesnymi lampami Led.
 Kolejnych 10 słupów i 10 opraw oświetleniowych Led 
powstanie przy drodze gminnej w sołectwie Szczecno; 6 słupów 
i 6 lamp – przy drodze gminnej w miejscowości Komórki 
(Podwale). 9 sztuk opraw oświetlenia drogowego zamontowa-
nych zostanie przy drodze gminnej od leśniczówki do przepom-
powni Marzysz I – Marzysz II. Ostatnie zadanie przewiduje 
montaż dwunastu słupów z oprawami oświetleniowymi typu Led 
przy drodze powiatowej przez las w kierunku kościoła 
w Kaczynie.
 Termin realizacji zadań mija z końcem sierpnia br. 
Wykonawcami wyłonionymi w trybie nieograniczonego 
przetargu zostały firmy Nice-Proj z Miedzianej Góry oraz 
Elektrotech z Działoszyc. Wartość umów podpisanych 
z wykonawcami opiewa na sumę 254,7 tys. zł.

Magdalena Włodarska

Będzie bezpieczniej i bardziej komfortowo na drogach 
gminy Daleszyce. Zaczęła się budowa kolejnych elemen-
tów oświetlenia ulicznego w naszych miejscowościach. 

Nowa droga w Niwach już gotowa

W ramach zadania wybudowana została jezdnia o szerokości 
pięciu metrów i półmetrowe pobocza. Inwestycja ma ułatwić 
komunikację i poprawić komfort życia mieszkańcom Niw. 
 Inwestycja gminna kosztowała ponad 460 tys. zł, w tym 
dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 
wyniosło 368 tys. zł. 

Magdalena Włodarska

W Niwach Daleszyckich zakończyła się budowa nowego 
odcinka drogi gminnej. Powstało 661 metrów bieżących 
jezdni i pobocza, które stanowią połączenie z istniejącym 
ciągiem komunikacyjnym.

Radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili 
burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium

Nowo wybudowana droga już służy mieszkańcom
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Egzamin ósmoklasisty w gminie Daleszyce

W tym roku egzamin odbył się z niemal dwumiesięcznym 
opóźnieniem spowodowanym wprowadzonym w kraju stanem 
epidemii. Młodzież wróciła w opustoszałe mury szkół po trzech 
miesiącach nauczania zdalnego. To jednak nie wszystkie zmiany 
w porównaniu z ubiegłymi latami: na terenie szkół obowiązują 
zasady bezpieczeństwa sanitarnego i dystansu społecznego, 
dlatego przed wejściem do budynku trzeba było zdezynfekować 
ręce i założyć maseczkę, a na korytarzach, podobnie jak 
w salach, należało zachować dwumetrowe odległości od innych 
osób. W szkole w Daleszycach, choć do egzaminu podeszły dwie 
klasy, przygotowano dla nich sześć sal lekcyjnych. 
– Zachowujemy dystans, uczniowie są rozdzieleni, ale mimo tak 
„surowych” warunków, ze spokojem i w skupieniu podchodzą 
do testów – mówiła wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego, Teresa Rzepecka.
 Szkoła w Daleszycach ze względu na największą liczbę 
uczniów – 54-ech – mierzyła się z największym wyzwaniem 
dotyczącym organizacji egzaminu zgodnie z obowiązującym 
reżimem sanitarnym. 22 osoby pisały egzamin w Szkole 
Podstawowej w Sukowie, 14 – w Mójczy, 12 – w Niestachowie, 
10 – w Brzechowie, natomiast po ośmiu ósmoklasistów zdawało 
testy w szkołach w Marzyszu i Szczecnie, a po siedmiu 
– w Borkowie, Słopcu i Sierakowie. Przystąpienie do egzaminu 
jest dla ósmoklasistów warunkiem zakończenia nauki w szkole 
podstawowej, a dobre wyniki testów zwiększają szanse młodych 
ludzi na dostanie się do wybranej szkoły średniej.
 Organizacja egzaminów w „nowej rzeczywistości” 
przysporzyła nieco trosk dyrekcji i nauczycielom, natomiast sami 
ósmoklasiści skupili się na tym, aby wykazać się zdobytą wiedzą.  
Jak twierdzą, najmniej „bali się” języka obcego, a najwięcej 
niepewności czuli przed egzaminem z matematyki, choć 
po fakcie okazało się, że „nie było tak trudno”. Język polski 
podzielił opinie; niektórzy z młodych ludzi nie bez trudu zmierzyli 
się z zasadami poprawnej polszczyzny i znajomości lektur, inni 
bez problemów analizowali „Quo Vadis”, pisali o „życiu z pasją” 
i spotkaniu z ulubionym książkowym bohaterem lub przekony-
wali, że czytanie „czyni mądrzejszym”. Ale kiedy testy już się 
zakończyły i emocje opadły, wszyscy zgodnie zauważyli, 
że w tym roku przyjemnością był sam – choćby chwilowy 
– powrót do szkoły i spotkanie z kolegami i nauczycielami.

149 młodych mieszkańców gminy Daleszyce przystąpiło 
do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Mimo 
„zaostrzonego rygoru”, młodzi ludzie ze spokojem 
zmierzyli się ze sprawdzianem podsumowującym 
pierwszy etap ich edukacji.

MójczaMójczaMójcza

DaleszyceDaleszyceDaleszyceSukówSukówSuków

 Egzamin trwał od 16 do 18 czerwca. Wyniki zostaną 
ogłoszone 31 lipca. 

Magdalena Włodarska

BrzechówBrzechówBrzechów
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Wzruszające spotkanie uczniów z nauczycielami

W tym roku odbiór świadectw odbył się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Mniejsze placówki mogły sobie pozwolić 
na spotkanie całej wspólnoty szkolnej, ale w większych szkołach 
poszczególne  klasy spotkały się we własnym gronie 
w wyznaczonych godzinach. To jednak nie przeszkodziło, 
by przekazać podopiecznym to, co – obok świadectw i nagród – 
najważniejsze: 
– Bardzo się cieszymy, że możemy was znowu zobaczyć! 
– zapewniali zgodnie wychowawcy. – Musimy wam powiedzieć, 
że wspaniale pracowaliście przez cały rok i przez ostatnie 
tygodnie w domach, wszystkie zadania wykonaliście doskonale, 
a filmiki, które przysyłaliście, były dla nas jak prezenty – takie 
słowa usłyszeli uczniowie najmłodszych klas Zespołu Szkół 
Podstawowych w Daleszycach. Nauczyciele chwalili wszystkich 
uczniów za zaangażowanie w pracę zdalną, ale podkreślają, 
że bardzo ich cieszy zapowiadany powrót do szkół po waka-
cjach. – Przede wszystkim brakowało nam kontaktu z dziećmi 
i wiemy, że dzieciom także – zwłaszcza spotkań z rówieśnikami 
– podkreślają wychowawcy. 
 W uroczystym nastroju przebiegały pożegnania klas 
ósmych. Dyrektorzy przypominali młodzieży, że lata spędzone 
w szkołach podstawowych to znacząca część ich życia: 
zdobywanie doświadczeń i umiejętności, przyjaźnie z rówieś-
nikami i  relacje z nauczycielami. „Mam nadzieję, że będziecie 
pamiętać te dobre chwile, mimo, że różnie bywało, oraz, 
że wiedza i umiejętności zdobyte w tej szkole będą 
fundamentem dla Waszych dalszych sukcesów. Ukończenie 
szkoły daje duże możliwości, otwiera Wam drogę do dalszej 

To był chwilowy, ale długooczekiwany powrót do szkół 
po trzech miesiącach zdalnego nauczania: uczniowie 
znowu spotkali się ze swoimi wychowawcami „na żywo”, 
by odebrać świadectwa promocji do kolejnych klas. Rok 
szkolny 2019/2020 zakończyło 1830 młodych miesz-
kańców gminy Daleszyce. Teraz czas na zasłużony odpo-
czynek!

nauki, drogę ku dorosłości i szansę na zdobycie wymarzonego 
zawodu” – usłyszeli najstarsi uczniowie szkoły w Sukowie.
 Oficjalne, choć przecież inne, niż zwykle zakończenie 
roku szkolnego w gminie Daleszyce odbyło się w Szkole Publi-
cznej w Brzechowie. Razem z nauczycielami i dyrekcją, wyników 
w nauce pogratulował uczniom Burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce, Dariusz Meresiński. 
– Dzisiaj szczególnie dziękuję uczniom, rodzicom, nauczycielom 
i wszystkim pracownikom oświaty za ten trudny, nietypowy rok 
szkolny – powiedział burmistrz. – Z powodu stanu epidemii 
ostatnie miesiące były dla Was wyzwaniem, ale przepraco-
waliście ten czas sumiennie. Dla wielu z Was to już ostatnie 
spotkanie w szkole podstawowej, dlatego młodzieży stojącej 
przed nowym etapem edukacji życzę, aby dostała się 
do wymarzonych szkół i tam odnosiła kolejne sukcesy. Mam 
nadzieję, że zbliżające się wakacje będą dla Was czasem  
zasłużonego, spokojnego odpoczynku – podsumował Dariusz 
Meresiński.
 W tym roku uczniowie i nauczyciele mają za sobą 
wyjątkowo zawiłe dziesięć miesięcy nauki, przekazywania 
i zdobywania bezcennej wiedzy, organizacji i podejmowania 
wyzwań naukowych, sportowych i artystycznych, a w końcu 
– mierzenie się z zupełnie nową rzeczywistością, kiedy z powodu 
stanu epidemii trzeba było z dnia na dzień przestawić się 
na uczenie zdalne. Do tej lekcji nie byli przygotowani ani 
uczniowie, ani nauczyciele. Jak wszyscy przyznają, nie było 
łatwo: należało wdrożyć nowe sposoby komunikacji i dostoso-
wać do nich program nauczania, nie mało trudności przyspa-
rzało opanowanie różnorodnych komunikatorów internetowych 
i nierówny dostęp do sprzętu komputerowego, kolejne 
wątpliwości nasuwały się w związku ze sposobem oceniania 
uczniów,  a w końcu – doskwierał brak integracji. Ostatecznie, 
wszyscy mogą dziś odetchną z ulgą, przed nimi zasłużone 
wakacje, a od września najprawdopodobniej wracamy do nauki 
w szkołach.

Magdalena Włodarska

SłopiecSłopiecSłopiec SierakówSierakówSieraków DaleszyceDaleszyceDaleszyce

SzczecnoSzczecnoSzczecno BrzechówBrzechówBrzechów SukówSukówSuków MójczaMójczaMójcza
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Seniorzy znów działają

Kluby zostały zaopatrzone w niezbędne środki higieny, 
a uczestnicy zapoznali się z zaleceniami dotyczącymi mycia rąk 
i noszenia maseczek. 
– Do zajęć wróciło niemal sto procent osób w większości klubów 
– mówi Renata Miszczuk, kierownik projektu. – Mamy już nowy 
harmonogram prac i w planach bardzo ciekawe zajęcia – 
zapewnia. – Będą warsztaty plastyczne, gimnastyka dla 
seniorów, zajęcia kulinarne – choć na razie, z powodu 
ograniczeń sanitarnych – w teorii, czyli na przykład spotkanie 
z dietetykiem. Być może uda nam się w lipcu zorganizować 
seniorom jeden z planowanych wcześniej wyjazdów do kina.
 Naszych seniorów do aktywności nie trzeba specjalnie 
namawiać. Jeszcze przed wznowieniem tematycznych 
warsztatów, sami potrafili „skrzyknąć się” choćby na wspólny 
spacer z kijkami, czy do wyplatania wianków na oktawę Bożego 

W zaledwie miesiąc po oficjalnym otwarciu pierwszych 
klubów seniora w gminie Daleszyce, ich działalność 
musiała zostać zawieszona na skutek wprowadzenia 
w kraju stanu epidemii. Na wznowienie zajęć seniorzy 
musieli czekać dwa miesiące, nic więc dziwnego, 
że z ogromnym zapałem wrócili  do spotkań. Kluby 
zostały otwarte ponownie z początkiem czerwca, ale 
z zachowaniem zalecanego reżimu sanitarnego. 

Międzypokoleniowa integracja w klubie w Sukowie

Ciała. Seniorzy z Cisowa działają społecznie, zbierając 
plastikowe nakrętki na cele charytatywne. Zorganizowali też 
spotkanie dotyczące historii własnej miejscowości i siedziby 
klubu. 
– Po oficjalnym otwarciu klubu zdążyliśmy tylko zorganizować 
Dzień Kobiet i trzeba było zawiesić zajęcia. Wszyscy czekaliśmy 
na ponowne otwarcie i cieszy nas, że znowu możemy razem 
działać – mówią zgodnie klubowicze z Sukowa.  
 W harmonogramie klubów są również zajęcia indywi-
dualne. Każdy z seniorów ma zapewnioną godzinę miesięcznie 
na spotkanie z coachem i pielęgniarką. 
– To są indywidualne rozmowy o zdrowiu i samopoczuciu, 
porady specjalistów i  wsparcie psychiczne – mówi Renata 
Miszczuk. Coach opracowuje dla każdego seniora Indywidualny 
Program Wsparcia. – Pani Małgorzata świetnie pobudza oraz 
motywuje naszych seniorów do odkrywania siebie oraz swoich 
możliwości i potencjału, a także uzmysławia rzeczy istotne, 
które się dokonały w życiu seniorów i są satysfakcjonujące dla 
nich – podsumowują takie spotkania klubowicze z Komórek. 
– Te spotkania są kompatybilne z programem klubów, dlatego 
odpowiadamy na „zdiagnozowane” podczas rozmów potrzeby 
seniorów, np. poprzez odpowiednie zajęcia prozdrowotne czy 
porady prawne – dodaje pani kierownik. – Oferta klubów to nie 
tylko integracja i zabawa, ale także działalność opiekuńcza. 

Magdalena Włodarska
Pełni energii seniorzy ze Smykowa

Konkurs Wspomnień „Historia z mojej pamięci”

To nie jest konkurs literacki. I nie walory literackie będą w nim 
oceniane. Chodzi o zapis wspomnień dotyczących historii oraz 
tradycji Kielc lub regionu świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, 
że w ten sposób rozwiniemy wiedzę o dziejach naszego miasta 
i regionu, poznamy nieznanych dotąd uczestników przeszłych 
wydarzeń, dowiemy się, kim byli, co robili, co było dla nich 
ważne. Takie małe historie składają się na historię wielką. One 
ją tworzą, choć nie znajdziecie ich w podręcznikach czy 
encyklopediach. Podzielcie się swoją pamięcią z nami.
 Autorzy  najlepszych  wspomnień  otrzymają nagrody 

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach 
zaprasza do udziału w Konkursie Wspomnień: Zachęcamy 
wszystkich do spisania „Historii ze swojej pamięci”, licząc, 
że w ten sposób uda nam się ocalić od zapomnienia 
naszych przodków, miejsca, wydarzenia albo przedmioty 
w domu lub w otoczeniu, które były świadkami minionych 
zdarzeń… 

pieniężne. Regulamin i ważne informacje na stronie: 
www.ompio.pl. Pytania prosimy kierować do p. Jolanty Białek 
– jolanta.bialek@zamkowa3.pl lub 41 367 68 01.

Konkurs wspomnień
„Historia z mojej pamięci”

Do udziału zapraszamy: WSZYSTKICH!

Zasady i warunki uczestnictwa: w REGULAMINIE 
– przeczytaj koniecznie!

Termin: od 8 czerwca do 9 października 2020 r.

Cenne nagrody: czekają!

A my czekamy na wspomnienia, dzięki którym 
rozwiniemy wiedzę o dziejach naszego miasta i regionu.
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Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach podjął wyzwanie
Charytatywna akcja Gaszyn Challenge ogarnęła cały kraj. 
„Pompki” i przysiady robią policjanci, strażacy, kluby 
sportowe, firmy, organizacje i instytucje. Nominację 
do podjęcia wyzwania otrzymał też Urząd Miasta i Gminy 
w Daleszycach. Urzędnicy „pompowali”  i pomagali.

Wirtualny „Tydzień Czytania Dzieciom” w Daleszycach

W gminie Daleszyce wydarzenie tradycyjnie organizowała 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, która do udziału 
w programie zaprosiła wyjątkowych gości. Zaczęło się jednak 
od… pieska Maksa, który zainaugurował „czytanie” na facebook-
owym profilu MGBP, z zainteresowaniem oglądając bogato 
ilustrowane książeczki. Pupilek daleszyckiej biblioteki na pewno 
przykuł uwagę najmłodszych czytelników, dla których – mimo 
ograniczeń związanych z epidemią – udało się przygotować 
szereg atrakcji. Czytanie odbyło się w plenerze, ubarwiły 
je przebrania i pluszaki, a przede wszystkim – obecność 
zaproszonych gości.
 Bajkę „Lato pana Misia” zaprezentował najmłodszym 
Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, 
o przygodach Kotka Psotka opowiadała Anna Kosmala, radna 
Rady Powiatu, inne zabawne historyjki przedstawili: Małgorzata 
Wojciechowska, dyr. Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach, 
Renata Segiecińska, dyr. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Norbert Wojciechowski, dyr. Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz pani dyrektor Alicja Prendota i pani Lucyna 
Rogala, kustosz biblioteki. 
– Tydzień upłynął nam bardzo miło podczas wspólnego czytania. 
Staraliśmy się przybliżyć młodym słuchaczom barwny świat 
literatury dziecięcej traktującej o zwierzętach – podsumowuje 
dyrektor MGBP, dziękując wszystkim gościom za wspólne 
czytanie.
– Jako biblioteka staramy się bardzo aktywnie promować 
czytelnictwo w naszej gminie – dodaje pani dyrektor. – Przed 

Daleszyce przyłączyły się do akcji „Ogólnopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom”.  XIX-ta edycja upłynęła pod hasłem 
„Cała Polska Czyta Dzieciom o Zwierzętach”. W tym roku 
czytanie odbyło się wirtualnie i dzięki temu wciąż jest 
dostępne w sieci. 

Uczestnicy akcji wspólnie czytają milusińskim 
bajki o zwierzętach

czasem pandemii organizowaliśmy liczne spotkania z naszymi 
czytelnikami, dzieci z wielką radością przychodziły po książki 
– nie chcemy stracić tych relacji i dlatego kontynuujemy 
spotkania wirtualne. Jest to szczególnie ważne dla dzieci, 
ponieważ czytanie od najmłodszych lat pomaga w rozwoju 
intelektualnym i rozwija wyobraźnię maluchów – podkreśla 
Alicja Prendota. Wiadomo również, że wspólne czytanie buduje 
więzi, dlatego zachęcamy rodziców, by nadal korzystali 
z ogromnych zasobów biblioteki, która z pewnymi ograniczenia-
mi, ale ponownie zaprasza do siebie czytelników.
 A tych, którzy są ciekawi, kto pochylił się nad trudnym 
losem żyrafy z Żyrardowa, a kto nad kaczorkiem, który wstydził 
się kwakać, czym przechwalała się sowa, a czym papuga 
i dlaczego żaby powinny grać w chowanego, a nie w warcaby 
– zachęcamy do posłuchania i obejrzenia relacji z tegorocznego 
Czytania Dzieciom: zabawne bajeczki w wyjątkowych interpre-
tacjach nadal możemy znaleźć na stronie internetowej gminnej 
biblioteki w Daleszycach.

Magdalena Włodarska

Idea wyzwania jest prosta, wystarczy zrobić 10 pompek lub 
przysiadów, nagrać film, udostępnić go i wpłacić pieniądze 
na rzecz chorego dziecka. Po wykonaniu zadania trzeba 
nominować kolejne osoby lub organizacje, które zrobią to samo 
i wyznaczą następnych amatorów pomocy.
 Do charytatywnej zabawy został też zaproszony Urząd 
Miasta i Gminy Daleszyce. 
– Zostaliśmy nominowani przez Klub Sportowy Spartakus 

Daleszyce i OSP Daleszyce. Bardzo nas to ucieszyło i chętnie 
podjęliśmy wyzwanie, bo przecież warto pomagać – podkreśla 
Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. 
 Po wykonaniu przez pracowników Urzędu dziesięciu 
pompek i tylu przysiadów, kolejni zostali zaproszeni do #gaszyn-
challenge. Byli to: Komisariat Policji w Daleszycach, radni 
i sołtysi z terenu gminy Daleszyce oraz Uczniowski Klub 
Sportowy „Sparta” Daleszyce. 
 Przypomnijmy, Gaszyn Challenge to pomysł strażaka 
OSP z Gaszyna, który w ten sposób uruchomił machinę pomocy 
dla chorego na rdzeniowy zanik mięśni Wojtusia. Obecnie akcja 
pomaga także wielu innym dzieciom. Dlatego warto się do niej 
przyłączać. 

Agnieszka Olech

Cieszymy się, że otrzymaliśmy nominację 
do #GaszynChallenge od Urzędu Miasta i Gminy 

w Daleszycach – podkreślili radni
Ponad 30-tu pracowników Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach podjęło charytatywne wyzwanie
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Głos Daleszyc: Od kiedy pełni Pan funkcję 
sołtysa i co skłoniło Pana do kandydowa-
nia?
Wojciech Smelcerz: Obowiązki sołtysa 
pełnię od lutego 2019 roku. Nigdy nie 
myślałem, że będę kandydował na tę fun-
kcję, zdecydowałem się po namowach 
wielu znajomych i przyjaciół.
GD: Jakimi osiągnięciami może się Pan 
dotychczas pochwalić?

Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych przybliżeniu sylwetek sołtysów i radnych Miasta i Gminy Daleszyce. Dowiedzą się 
Państwo dzięki nim, jakimi osiągnięciami mogą się pochwalić, jakie mają plany oraz kim są lokalni samorządowcy. Poznajmy ich 
bliżej. W tym numerze przedstawiamy sylwetkę sołtysa Sukowa, Wojciecha Smelcerza.

Wojciech Smelcerz, 
36 lat, żonaty, 
jedno dziecko, 

pracownik 
Nadleśnictwa 

Daleszyce

WS: Sprawuję tę funkcję kilkanaście 
miesięcy, a to, co dotychczas udaje się 
nam realizować, to w największej mierze 
osiągnięcia Pana Burmistrza Dariusza 
Meresińskiego, Pani Anny Kosmali, Rad-
nej Rady Powiatu, a także radnych 
Sukowa Joanny Rybak i Jarosława Zieliń-
skiego. 
GD: Jak ocenia Pan współpracę z Radą 
Miejską, Zarządem Miasta i innymi 
sołtysami?
WS: Współpracę oceniam bardzo dobrze, 
zawsze mogę liczyć na pomoc Burmistrza, 
radnej Anny Kosmali oraz wsparcie 
naszych radnych i sołtysów innych miej-
scowości. 
GD: Jakie według Pana są największe 
potrzeby w Sukowie?
WS: Potrzeb jest oczywiście bardzo dużo, 
skupiam się jednak na tych najbardziej 
realnych, jak wykonanie chodników, na-
wierzchni asfaltowych, modernizacja 

oświetlenia oraz zrealizowanie w pełni 
funduszu sołeckiego, co w obecnym cza-
sie nie jest łatwe.
GD: Cele do zrealizowania w obecnej 
kadencji?
WS: Oprócz wyżej wymienionych, moim 
największym celem jest gazyfikacja 
przynajmniej części sołectwa.
GD: Proszę powiedzieć coś o sobie, Pana 
rodzinie?
WS: Jestem rodowitym sukowianinem, 
szczęśliwym ojcem sześcioletniego Oli-
wiera, któremu razem z żoną staramy się 
poświęcać jak najwięcej czasu; jeśli tylko 
pogoda na to pozwala, urządzamy 
rodzinne wycieczki rowerowe, a w długie 
zimowe wieczory gramy w gry planszowe. 
GD: Jakie ma Pan hobby lub co Pan robi 
w wolnym czasie?
WS: Interesuję się energią odnawialną, 
uwielbiam muzykę i pływanie.

rozmawiał Mateusz Fąfara

Suków
Zjeżdżając z kieleckiej Bukówki 
w stronę Daleszyc mijamy 
sołectwo Suków, bohatera tej 
monografii. Dosłownie mija-
my, dzięki nowo powstałej 

obwodnicy łączącej Kielce ze Staszowem. Ale warto jednak 
zjechać z drogi szybkiego ruchu, żeby odwiedzić tą malowniczą 
miejscowość, nad którą góruje zabytkowy kościół projektu Jana 
Sas Zubrzyckiego, wybitnego lwowskiego architekta. Kościół 
powstał w stylu neogotyckim, a jego budowa trwała od 1930 
do 1936 roku. Sama parafia ma jednak dużo straszą historię, 
a wierni spotykali się na modlitwie w późnobarokowej XVIII-
wiecznej kaplicy usytuowanej w ogrodzie kościelnym przy 
plebani, która prze-robiona później na strażnicę ogniową uległa 
zniszczeniu podczas pożaru.
 Pierwotną nazwę wsi zapisywano jako „Szułkow” bądź 
„Sulkow” i prawdopodobnie pochodzi od nazwiska ówczesnego 
zarządcy, księcia Sułkowskiego.  Niektóre dokumenty wskazują, 
że wieś mogła istnieć już przed 1171 rokiem jako część 
uposażenia kolegiaty kieleckiej. 
 Ośrodkiem administracyjnym (centrum) dawnego 
Sukowa była Szkoda (obecnie część Marzysza). Tam znajdowała 
się karczma zajezdna otoczona zabudowaniami oraz gorzelnia.  
Wieś w obecnym stanie zabudowań ukształtowała się w 1859 
roku, kiedy to wprowadzono „urządzenie wsi”. W jego ramach 
wymierzono działki wzdłuż dróg, a następnie w drodze 
losowania przydzielano mieszkańcom poszczególne place. 
Ze względu na swój duży obszar miejscowość dzieli się na 
części:  Babie, Borki, Modrzewie, Papiernia, Działki, 
Krajewszczyzna  oraz Pastwisko („Paświska”).
 Mieszkańcy Sukowa zawsze aktywnie włączali się 
do walki o wolność i niepodległość kraju. Brali udział m. in. 
w Powstaniu Styczniowym, walczyli w oddziałach Langiewicza, 
uczestniczyli w I wojnie światowej, a także pomagali 
partyzantom podczas zmagań z okupantem hitlerowskim. Czasy 
ostatniej wojny (jak w większości wiosek kielecczyzny) 
odcisnęły swoje piętno. W pamięci świadków tamtego 

tragicznego okresu zapisały się dramatyczne wydarzenia, jak 
bestialski mord mieszkańców Niewachlowa w lesie na Papierni; 
mieszkańcy wspominają też widok stale patrolującego okolicę 
niemieckiego snajpera na wieżyczce kościoła. W miejscu 
wspomnianej kaźni, w lesie na Sukowskiej Papierni, stoi pomnik, 
przy którym co roku upamiętniane jest tamto straszne 
wydarzenie. 
 Moja rozmówczyni, pani Michalina Sołtys wspomniała, 
że Suków określany był  mianem „spiżarni Kielc”. Ze względu 
na bliską odległość od miasta, kto miał czym handlować, ruszał 
do Kielc, co bogatsi na furmankach, reszta zaś pieszo, niosąc 
towary na sprzedaż. Po drodze można było spotkać m. in. 
rolników ze swoimi plonami, stolarzy, szewców. Męska część 
mieszkańców wsi znajdowała także pracę przy wyrębie drzewa 
z pobliskich lasów, które dostarczane było  m. in. do huty 
w Samsonowie. W wolnych od ciężkiej pracy chwilach spotykano 
się w prywatnych domach na tzw. potańcówkach, do których 
obowiązkowo przygrywały skrzypki, harmonia i bas.
 W Sukowie bogatą i długa historię ma szkolnictwo. 

Na przełomie XIX i XX wieku szkoła mieściła się 

w jednoizbowym budynku drewnianym, krytym strzechą...
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Według  pani Michaliny pierwsza szkoła mogła tu powstać ok. 
1865 roku na mocy ukazu cara, który pod warunkiem 
zapewnienia lokalu, wyposażenia oraz pensji nauczycielskiej 
przez mieszkańców, zezwolił na nauczanie dzieci w języku 
rosyjskim i polskim. Najstarszy budynek obecnej placówki 
powstał w 1911 roku na miejscu starej karczmy żydowskiej. 
Została on wyremontowany i rozbudowany a w 1998 roku szkoła 
otrzymała imię Partyzantów Armii Krajowej Ziemi Kieleckiej.
 Suków słynie w całej Polsce z kultywowania tradycji 
wielkanocnej zwanej „Emaus”. To nazwa zanikającego zwyczaju 
ludowego urządzanego w Poniedziałek Wielkanocny w nie-
których miejscowościach Polski, Czech i Słowacji. Podczas 
„Emaus” mężczyźni „obchodzą” całą miejscowość z figurą 
Chrystusa Zmartwychwstałego śpiewając donośnie pieśni 
wielkanocne. Na zakończenie procesji biorą udział 
w Nabożeństwie Wielkanocnego Poniedziałku.
 Ciekawostką jest, że w Sukowie istnieje jedna z najno-
wocześniejszych szkółek leśnych w Europie. Docelowo 
produkowane ma tu być nawet 3 miliony sadzonek rocznie, 
na przykład dębu, buka i sosny, na potrzeby nadleśnictw 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Sadzonki 
służą zalesieniom i odnowieniom lasu w całym rejonie Gór 
Świętokrzyskich. Ponadto w Sukowie działa Stacja Hydro-
logiczno-Metrologiczna,  która podaje prognozy pogody dla 
okolic.
 W miejscowości prężnie działa reaktywowane w 2011 
roku Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna 
(nieprzerwanie od 1918 roku), „młody”, bo powstały w tym roku 
Klub Seniora oraz Świetlica Wiejska „Oaza”.
 Redakcja dziękuje bardzo Pani Michalinie Sołtys za po-
święcony czas i ciekawą rozmowę. Za miesiąc zapraszamy 
naszych Czytelników do Szczecna.

Magdalena Zielińska

Suków 1935, budowa kościoła

Nowa deklaracja o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aktualny wzór deklaracji można również pobrać na stronach 
internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach i złożyć 
go w Biurze Obsługi Urzędu.
 Przypominamy, że miesięczna stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi obecnie 
14zł od każdego mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane 
w sposób selektywny, natomiast 28zł od mieszkańca, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia tego obowiązku. 

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, 
że w związku ze zmianą metody ustalania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
wysokości stawek, zachodzi konieczność złożenia nowej 
(zmiany) deklaracji. Deklaracja winna być złożona 
na nowych drukach, które są dostępne w siedzibie 
Urzędu oraz u sołtysów. 

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie 
bioodpadów w kompostowniku, otrzymają zwolnienie z należnej 
opłaty w wysokości 1zł miesięcznie od każdego mieszkańca.
 Przypominamy, że roczna ryczałtowa stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 
180zł oraz 540zł, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów w sposób selektywny.  
 W sprawie naliczania oraz zmian deklaracji dotyczących 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy 
o kontakt z panią Eweliną Miernik, pokój nr 13 lub tel. 41/317-
16-94 wew. 104.
 Natomiast w sprawie regulowania bieżących i zaległych 
opłat, prosimy o kontakt z panią Anetą Ziach, pokój nr 16, tel. 
41/16-94 wew. 119.

Redakcja
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Zapomniane zawody: Z WIZYTĄ U BEDNARZA
Bednarstwo stanowi jeden z najstarszych zawodów związanych z drewnem. 
Samo słowo bednarz pochodzi z języka średnio-wysoko-niemieckiego – od  
bütenœre. Zawód bednarza znany jest od pierwszych wieków naszej ery niemal 
w całej Europie. Na ziemiach polskich zaś – od III wieku. Tradycyjne bednarstwo 
wiązało się z produkcją takich przedmiotów jak beczki (które dziś funkcjonują 
jako symbol tego fachu i najczęściej są z nim kojarzone), maselniczki, kadzie, 
balie, wiadra oraz inne pojemniki – zwłaszcza na ciecze – wykonane z drewna. 
Obecnie jest to rzemiosło zanikające.

Beczki wytwarzano oczywiście ręcznie, 
a technika ich produkcji zawsze była 
tajemnicą każdego bednarza. Do ich 
produkcji bednarze wykorzystywali różne 
gatunki drewna. Popularne były świerk, 
olcha, lipa oraz sosna. Najczęściej wyko-
rzystywano jednak dąb, ponieważ dzięki 
takiemu szlachetnemu drewnu produkty 
przechowywane w beczkach (szczególnie 
alkohole takie jak wino czy whisky) 
zyskiwały niepowtarzalny smak. Beczki 
służyły także do kiszenia ogórków i kapu-
sty. Często wykorzystywano je również 
do przechowywania miodu czy zboża. 
 Do sprzętów i narzędzi stanowią-
cych wyposażenie warsztatu pracy 
bednarza należy zaliczyć zarówno narzę-
dzia pracy wykonane we współpracy 
z kowalem (na przykład różnego rodzaju 
strugi, ośniki, ciosły, krępownice do be-
czek, obręcze żelazne i pałąki do naczyń, 

siekiery, toporki, piłę szerokotaśmową 
ręczną, dziurkacz, świder z łyżką), jak 
i wykonane przez samego bednarza 
(na przykład drewniane stoły bednarskie, 
tzw. kobyłki bednarskie).
Wraz z rozwojem technologii i pojawie-
niem się pojemników z innych materiałów 
– tańszych i łatwiejszych w produkcji 
(na przykład z plastiku) – fach zaczął 
stopniowo zanikać. Jeszcze do niedawna 
zapotrzebowanie na tradycyjne beczki 
było niewielkie i w pracowniach bednar-
skich powstawały najczęściej beczki jako 
element służący do aranżacji wnętrz 
(elementy dekoracyjne, np. wiszące 
na ścianach bary na alkohole). Obecnie 
jednak zauważyć można powrót zainte-
resowania beczkami, kadziami i innymi 
produktami bednarzy. Wynika to z doce-
niania przez ludzi właściwości drewnia-
nych pojemników i coraz większej 

popularności takich ruchów/idei jak zero 
waste czy slow food. Coraz bardziej 
popularne – szczególnie w dużych 
miastach – stają się produkty wytwarzane 
tradycyjnymi metodami, niezagrażają-
cymi środowisku naturalnemu i pozwala-
jącymi na ograniczenie ilości produkowa-
nych przez człowieka śmieci. Drewniane 
beczki są ekologiczne, a przechowywane 
w nich produkty mają wyjątkowy smak. 
Każdy z nas z pewnością słyszy od rodzi-
ców czy dziadków, jak wyjątkowy smak 
miały w ich młodości kiszone ogórki lub 
kapusta.

Opracowała: Agata Łojek, 
członek TPZD

Projekt Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, dofinansowany przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 
„Na działania promujące pasje mieszkańców”, nawiązuje do życia Daleszan po uzyskaniu praw miejskich w 1569 roku. Osoby 
zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do  kontaktu z TPZD: telefonicznie lub na  e-mail : tpzd2@wp.pl

Konkurs fotograficzny: Lato w gminie Daleszyce
Letnie miesiące w gminie Daleszyce zwykle obfitują 
w wydarzenia integrujące mieszkańców i promujące 
poszczególne sołectwa. W tym roku, z powodu stanu 
epidemii i wprowadzonego zakazu organizowania 
zgromadzeń powyżej 150 osób, festyny nie mogą być 
organizowane, a tym samym – na łamach naszego 
miesięcznika nie pojawią się barwne zdjęcia obrazujące 
ich przebieg. Ale nie chcemy zupełnie rezygnować z tej 
cennej tradycji. Proponujemy, by w tym roku promować 
gminę inaczej. Dlatego ogłaszamy konkurs fotograficzny, 
w którym zachęcamy, by mieszkańcy przesłali nam 
fotografie przedstawiające największe walory krajobra-
zowe, historyczne czy kulturalne swoich miejscowości. 

Jak spędzacie lato „w domu”, jaki zakątek gminy Daleszyce 
uważacie za najbardziej urokliwy, jakiej atrakcji nie wolno 
przegapić, z czym najbardziej kojarzy się każde sołectwo? 
Czekamy na zdjęcia amatorów i profesjonalistów, miłośników 
plażowania i odkrywania, fanów leśnych ostępów i miejskich 
zaułków; liczymy, że wspólnie uda nam się stworzyć ciekawy 
i zupełnie subiektywny fotoreportaż, który pozwoli nam 
wszystkim odkryć na nowo walory naszej małej ojczyzny.

Redakcja
Zachód słońca na Górze MójeckiejZachód słońca na Górze MójeckiejZachód słońca na Górze Mójeckiej
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Do lasu! 
Relaksuj się z głową

Dla nas leśników, na co dzień przebywających w lesie, kwestia 
doboru odpowiedniego ubioru jest niemal automatyczna 
– wiemy doskonale, że wygodne i odpowiednie buty czy 
adekwatne do warunków atmosferycznych okrycie wierzchnie 
jest nie tylko niezbędne do realizacji naszej pracy, ale również 
wpływa na naszą wygodę i bezpieczeństwo. Niestety z naszych 
obserwacji wynika, że turyści nie zawsze wiedzą, jak się ubrać, 
czy co ze sobą zabrać. Kilka rad od nas, zatem:
       Po pierwsze – odpowiednie buty
Leśne ścieżki i dukty to często nierówne, z wystającymi kamie-
niami i korzeniami, podmokłe lub piaszczyste nawierzchnie. 
Najodpowiedniejsze będą wysokie buty za kostkę, najlepiej 
trekkingowe. Uchronią one Cię nie tylko przed przemoczeniem, 
ale i urazami czy otarciami. Zawiązane końcówki sznurowadeł 
wciśnij pod przewleczone przez dziurki wiązania. Zapobiega 
to częstemu rozwiązywaniu ich przez zaczepiające się gałązki 
i pędy jeżyn. Zimą czy w okresach, gdy w lesie jest mokro, warto 
zabrać buty z membraną lub ogumowaniami.
       Po drugie – wygodny strój
Latem, mimo wysokiej temperatury, załóż na siebie przewiewne, 
ale jednak długie, spodnie oraz koszulę lub bluzkę z długim 
rękawem. Uchronią Cię przed ukąszeniami komarów, meszek 
i kleszczy, zabezpieczą też przed kolcami jeżyn czy pokrzywami. 
W ostatnim czasie wartościową alternatywą dla bawełnianych 
ubrań są poliestrowe ubrania funkcyjne, które dzięki systemom 
wentylacji i cyrkulacji powietrza zapobiegają poceniu się 
i utrzymują odpowiednią termikę ciała. Warto zabrać ze sobą 
przewiewną czapeczkę z daszkiem.
 W chłodniejszych porach roku warto ubierać się war-
stwowo, dzięki czemu reagując na zmianę temperatury, można 
rezygnować z jednej z warstw. Ważne jednak, by wierzchnią 
warstwę stanowiła odpowiednio ciepła kurtka z powłoką 
hydrofobową i kapturem, dzięki czemu deszcz czy śnieg nie 
przemoczy nas. Warto mieć również ze sobą rękawiczki i czapkę. 
Dobrze dobrany turystyczny plecak pomoże w wygodny sposób 
zabrać ze sobą kilka istotnych drobiazgów.

Szykujesz się na wycieczkę do lasu? Dobrze ją zaplanuj 
i przygotuj się, dzięki czemu wrócisz z niej tylko z dobrymi 
wspomnieniami!

       Po trzecie – prowiant i napoje
Gdy wybieramy się na dłuższą wyprawę trzeba zadbać o odpo-
wiednią ilość jedzenia i picia, które uzupełnią zapasy energii 
i uchronią nas przed odwodnieniem. Najlepiej sprawdzi się 
suchy prowiant, który nie zepsuje się w wyższej temperaturze. 
Warto zabrać ze sobą batony energetyczne, które zwykle nie 
zajmują wiele miejsca, a dają ,,energetycznego kopa’’. Latem 
powinniśmy zabierać ze sobą wodę zamiast słodkich i gazowa-
nych napojów, zimą zaś termos z herbatą.
       Po czwarte – naładowany telefon
Minęły już czasy, gdy w lesie nie było niemal wcale zasięgu, dziś 
zatem telefon z aktywowaną lokalizacją pozwoli nie tylko 
korzystać z aplikacji rejestrujących ruch, ale i oferujących 
nawigację na wybrany punkt czy orientację w przestrzeni. 
Oczywiście, w razie zgubienia się czy kontuzji, telefon pomoże 
skontaktować się z bliskimi czy pogotowiem. 
       Po piąte – orientacja
Jeśli wybierasz się do lasu, którego nie znasz, trzymaj się 
oznakowanych szlaków i głównych duktów. Warto zabrać 
ze sobą mapę lub korzystać z licznych aplikacji lokalizujących.
       Po szóste – przyniosłeś ze sobą, zabierz ze sobą
Lasy są naszym wspólnym dobrem. Przynosząc do lasu 
pożywienie czy napoje w opakowaniach, pamiętajmy by zabrać 
je ze sobą. Nic tak nie psuje wrażeń z wizyty w lesie, jak 
pozostawione śmieci. Pamiętaj, zostaw las takim, jakiego sam 
byś oczekiwał podczas następnej wizyty!

Paweł Kosin, 
Nadleśnictwo Daleszyce

Lasy Państwowe udostępniły swoje bazy danych w postaci 
aplikacji Bank Danych o Lasach (bdl.lasy.gov.pl). 
W ten sposób w telefonie można mieć pod ręką nie tylko 
mapy wszystkich lasów w Polsce, ale i informacje o cieka-
wych miejscach w nich się znajdujących oraz bardzo bogaty 
opis każdego fragmentu lasu.

Biwakowanie w lesie jest możliwe wyłącznie 
w miejscach wyznaczonych, a poza nimi jest prawnie 

zabronione i zagrożone karą!

Gwarancją udanej wycieczki 
może być odpowiednie ubranie
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Lata II wojny światowej 
wciąż żywe w pamięci 
mieszkańców Daleszyc

Co roku przy pomniku na Placu Cedry 
w Daleszycach społeczeństwo składa hołd 

poległym członkom ruchu oporu przeciw faszyzmowi 
niemieckiemu w latach 1939-1945

W czwartym wydaniu Głosu Daleszyc z 2020 roku, w artykule 
„Gdy każdy dzień był walką” wspomniano sylwetkę Marii 
Michalczyk, pseudonim „Wyrwicz”, która zaangażowała swoją  
rodzinę w działania konspiracyjne w czasie II wojny światowej. 
W rodzinie Michalczyków przysięgę składali: mama Pani Marii, 
ps. „Opiekunka” oraz brat Michał, ps. „Miś”. Pomagali także: 
ojciec pani Marii oraz młodsze siostry: Cecylia Biegańska 
i Helena Rejnowicz. W działaniach wywiadowczych pani Maria 
Michalczyk współpracowała z kierowniczką urzędu pocztowego 
w Daleszycach – Marią Nachowską, ps. „Turek” oraz urzędniczką 
gminy w Daleszycach – Marią Cedro-Fabiańską, ps. „Skiba”. 
Miejscowy oddział partyzancki nadał im zbiorowy pseudonim 
„Trzy Marysie”.
 W książce „Kobiety niezłomne ziemi świętokrzyskiej” 
Cecylia Biegańska z domu Michalczyk tak oto wspomina pracę 
komórki wywiadowczej na terenie Daleszyc: „Dowódca Oddziału 
„Wybranieckich” – „Barabasz” zwrócił się do Marii z prośbą 
o uszycie dla jego oddziału chlebaków wyposażonych 
w podręczne apteczki. Mimo że nie należało to do obowiązku jej 
zespołu, obiecała, że postara się coś załatwić. Płótno na chlebaki 
dała moja mama, która każdego roku robiła lniane płótno 
na krosnach. Ponieważ mieliśmy w domu maszynę do szycia, 
dwie Marysie – „Wyrwicz” i „Skiba” razem z mamą „Opiekunką” 
natychmiast zabrały się do szycia chlebaków. Przez kilka dni 
maszyna terkotała od rana do nocy. Niektórzy sąsiedzi byli 
zgorszeni tym, że wierzący Michalczykowie w niedzielę coś 
szyją. Z wielkim zapałem pomagałam siostrze w przygotowy-
waniu opatrunków i apteczek. W taki sposób oddział 
„Wybranieckich” otrzymał pięćdziesiąt chlebaków i trzysta 
opatrunków osobistych. Siostra zorganizowała również dla tego 
oddziału dużą apteczkę z lekami i narzędzia chirurgiczne”.
       A oto kolejny fakty z działań wojennych 
       w Daleszycach:
W dniu 5 sierpniu 1944 r. dwóch Kałmuków  z oddziałów 
Kałmuckiego Korpusu Kawalerii stacjonującego przyjechało 
do Daleszyc. Doszło do walk partyzanckich, w wyniku czego 
raniono śmiertelnie jednego z nich, a drugi zbiegł. Po godzinie 
do Daleszyc nadciągnął ponad stuosobowy oddział Mongołów. 
Wyłapywano osoby na polach, gwałcono kobiety, rabowano 
dobytek. Uciekający Kałmucy uprowadzili do Górna  szesnastu 
mężczyzn z Daleszyc, wlokąc ich skrępowanych sznurami 
przywiązanymi do koni. W okrutny sposób zostali zamordowani:  
Leon Cedro, lat 48; Eugeniusz Furmanek, lat 52; Stanisław 
Furmanek, lat 54; Michał Gołuchowski, lat 68; Józef 
Komisarczyk, lat 23;  Tomasz Kozub, lat 70; Feliks Kraska, lat 38; 
Julian Liśkowski, lat 36; Henryk Michalczyk, lat 35;  Piotr Pakuła, 
lat 52;  Kazimierz Płóciennik, lat 45 ;  Wojciech Predygieł, lat 69;  
Eugeniusz Troiński, lat 21; Kazimierz Troiński, lat 55; Józef 
Wojciechowski, lat 78;  Julian Wójcik, lat 43. W 70. rocznicę 
wydarzeń społeczeństwo gmin Górno i Daleszyc w sierpniu 
2014 r. ufundowało tablicę pamiątkową.

Mieszkańcy gminy Daleszyce byli ofiarami agresji 
niemieckiej w czasie II wojny światowej i pomagali 
partyzantom oraz ludności żydowskiej z narażeniem  
życia własnego i swych rodzin. W wielu sytuacjach 
bohatersko oddawali swoje życie. O tym dzisiaj przypomi-
namy.  

 Daleszanie w czasie okupacji pomagali też Żydom. 
Przykładem był Stanisław Furmanek, który mieszkał z żoną 
Stefanią  w Daleszycach przy ulicy Kościelnej. We wrześniu 1942 
r. rozpoczęły się deportacje Żydów. Stanisław Furmanek 
przewiózł własnym wozem Bajlę, jej czterech synów, m.in. 
Mordka, córkę Esterę oraz synową Gołdę z małym dzieckiem  
do zabudowań swojego znajomego w kierunku Rakowa. 
Furmanek został aresztowany 28 września 1942 r. i osadzony 
w więzieniu w Kielcach. Podczas śledztwa był torturowany, 
w wyniku czego zmarł 3 kwietnia 1943 r roku. W 1994 roku 
Instytut Yad Vashem nadał Stanisławowi Furmankowi tytuł 
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Wraz ze Stanisławem 
zostało aresztowanych dziewięciu furmanów, którzy wywozili 
żydów z Daleszyc, w tym miedzy innymi  małoletni Henryk 
Łojek. Ze względu na wiek, Henryka wypuszczono, a zabrano 
w zastępstwie matkę – Marcjannę Łojek.
 Pokazane opisy świadczą o trudnych losach mieszkań-
ców Daleszyc w czasie II wojny światowej. Takich historii jest 
zapewne więcej i niech będą dla obecnego pokolenia 
świadectwem bohaterstwa, wytrwałości i poświęcenia. 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej chce jednocześnie 
zachęcić do wspomnień i świadectw na temat działalności 
mieszkańców Daleszyc w latach wojennych. Poprzez 
niepublikowane wspomnienia i pozostające jeszcze pamiątki 
rodzinne możemy wspólnie zbudować katalog bohaterów 
okupacji wojennej na terenie gminy Daleszyce. Zainteresowane 
osoby, które chciałyby opowiedzieć swoja historię, zapraszamy 
do kontaktu z Zarządem TPZD poprze adres e-mail: 
tpzd2@wp.pl lub telefon 607091130.

Opracował: Stanisław Golmento, 
sekretarz Zarządu TPZD

Swoje wojenne przeżycia Maria Michalczyk 
opisała w trzech książkach
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Przedszkolaki uczyły się o prawach zwierząt

Tematem przewodnim tegorocznego Czytania były zwierzęta. 
Dlaczego zwierzęta? 
– Po to aby „budzić wrażliwość dzieci na potrzeby zwierząt” 
– tłumaczy organizator akcji. Dzieci w wieku przedszkolnym 

Najmłodsi uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Daleszycach wzięli udział w XIX Ogólnopolskim 
Tygodniu Czytania Dzieciom. W tym roku akcja promowa-
ła wśród najmłodszych świadomość proekologiczną.

kochają zwierzęta, ale nie zawsze zdają sobie sprawę z konie-
czności dbania o ich podstawowe potrzeby. Dlatego warto już na 
tym etapie edukacji uczyć, że zwierzęta to istoty żywe (nie 
maskotki), mają swoje potrzeby i wymagania. Dzieci z najstar-
szej grupy przedszkolnej ZSP w Daleszycach z pomocą rodziców 
przygotowały piękne nagrania właśnie po to, by zwrócić uwagę 
rówieśników na potrzeby zwierząt. 

ZSP w Daleszycach

Sukcesy plastyczne 
uczniów naszych szkół

Powody do dumy mają m.in. wychowankowie Szkoły 
Podstawowej w Mójczy. W konkursie plastycznym „Sursum 
corda – W górę serca”, zorganizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Kielcach, I miejsce zajęła Aneta Bieniek z klasy VII. 
W konkursie zorganizowanym przez Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki pt. „Wykonaj polski symbol narodowy”, którego 
pomysłodawcą był wojewoda Zbigniew Koniusz, II miejsce zajął 
Bartosz Nosek z klasy VIII. Natomiast w konkursie „Bezpiecznie 
na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, 
zorganizowanym przez Oddział Regionalny KRUS w Kielcach, 
wyróżniony został Jakub Mielecki, uczeń klasy II. 
– Bardzo cieszą nas wszystkie sukcesy, jakie odnoszą  uczniowie 
naszej szkoły i bardzo serdecznie im gratulujemy – podkreśla 
Dorota Nosek, nauczycielka plastyki.

Zdalne nauczanie, mimo wielu ograniczeń, pozwoliło nam 
zobaczyć z bliska lekcje plastyki i niezwykłe efekty 
codziennej pracy uczniów naszych szkół. Możemy śmiało 
stwierdzić, że wielu z nich wyrasta nam na młodych 
artystów!

 Warto dostrzec również inne wspaniałe inicjatywy oraz 
plastyczne talenty rozwijające się pod skrzydłami nauczycieli ze 
szkół gminy Daleszyce. Prezentujemy tylko niektóre z nich, ale 
wszystkim dzieciom i młodzieży gratulujemy wyobraźni! 

Redakcja 
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Wirtualnie uczcili święto szkoły

Owocem wysiłku młodych artystów, ich rodziców i nauczyciela 
języka polskiego, Łukasza Wilczkowskiego, jest film 
zatytułowany „Pamięci tych, którzy dla Niepodległej szli…”. 
W montażu słowno-muzycznym narratorzy wspominają 
bohaterów minionych czasów, których życie zostało brutalnie 
zgaszone pod zarzutem patriotyzmu. Uczniowie szkoły w od-
świętnych strojach recytują wiersze, ale też odgrywają scenki 
przywołujące postawę partyzantów AK, która powinna być 
wzorem dla każdego Polaka. Młodzi aktorzy przypomnieli o tym, 
że życie Polaków w bezwzględnych historycznie czasach toczyło 
się w zgodzie z trzema ideami: Bóg, Honor, Ojczyzna. 
Podkreślali, że zadaniem kolejnych pokoleń, także naszym, jest 
ocalić od zapomnienia historię i pamięć o niezwykłym pokoleniu 

Odświętne stroje, podniosła muzyka, ale też odgłosy 
bombardowań, archiwalne zdjęcia i nagrania z czasów 
wojny, a wszystko przeplatane recytacjami uczniów 
i wspaniałą grą aktorską. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Sukowie w gminie Daleszyce udowodnili, że szkolny 
jubileusz w dobie koronawirusa może mieć równie 
podniosły charakter, jak obchody na żywo. Z okazji 22. 
rocznicy nadania placówce imienia Partyzantów Armii 
Krajowej Ziemi Kieleckiej przygotowano akademię on-
line.

ludzi walczących o bezpieczny dom – Polskę. Występy uczniów 
są przeplatane wspomnieniami historycznymi, odgłosami 
bombardowań i archiwalnymi zdjęciami. 
– Dziękuję pomysłodawcy nagrania, uczniom, którzy wykazali 
się niezwykłymi umiejętnościami, a także rodzicom, bez pomocy 
których film nie mógłby powstać. Cieszę się, że w czasach, kiedy 
społeczność szkolna nie może się spotkać, nadal wspólnie działa 
i podejmuje tak wspaniałe inicjatywy. To piękny hołd dla tych, 
którzy walczyli o wolność kraju – powiedział Dariusz Meresiński, 
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. 
 Link do nagrania można znaleźć na stronach 
internetowych szkoły. 

Agnieszka Olech

Dariusz MeresińskiDariusz Meresiński

BurmistrzBurmistrz

Miasta i Gminy DaleszyceMiasta i Gminy Daleszyce

Dariusz Meresiński

Burmistrz

Miasta i Gminy Daleszyce

Rafał SiwoniaRafał Siwonia

PrzewodniczącyPrzewodniczący

Rady Miejskiej w DaleszycachRady Miejskiej w Daleszycach

Rafał Siwonia

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Daleszycach
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błyskawicznego opanowania wymagały nowe narzędzia współpracy.błyskawicznego opanowania wymagały nowe narzędzia współpracy.

Z tym zadaniem także poradziliście sobie wspaniale. Z tym zadaniem także poradziliście sobie wspaniale. 

Tym bardziej mamy nadzieję, Tym bardziej mamy nadzieję, 

że tegoroczne wakacje przyniosą zasłużony odpoczynek, że tegoroczne wakacje przyniosą zasłużony odpoczynek, 

miną bezpiecznie i że z „naładowanymi akumulatorami” miną bezpiecznie i że z „naładowanymi akumulatorami” 

wrócicie z początkiem września do szkolnych ławek.wrócicie z początkiem września do szkolnych ławek.

Drodzy Uczniowie, szanowni Nauczyciele, 

Dyrektorzy i Pracownicy szkół z terenu gminy Daleszyce!

Z okazji rozpoczętych wakacji życzymy, 

aby piękne lato wynagrodziło Wam trudy 

minionego roku szkolnego.

Za Wami nie tylko dziesięć miesięcy sumiennej pracy, 

ale też niespodziewana lekcja, 

kiedy sytuacja epidemiczna w kraju 

wymagała nagłej zmiany sposobu uczenia. 

Wiele zajęć trzeba było przeorganizować, 

błyskawicznego opanowania wymagały nowe narzędzia współpracy.

Z tym zadaniem także poradziliście sobie wspaniale. 

Tym bardziej mamy nadzieję, 

że tegoroczne wakacje przyniosą zasłużony odpoczynek, 

miną bezpiecznie i że z „naładowanymi akumulatorami” 

wrócicie z początkiem września do szkolnych ławek.

m-GOPSIK znów ruszył w drogę

1 lipca zaczęły się „Objazdowe wakacje" organizowane 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Wzorem ubiegłych lat, pracownicy Ośrodka podróżują 
po gminie Daleszyce swoim „mobilnym punktem", 
by umilić czas dzieciom spędzającym wakacje w domach, 
a przede wszystkim – by ułatwić głównie osobom 
starszym i schorowanym kontakt z Ośrodkiem.

Objazdowe Wakacje 2020. Harmonogram działań:

10 lipca
(piątek)

10:00 - 14:00
Cisów - plac przy 
Świetlicy Wiejskiej

13 lipca
(poniedziałek) 

10:00 - 14:00
Suków - boisko szkolne 

przy Szkole Podstawowej

15 lipca
(środa)

10:00 - 14:00
Mójcza - plac przy Szkole 

Podstawowej

17 lipca
(piątek)

10:00 - 14:00
Wójtostwo - Gospodarstwo 

Agroturystyczne „Torfowisko”

20 lipca
(poniedziałek)

10:00 - 14:00  
Brzechów - plac przy 
Szkole Podstawowej

22 lipca
(środa) 

Borków - plac przy 
Szkole Podstawowej

10:00 - 14:00

24 lipca
(piątek)

10:00 - 14:00
Trzemosna - plac przy 

budynku LGD „Białe Ługi”

27 lipca
(poniedziałek)

10:00 - 14:00
Słopiec - plac przy 

Szkole Podstawowej

29 lipca
(środa)

10:00 - 14:00
Marzysz - plac przy 
Szkole Podstawowej

31 lipca
(piątek)

10:00 - 14:00
Widełki - Centrum 

Edukacji Ekologicznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, 
iż wszystkie sprawy w miesiącach lipiec i sierpień można załatwić 
w mobilnym punkcie, bez konieczności przyjazdu do Daleszyc. 
Można tu pobrać wnioski na świadczenia rodzinne, złożyć 
podania, zgłosić potrzebę wsparcia. 
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Szkółka kolarska Vento Bike Team ma 5 lat!
Kolarski Szkolny Klub Sportowy z Daleszyc świętuje 
pięciolecie istnienia. „Skromny” jubileusz jest przypieczę-
towany największymi sukcesami, jakie są możliwe 
w kraju, a młodzi kolarze mają apetyt na więcej. Dziś 
szkółka z Daleszyc stanowi wizytówkę całego regionu 
świętokrzyskiego.

Spartakus wrócił do gry
Zawodnicy Spartakusa Daleszyce z początkiem czerwca, 
po zniesieniu obostrzeń zastosowanych na czas 
pandemii, wrócili do treningów grupowych. Przez okres 
kwarantanny trenowali indywidualnie pod okiem trenera 
Krzysztofa Treli, który zdalnie monitorował postępy 
piłkarzy. 

Jak powiedział trener Trela na pierwszym treningu: 
– Treningi indywidualne nie są tym samym co treningi w grupie, 
w tym momencie musimy skupić się na elementach techniczno-
taktycznych. Zgranie zespołu oraz wytrzymałość to priorytet.
 Piłkarze z optymizmem podeszli do kolejnego sezonu. 
Do tej pory zawodnicy rozegrali kilka spotkań sparingowych 
m.in. z Pogonią Staszów, GKS Rudki i Wierna Małogoszcz. W tym 
ostatnim starciu zremisowali 2:2, a obserwatorzy oceniają, 
że było to ciekawe spotkanie.
 Bardzo cieszy fakt, że do drużyny seniorskiej dołączyło 
kilku zawodników z Akademii Spartakusa. To jeden z kluczowych 

Spartakus Daleszyce 
na spotkaniu kontrolnym z Wierną Małogoszcz

Klub powstał w 2015 roku, przystępując do programu 
współorganizowanego przez Polski Związek  Kolarski oraz 
Ministerstwo Sportu i Turystyki pod nazwą Narodowy Projekt 
Rozwoju Kolarstwa. 
– Stało się to z inicjatywy Jana Baćkowskiego, Moniki 
Baćkowskiej-Barchan oraz dzięki zaangażowaniu Burmistrza 
Dariusza Meresińskiego – wspomina jeden z trenerów, Krzysztof 
Baćkowski. – Bardzo duże wsparcie okazują rodzice, za co ser-
decznie dziękujemy. Patronat nad szkółką objął Urząd Miasta 
i Gminy Daleszyce; dzięki burmistrzowi i sponsorom oraz 
sympatykom kolarstwa gromadzimy potrzebny sprzęt. 
Od grudnia 2018 roku patronat nad szkółką i realizację 
projektów przejęła Świętokrzyska Fundacja Sportu. 
 Jan Baćkowski – były reprezentant Polski w kolarstwie 
szosowym – został pierwszym trenerem 15-osobowej grupy 
kolarskiej. Swoją pasją zaraził kolejnych adeptów kolarstwa 
i obecnie szkółka ma 30 zawodników w trzech kategoriach 

wiekowych, którymi opiekuje się dwóch trenerów: Jan 
i Krzysztof Baćkowscy. 
– Trenujemy cztery razy w tygodniu po  dwie godziny, nie licząc 
startów w zawodach. Obecnie „specjalizujemy się” w czterech 
odmianach kolarstwa, tj. szosa, tor, przełaj i MTB – wylicza 
trener. 
 Zawodnicy od początku istnienia szkółki stawali ponad 
400 razy na podium na arenie międzynarodowej, ogólnopolskiej 
i wojewódzkiej (w wyścigach szosowych, torowych, przeła-
jowych i MTB). Dorobek Medalowy Szkółki w Mistrzostwach 
Polski to: 8 złotych, 5 srebrnych, 2 brązowe; w Mistrzostwach 
Makroregionu: 12 złotych, 9 srebrnych, 5 brązowych. Szkółka 
jest uznawana za jedną z najlepszych w kraju, została też 
Drużyną Roku 2019 w plebiscycie czytelników Echa Dnia. Jaki 
ma przepis na sukces? „Trening i ciężka praca” – podsumowuje 
krótko trener.
 W najbliższych planach  Vento Bike Team ma udział 
w kolejnych Mistrzostwach Polski oraz Olimpiadzie Młodzieży. 
– Naszym marzeniem jest zobaczyć naszego wychowanka 
na Mistrzostwach Świata lub Europy – zdradza Krzysztof 
Baćkowski. 

Magdalena Włodarska

celów zarządu, aby młodzi wychowankowie klubu zdobywali 
doświadczenie na boisku seniorskim i wspierali drużynę.

Patryk Zdanowski, Spartakus Daleszyce

Vento Bike Team 
praktycznie nie wraca z wyścigów bez medali

Klub szkoli swoich wychowanków 
w kilku odmianach kolarstwa, także torowego
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Zapraszamy Państwa do brania udziału w naszych zabawach. Poniżej prezentujemy krzyżówkę 
oraz zdjęcie – zagadkę. Będziemy się starać co miesiąc przygotowywać dla naszych czytelników 
quizy i konkursy. Wszystkich chętnych zachęcamy do zabawy z Głosem Daleszyc oraz 
do przesyła-nia 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. Nagrodę 
za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru otrzymuje Agnieszka Gęzik z Niw. Gratulujemy! 
Rozwiązaniem było hasło „Łysogóry".

Państwa zadaniem jest odgadnięcie, gdzie możemy ujrzeć taki 
widok spacerując po gminie Daleszyce. Prosimy o podanie 
poprawnej odpowiedzi telefonicznie 41/317-16-94 wew. 121. 
Osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi 
otrzyma od nas niespodziankę. Rozwiązanie z poprzedniego 
numeru „Cisów", nagrodę otrzymuje Anna Gregulska z Niw. 
Gratulujemy!

1
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Litery z pól ponumerowanych 
 1  od do 7 utworzą rozwiązanie.

1 2 3 4 5 6 7 

1 
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Nazwa Polskich Schronisk dla Osób Bezdomnych, jedna z siedzib znajduje się 

w Komórkach, gm. Daleszyce

Część wsi Marzysz, skojarz z jadalną formą nasion niektórych roślin

Wieś w gminie Strawczyn, a także majątek oferowany przez Polaków Henrykowi Sienkiewiczowi

Stanisław ..., polski geolog, badacz ziem kieleckich, patron placu głównego w Daleszycach

Część cepa, rzemień łączący bijak z dzierżakiem

Czapka – element stroju ludowego charakterystycznego dla kielecczyzny

Inaczej Noc Świętojańska, bądź Kupały, zazwyczaj obchodzony w noc z 24 na 25 czerwca

Poziomo:

2.

3.

5.

6.

7.

Pionowo

1.

4.

Juniorzy Spartakusa Daleszyce 
zwycięzcą dużego 

turnieju piłkarskiego

To jedyny taki turniej w kraju. Areną zmagań był plac przed 
Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. W dniach 19-21 
czerwca na specjalnie przygotowanym, mobilnym boisku ze 
sztuczną nawierzchnią rywalizowali tu młodzi amatorzy piłki 
nożnej, dla których spotkanie to było pierwszym starciem z 
innymi zawodnikami od czasu wybuchu epidemii. Zawodnicy 
zmierzyli swoje siły w pięciu kategoriach wiekowych, od ośmio- 
do trzynastolatków. W kategorii 11-latków najlepsza okazała się 
drużyna Spartakus Daleszyce, która w finale pokonała Alit 
Ożarów 5:0.
 Nasi zawodnicy byli nie do pokonania – cieszyli się 
opiekunowie juniorów z Daleszyc i podziękowali również 
„niezawodnym rodzicom, którzy stworzyli najlepszą trybunę 
kibiców, za wsparcie i doping”.
 W meczach grupowych Akademia Spartakusa 
Daleszyce pokonała kolejno: 7:2 Football Akademię Jędrzejów; 
5:1 Astrę Piekoszów; 5:1 Orlęta Kielce. W meczu o wejście do 
finału Akademia Spartakusa Daleszyce wygrała 5:2 z Koroną 
Kielce.
– Gratuluję młodym zawodnikom wspaniałego wyniku. Pierwsze 
miejsce podium wywalczone podczas takiego wydarzenia, to nie 

Ponad 400 młodych zawodników wzięło udział w drugiej 
edycji turnieju „Piątki na Rynku Sport CK 2020”. Na spec-
jalnie przygotowanym mobilnym boisku zmierzyli się 
zawodnicy w pięciu kategoriach wiekowych. W kategorii 
11-latków zwyciężyła drużyna Akademii Spartakusa 
Daleszyce! 

lada wyczyn. Cieszę się, że mamy w gminie Daleszyce drużynę, 
która tak wspaniale reprezentuje nas na arenie województwa 
świętokrzyskiego i doskonale promuje sport oraz aktywny tryb 
życia. Życzę piłkarzom kolejnych, wielkich sukcesów 
– powiedział Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce. 
 W zawodach wzięły udział też zespoły dziewczęce. 
Kibice mogli także podziwiać turniej pokazowy, w którym 
wystąpiły drużyny Sport CK, Urzędu Marszałkowskiego, jak 
również byli zawodnicy PGE VIVE Kielce i Reprezentacji Polski 
w piłce ręcznej.
 Organizatorem turnieju było stowarzyszenie Sport CK. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo 
Sportu, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka, 
Polski Związek Piłki Nożnej Łącz Nas Piłka, Wojewoda 
Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, 
Starosta Kielecki oraz Prezydent Miasta Kielce. 

Agnieszka Olech

Akademia Spartakusa cieszy się ze zwycięstwa
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SKŁAD OPAŁU ŁABĘDZIÓW

LUZEM I WORKOWANYLUZEM I WORKOWANYLUZEM I WORKOWANY

EKOGROSZEK    WĘGIEL    MIAŁ    PELLETEKOGROSZEK    WĘGIEL    MIAŁ    PELLETEKOGROSZEK    WĘGIEL    MIAŁ    PELLET

ŁABĘDZIÓW ul. DŁUGA 55ŁABĘDZIÓW ul. DŁUGA 55ŁABĘDZIÓW ul. DŁUGA 55
k/Morawicyk/Morawicyk/Morawicy

TEL. 531 668 109
CZYNNE:

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

OPAŁ WYSKOKOKALORYCZNY - SUCHYOPAŁ WYSKOKOKALORYCZNY - SUCHYOPAŁ WYSKOKOKALORYCZNY - SUCHY

Puchar Polski 2020 dla Sparty Daleszyce!

Zawody Pucharu Polski w piłce nożnej 
plażowej kobiet odbyły się w pierwszy 
weekend lipca i dały Sparcie kwalifikację 
do turnieju finałowego Mistrzostw Polski, 
który odbędzie się w sierpniu w Gdańsku. 
– W dniach 3-5 lipca na LOTOS Stadionie 
Letnim w Gdańsku Brzeźnie rywalizowało 
16 drużyn. Już po pierwszym dniu rozgry-
wek i dwóch wygranych w grupie, Spar-
tanki zapewniły sobie miejsce w pierwszej 
ósemce i udział w Mistrzostwach Polski 
– podkreślił Marcin Wengorski, trener 
piłkarek. Potem mogliśmy już tylko 
cieszyć się pasjonującymi rozgrywkami. 
W finale zawodniczki Sparty Daleszyce 
pokonały Lady Grembach Łódź 5:3. 
 W takim stylu Spartanki rozpo-
częły sezon w piłce plażowej, tymczasem 
mają za sobą już także sukcesy w innych 
rozgrywkach. 1 marca w Budapeszcie, 
odbył się singlowy turniej dla kobiet rangi 
„Challenger” w „teqball”, czyli odmianie 
piłki nożnej, w którą gra się na stole 
podobnym do stołu do tenisa. Polskę re-

Puchar Polski Kobiet w Beach 
Soccer 2020 jedzie do Daleszyc

Drużyna piłkarek z Daleszyc zwyciężyła w rozgrywkach plażowego Pucharu 
Polski kobiet. Tak Spartanki zainaugurowały sezon 2020 w beach soccerze. 
Przed nimi także rozgrywki piłkarskiej jedenastki w II lidze, ale walczą również 
z powodzeniem na innych, mniej popularnych „boiskach”. 

prezentowała jako jedyna Paulina Łężak, 
zawodniczka UKS SPARTA Daleszyce, 
która dopiero w ćwierćfinale uległa zwy-
ciężczyni turnieju. W ogólnej drabince 
uplasowała się na 7. miejscu. 
 Jeszcze przed wprowadzeniem 
obostrzeń związanych z epidemią korona-
wirusa, zawodniczki Sparty zdążyły 
rozegrać turniej „siatkonogi”. 7 marca 
w Rzgowie o tytuł Mistrza Polski w Futnet 
walczyło 12 drużyn, a Spartanki uplaso-
wały się na miejscu czwartym. Natomiast 
jedna z naszych zawodniczek, Kamila 
Komisarczyk została wybrana najlepszą 
rozgrywającą turnieju.
 Przed Spartankami także rozgry-
wki w tradycyjnym futbolu. Zawodniczki 
UKS SPARTY Daleszyce w sezonie 
2020/2021 będą rywalizować na poziomie 
II ligi, która po reorganizacji obejmować 
będzie 8 województw z południa Polski 
(tak jak dotychczas I liga). Ale SPARTA 
to nie tylko seniorki. Do rozgrywek 
młodzieżowych zostały zgłoszone 4 dru-

żyny dziewcząt: orlik młodszy i orlik 
starszy (gra z chłopakami), orliczki i mło-
dziczki. 
– Młode Spartanki uczestniczyły już 
w konsultacji kadry województwa. Wie-
rzymy, że doczekamy się kolejnych 
zawodniczek na poziomie reprezentacji 
Polski – zapowiada trener.

Magdalena Włodarska
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