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Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!Szanowni Państwo!
Za nami „miesiąc zadumy”. Listopad zaczął się przystan-
kiem nad grobami bliskich i wspomnieniem bohaterów 
wolnej Polski, a kończy przygotowaniami do świąt i rosnącą 
nadzieją na lepszy, nowy rok. W gminie Daleszyce był 
to również czas kolejnych ważnych inwestycji: mogliśmy 
z radością oznajmić długo oczekiwaną przez mieszkańców 
miasta rozbudowę ulicy Kilińskiego, zajrzeliśmy też na im-
ponujący obiekt: nowa oczyszczalnia w Daleszycach już 
pracuje i niebawem oficjalnie zostanie ukończona. 
 Koniec roku skłania do podsumowań, dlatego 
w niniejszym Głosie Daleszyc – oprócz relacji z bieżących 
działań – znajdziecie Państwo także artykuły dotyczące 
inwestycji, jakie realizowaliśmy w naszej gminie w ostat-
nich jedenastu miesiącach. Jednocześnie kolejne prace 
są w toku, a najważniejszym obecnie wyzwaniem staje się 
przygotowanie budżetu gminy na 2021 rok. To zadanie staje 
się szczególnie złożone w dobie pandemii, kiedy z powodu 
zmniejszonych wpływów z podatków także samorządy 
odczuwają skutki kryzysu gospodarczego. 
 Mimo trudności, z nadzieją wyczekujemy przyszło-
ści. Aby była bezpieczna, przygotowaliśmy dla Czytelników 
drobny podarunek: wewnątrz gazety znajdziecie opaskę 
odblaskową, która zwiększa widoczność pieszych 
i rowerzystów po zmroku, dlatego gorąco zachęcam do jej 
noszenia.
 Ten numer Głosu Daleszyc z przyjemnością 
rozpoczynamy od najlepszych życzeń świątecznych 
i noworocznych dla wszystkich Mieszkańców gminy 
Daleszyce. Tym samym nie tylko podsumowujemy, 
co wydarzyło się w naszej gminie w minionym miesiącu, ale 
również przygotowujemy się do ostatnich dni roku. Niestety, 
nie będą to dni równie hucznie obchodzone, jak w poprzed-
nich latach. Zmuszeni jesteśmy zrezygnować ze wspólnej 
zabawy sylwestrowej  i wielu świątecznych spotkań. 
Pozostaje nam jednak liczyć na to, że w przyszłym roku 
odrobimy wszelkie „zaległości” towarzyskie i integracyjne, 
a póki co świętujmy z rozwagą i wiarą, że nowy rok będzie 
znacznie spokojniejszy i bardziej przewidywalny od obec-
nego. 
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102 lata niepodległości w gminie Daleszyce

11 listopada 2020 stan epidemii i obostrzenia sanitarne 
zatrzymały nas w domach. Ograniczona liczba wiernych mogła 
wspólnie uczestniczyć w tradycyjnej mszy świętej, jaka w parafii 
pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach została odprawiona 
w intencji Ojczyzny. Tego dnia Burmistrz Miasta i Gminy 
Daleszyce Dariusz Meresiński w imieniu wszystkich 
mieszkańców złożył kwiaty i zapalił znicze pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego na daleszyckim rynku oraz pod 
obeliskiem upamiętniającym uczestników walk o niepodległość 
na cmentarzu w Daleszycach.
– 11-ego listopada, jak co roku, choć bardziej symbolicznie, niż 
dotąd, oddaliśmy hołd tym, którzy wywalczyli naszą wolność. 
Żałuję, że ze względu na obostrzenia sanitarne niemożliwe było 
wspólne świętowanie tej niezwykle ważnej patriotycznej 
uroczystości, która co roku gromadzi setki mieszkańców naszej 
gminy i pozwala nam tworzyć wspólnotę, rozumiejącą, że wol-
ność trzeba cenić i pielęgnować – podkreślał burmistrz Dariusz 
Meresiński. – Jednak mimo ograniczeń, mogliśmy aktywnie 
włączyć się w świętowanie, np. wywieszając przed domem 
biało-czerwoną flagę. Mam nadzieję, że tegoroczne obchody 
skłoniły nas wszystkich do refleksji nad istotą święta 
niepodległości i jego znaczeniem dla każdego z nas osobiście.
 Mieszkańcy miasta i gminy Daleszyce upamiętnili ważną 
rocznicę na wiele sposobów. W szkołach – mimo, że uczniowie 
pracują w trybie zdalnym – przygotowane zostały wirtualne 
akademie, w których przygotowanie zaangażowani zostali też 
rodzice, w przedszkolach, a nawet w daleszyckim żłobku 
maluchy w twórczy sposób uczyły się o znaczeniu barw 
narodowych. Gminna biblioteka przy wsparciu uczniów 

Nie było tłumnego świętowania i tradycyjnego prze-
marszu mieszkańców oraz licznych pocztów sztandaro-
wych ulicami Daleszyc, ale nie brakło pamięci, kwiatów 
dla bohaterów i symbolicznych zniczy w miejscach 
pamięci. 102. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości mieszkańcy miasta i gminy Daleszyce upamiętnili 
w tym roku skromniej, niż w poprzednich latach.

i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach 
dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu”, 
w której uczciła tegoroczne Święto publicznym odśpiewaniem 
Mazurka Dąbrowskiego: nagranie możemy obejrzeć na profilu 
społecznościowym biblioteki. Z podobnym zaproszeniem 
do wspólnego wykonania hymnu wystąpiły też inne szkoły 
z naszej gminy. Na profilach społecznościowych mieszkańców, 
organizacji i stowarzyszeń nie brakło biało-czerwonych flag 
i inspirujących haseł.
– Bardzo doceniam tego typu inicjatywy, szczególnie w tak 
trudnym czasie przymusowej izolacji. Narodowe Święto 
Niepodległości obchodzone 11 listopada jest symbolem 
odzyskania przez nasz kraj wolności po 123 latach niewoli. 
Corocznie tego dnia oddajemy hołd tym, którzy bronili i tworzyli 
odrodzone w listopadzie 1918 roku Państwo Polskie. Jest to nasz 
obowiązek wobec tych, którzy w obronie polskości oddali to, 
co najcenniejsze, swoje życie. Dlatego dziękuję za wszelkie 
wartościowe inicjatywy każdemu, kto się w nie zaangażował 
– podsumował burmistrz Dariusz Meresiński.

Magdalena Włodarska

Chryzantemy na daleszyckim rynku. Wspieramy przedsiębiorców

- Mamy nadzieję, że uda się w ten sposób wesprzeć lokalnych 
producentów i sprzedawców, którzy zostali postawieni w trudnej 
sytuacji tuż przed dniem Wszystkich Świętych i ucierpieli 
na skutek obostrzeń związanych ze stanem epidemii – podkreśla 
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński. 
– Zagospodarowaliśmy kwiaty od tych przedsiębiorców, którzy 
się do nas zgłosili. 
 Zgodnie z deklaracją rządu, terenowe oddziały ARiMR 
i KOWR mają odkupić od producentów i sprzedawców rośliny, 
które sprzedawane byłyby w pierwszych dniach listopada przed 
cmentarzami. W ten sposób ma zostać zrekompensowana 
przynajmniej część strat przedsiębiorców po decyzji rządu 
o zamknięciu cmentarzy od 31 października do 2 listopada. 
Na te obostrzenia producenci nie zdążyli się przygotować, 
ponieważ zostały ogłoszone na kilka godzin przed ich wprowa-
dzeniem.

Gmina Daleszyce włączyła się w pomoc dla handlowców 
po zamknięciu cmentarzy na Wszystkich Świętych. Kwiaty 
ozdobiły m.in. daleszycki rynek, stanęły też w kilku 
miejscach pamięci na terenie gminy.

Kompozycje z roślin stanęły na daleszyckim rynku, na pobliskim 
placu Cedry i przed Urzędem Miasta i Gminy w Daleszycach, zo-
stały również postawione w miejscach pamięci: na daleszyckim 
cmentarzu i pod pomnikiem partyzanckim w Sukowie-Papierni 
oraz rozdane mieszkańcom.

Magdalena Włodarska

O polskiej drodze do wolności 
przypomina w Daleszycach pomnik Marszałka Piłsudskiego

Kwiaty ozdobiły rynek i zostały rozdane mieszkańcom
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„Dzięki zaufaniu sięgam wyżej”

Już trzeci rok z rzędu został Pan najle-
pszym samorządowcem w województwie. 
Cieszy Pana fakt, że mieszkańcy darzą 
Pana takim zaufaniem? 
Najbardziej zadowala mnie fakt, że pod-
jęte wysiłki powodują dynamiczny rozwój 
miasta i gminy Daleszyce, a wspólna 
praca całego samorządu zostaje docenio-
na. Dzięki temu jestem pewien, że droga, 
którą obraliśmy, jest słuszna. Jedno-
cześnie chcę podkreślić dużą rolę 
mieszkańców we wszystkich sukcesach, 
które osiągamy, bo przecież naszą 
wspólnotę samorządową tworzymy 
razem. Dużą satysfakcję dają mi spot-
kania, podczas których rozmawiamy 
o naszej „małej ojczyźnie” i pomysłach 
na jej dalszy rozwój. Każdy pozytywny 
gest, z jakim się spotykam, cieszy mnie, 
daje mnóstwo pozytywnej energii 
i dopinguje do jeszcze cięższej pracy 
na rzecz mieszkańców naszej gminy. 
Staram się być blisko nich, wsłuchiwać się 
w ich głosy, dostrzegać problemy i szukać 
skutecznych rozwiązań. Dzięki okaza-
nemu zaufaniu mogę skuteczniej osiągać 
zamierzone cele i wspólnie możemy mieć 
satysfakcję z ich efektów. Jest to dla mnie 
największa wartość w pracy samorządo-
wca.
Co jest dla Pana najtrudniejsze w pełnie-
niu funkcji burmistrza, a jakie sytuacje 
najbardziej Pana cieszą?
Cieszę się, że mam realny wpływ na roz-
wiązywanie problemów mieszkańców 
oraz mogę przyczynić się do tego, że ich 

Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce po raz trzeci z rzędu 
zdobył tytuł Samorządowca Roku w plebiscycie Echa Dnia „Mała Ojczyzna 
– duża sprawa”. Zapytaliśmy go przy tej okazji o pracę w czasie pandemii, 
najbliższe plany zawodowe i osobiste. 

życie staje się lepsze. Współpraca 
z mieszkańcami to jest to, co lubię najbar-
dziej. Każda kolejna zrealizowana inwe-
stycja na terenie miasta i gminy Daleszyce 
niezmiernie mnie raduje, a dzięki zrówno-
ważonym działaniom sukcesywnie idzie-
my do przodu. Mam świadomość, że mie-
szkańcy chcieliby, aby rozwój naszej 
gminy następował  jeszcze szybciej i ja 
również życzyłbym sobie, aby móc 
spełniać ich oczekiwania w jak najkrót-
szym czasie. Często jednak trzeba i warto 
wykazać się cierpliwością, tak jak to było 
już w przypadku wielu inwestycji, kiedy 
plany wydawały się nierealne, tymczasem 
cierpliwość i dążenie do celu sprawiły, że 
okazały się wykonalne. 
Rok 2020 przez pandemię jest wyjątkowo 
trudny, wiązał się z wieloma wyzwaniami. 
Jakie najważniejsze zadania stoją teraz 
przed gminą? Proszę wymienić najważ-
niejsze inwestycje, które będzie Pan 
z radnymi chciał zrealizować? 
Oczywiście, ten rok okazał się zupełnie 
inny od poprzednich, wymagający więcej 
wrażliwości i elastyczności, także pew-
nych poświęceń i zmiany priorytetów. 
Jednak mimo trudności i ograniczeń udało 
nam się zrealizować najważniejsze zapla-
nowane wcześniej inwestycje. Muszę 
wspomnieć choćby o rozbudowie szkoły 
podstawowej w Niestachowie – uczniowie 
dostali nowe sale lekcyjne i piękną salę 
gimnastyczną, więc jestem pewny, 
że z przyjemnością wrócą do nauki 
stacjonarnej. Bardzo ważne dla miesz-

kańców całej gminy są kolejne odcinki 
wyremontowanych dróg i chodniki 
– to jest komfort, ale przede wszystkim 
bezpieczeństwo. Duży nacisk kładziemy 
na porządkowanie gospodarki wodno-
kanalizacyjnej na terenie gminy, bo choć 
nie są to inwestycje na ogół tak spekta-
kularne, jak na przykład ubiegłoroczna 
budowa obwodnicy Sukowa i Daleszyc, 
to jednak mają zasadnicze znaczenie dla 
jakości życia mieszkańców. W tym 
obszarze naszym dużym sukcesem jest 
doprowadzenie do rozbudowy oczyszczal-
ni ścieków w Daleszycach – to aktualnie 
największa inwestycja w budżecie gminy, 
warta 12 mln zł i już niemal gotowa. 
Modernizujemy też pozostałe dwie oczy-
szczalnie – w Marzyszu i Szczecnie, a ko-
lejne odcinki kanalizacji uzupełniają 
tą sieć na obszarze całej gminy, więc 
dotychczasowe braki w tym zakresie 
są konsekwentnie likwidowane. 
Ale stawiamy sobie za cel, żeby rozwój 
gminy biegł wielotorowo, więc inwestu-
jemy również w działania kulturalne, 
sportowe, prospołeczne. Na początku 
roku otworzyliśmy w gminie pięć klubów 
seniora z bogatą ofertą dla starszych 
mieszkańców: od aktywizacji i integracji, 
przez zajęcia artystyczne i rekreacyjne, 
po wsparcie medyczne i psychologiczne. 
Podobnie zatroszczyliśmy się o dużą 
grupę osób długotrwale bezrobotnych, 
które biorą udział w innowacyjnym w skali 
kraju projekcie, który wyposaży ich 
w wiedzę i umiejętności, ale też pomoże 
odzyskać wiarę we własne możliwości 
i docelowo wrócić na rynek pracy. W tym 
roku te osoby po raz pierwszy w życiu 
skorzystały z możliwości lotu samolotem 
do Gdańska, gdzie czekały na nich szko-
lenia i na pewno niezapomniane przeży-
cia.
Wiele z tych rzeczy udało nam się 
osiągnąć mimo koniecznych w stanie 
epidemii ograniczeń, co pokazuje, jak 
ważna jest dobra współpraca między 
jednostkami samorządu i wszystkimi 
osobami zaangażowanymi w nasze 
działania. Zawsze staramy się, żeby 
funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach oraz współpraca z radny-
mi, sołtysami czy stowarzyszeniami 
przebiegała bez zakłóceń, co w takim 
trudnym okresie owocuje i przynosi same 
dobre efekty.
W najbliższym czasie przede wszystkim 
będę dążył do tego, by zrealizować 
wszystkie rozpoczęte zadania, a jest ich 
naprawdę dużo – i tych już widocznych 
w terenie, i tych powstających dopiero 
„na papierze”: od kolejnych dróg, 
chodników i sieci wodno-kanalizacyjnych, 
boisk sportowych, placów zabaw, 
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W gminie Daleszyce wspierają seniorów

Założeniem ogólnopolskiego programu „Wspieraj Seniora” jest 
pomoc w dostarczaniu zakupów do osób starszych, tak, aby 
umożliwić im pozostanie z domu i chronienie się przed 
zakażaniem koronawirusem. Ze wsparcia mogą korzystać 
seniorzy w wieku powyżej 70. roku życia. W szczególnych 
przypadkach pomoc może być udzielana osobom przed 
70. rokiem życia.
 Umowa na sfinansowanie realizacji programu w gminie 
Daleszyce została podpisana 4 listopada przez burmistrza 
Dariusza Meresińskiego przy kontrasygnacie skarbnika gminy 
oraz przedstawiciela Wojewody Świętokrzyskiego. Całkowity 
koszt zadania ma wynieść niemal 38,5 tys. zł, z czego 20% , czyli 
prawie 7,7 tys. zł to wkład własny gminy Daleszyce, pozostała 
część stanowi dotację celową z budżetu państwa. Działania 
są realizowane we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej do końca grudnia. 
– Jesteśmy w ciągłej gotowości, jeśli chodzi o realizację tego 
programu. Nie skupiamy się tylko na dostarczaniu zakupów 
seniorom, ale też na innych czynnościach, które mogą ułatwić 

Czas pandemii jest bardzo ciężki, szczególnie dla osób 
starszych i samotnych. Dlatego tak ważne jest, aby 
otrzymywały one pomoc, która umożliwi im normalne 
funkcjonowanie w tych trudnych momentach. Właśnie 
takie cele ma realizowany w gminie Daleszyce program 
pod nazwą „Wspieraj Seniora”.

po wzmocnienie jednostek ochotniczych 
straży pożarnych czy chociażby organi-
zację imprez integracyjnych w naszych 
sołectwach, które – mam nadzieję – będą 
już w przyszłym roku znowu możliwe. 
Pomysłów mamy dużo, z uwagą wsłu-
chujemy się w podpowiedzi mieszkań-
ców, więc na pewno czeka nas jeszcze 
wiele pozytywnych zmian w gminie 
Daleszyce.
Każdy radzi sobie z pandemią na swój 
sposób. Jakie ma Pan sposoby na relaks, 
radzenie sobie ze stresem?  
Każdą wolną chwilę staram się wykorzy-
stywać na prace porządkowe przy domu 

im życie i pomóc w zachowaniu zdrowia. Przygotowaliśmy osoby 
starsze do tego, aby wiedziały, gdzie szukać pomocy i co mają 
robić, aby ją uzyskać w razie na przykład ewentualnego pełnego 
lockdownu. To szczególnie ważne dla osób samotnych, nie 
posiadających w bliskim otoczeniu rodziny, która mogłaby 
je wesprzeć w tak trudnych chwilach – mówi Renata Segie-
cińska, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społe-
cznej w Daleszycach.
 Jak wezwać pomoc w ramach programu na terenie 
gminy Daleszyce?
 Pierwszym krokiem, jaki powinien poczynić senior 
chcący uzyskać wsparcie, jest zadzwonienie na ogólnopolską 
infolinię działającą w ramach programu Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11. Osoba przyjmująca 
zgłoszenie przekaże prośbę do MGOPS w Daleszycach. 
Pracownik ośrodka skontaktuje się telefonicznie z seniorem 
i ustali nieodpłatną usługę wsparcia. Co ważne, koszty zakupów 
ponosi senior.
– Jest to bardzo istotny program wspierający osoby z grupy 
podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o ciężki przebieg Covid-19. 
Dlatego musimy dokładać wszelkich starań, aby w tym trudnym 
czasie wspierać seniorów i pomagać w normalnym 
funkcjonowaniu – podsumowuje Dariusz Meresiński, burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce.

Agnieszka Olech

i w ogródku – tutaj zawsze jest coś 
do zrobienia, więc, chcąc nie chcąc, sta-
łem się entuzjastą aktywnego odpoczyn-
ku. Dla relaksu i odstresowania chętnie 
też jeżdżę na rowerze.
Jakie jest Pana największe marzenie już 
nie jako burmistrza, tylko prywatnie? 
Moje prywatne marzenia są ściśle 
związane z rodziną. W tej chwili mam 
nadzieję, że syn skończy szkołę, zda 
maturę i dostanie się na studia. 
Coraz bliżej święta, prawdopodobnie 
spędzimy je w nielicznym gronie najbliż-
szych. Kto zasiądzie z Panem do świąte-
cznego stołu? Widzi Pan jakieś pozytywy 

wynikające z pandemii?
Tak jak zwykle, święta zamierzam spędzić 
w gronie najbliższych. Mamy w Polsce 
piękne tradycje bożonarodzeniowe, które 
co roku staramy się całą rodziną pielęgno-
wać i przekazywać kolejnemu pokoleniu.
Jeśli chodzi o pandemię, to ten trudny 
czas na pewno zmusił nas do refleksji nad 
prawdziwymi wartościami w życiu, udo-
wodnił, że potrafimy być solidarni 
i pomocni, ale też kosztował wiele, 
dlatego mam nadzieję, że jak najszybciej 
się skończy i pozwoli nam wszystkim 
wrócić do normalności.

Rozmawiał Mateusz Fąfara

Wspólnie pomagamy potrzebującym!

Minęły dwa miesiące, odkąd w naszej gminie pojawił się 
specjalny pojemnik na nakrętki. Nasze „serce” cieszy się 
dużym powodzeniem i przez ten krótki czas zapełniliśmy 
je razem już trzykrotnie. Wspólnymi siłami zebraliśmy 
kilkanaście 120-litrowych worków plastikowych nakrętek!

Pod koniec listopada zebrane nakrętki przekazaliśmy Fundacji 
Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”. Fundacja ta przerabia 
nakrętki na granulat, z którego powstają nowe zakrętki, rury 
PCV czy obudowy komputerów. Zebrane nakrętki pozwalają 
uzyskać środki finansowe pozwalające na niesienie pomocy 
osobom niepełnosprawnym z terenu województwa święto-
krzyskiego.
 Dziękujemy i czekamy na więcej! 

Mateusz Fąfara

Pomaganie jest dziecinnie proste!



pomaganiu im w funkcjonowaniu w społeczeństwie, w domu. 
Chodzi o dbanie o normalny standard życia, taki jaki powinna 
mieć starsza osoba. Pandemia koronawirusa utrudnia tę pracę. 
Nasi podopieczni to często ludzie z demencją, nie wiedzą 
co to jest koronawirus, boją się nas w maskach, czy 
kombinezonach, bo czasami była konieczność założenia go, 
wtedy odczuwali niechęć do nas. Obecnie pracuje się ciężko, ale 
pomimo strachu, jest to nasza praca, którą należy wykonać – 
mówi Małgorzata Oszczepalska.
 Wśród pracowników MGOPS w Daleszycach są też 
asystenci rodziny. 
– Nasza praca polega między innymi na załatwieniu różnych 
spraw urzędowych. To także praca z dziećmi. Pomagamy 
w nauce, mamy też stały kontakt ze szkołą, z nauczycielami. Gdy 
są jakieś trudności, interweniujemy, rozmawiamy z psycho-
logami. Namawiamy też rodziny, którymi się opiekujemy do 
udziału w różnych projektach. Motywujemy do podjęcia 
zatrudnienia, ale też terapii, jeśli mamy do czynienia 
z problemem uzależnienia. Jesteśmy z nimi, dajemy wsparcie 
psychiczne, szczególnie teraz, w czasie pandemii. Jest to trudna 
praca, obciążająca emocjonalnie. Motywujące do działania jest 
to, kiedy widzimy, jak rodzina się zmienia, wychodzi na prostą 
i daje możliwość prawidłowego rozwoju dzieci – mówi Dominika 
Malicka, asystent rodziny MGOPS w Daleszycach.
 Praca pracownika socjalnego to ciągłe wyzwania. 
– Codziennie stajemy przed nowymi wyzwaniami. Nie wiemy, 
co nas czeka po przyjściu do pracy. Zawsze musimy być gotowi 
na przeróżne sytuacje. Jest to ciężka praca pod względem 
psychicznym, bo musimy udźwignąć problemy wielu ludzi. 
Musimy wyszukiwać rozwiązania z zakresu pomocy finansowej, 
socjalnej, psychologicznej, adwokackiej, lekarskiej, pielęgniar-
skiej, wyspecjalizowaliśmy się więc w wielozadaniowości. Chęć 
pomocy trzeba mieć we krwi, nie da się udawać, że komuś się 
pomaga, a jednocześnie myśleć coś innego o tym człowieku. 
Trzeba to robić z serca – podkreśla Małgorzata Pilarek, praco-
wnik socjalny MGOPS w Daleszycach.
 Życzenia wszystkim pracownikom socjalnym złożył 
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński. 
– Składam pracownikom socjalnym życzenia niesłabnącego 
entuzjazmu, wiary w drugiego człowieka, siły w codziennej 
pracy oraz satysfakcji z niesienia pomocy innym – powiedział 
burmistrz. Agnieszka Olech
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Jubileusz szkoły w Mójczy

W tym roku uroczystość miała kameralny wymiar. Nie było 
akademii tradycyjnie przygotowywanej przez uczniów, którzy 
prowadzą aktualnie naukę w trybie zdalnym. Zapaleniem zniczy 
uczcili pamięć patrona obecni w szkole nauczyciele i dyrektor 
Marta Puchała. Na obchody został zaproszony także burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński oraz radny Rady 
Miejskiej w Daleszycach Dariusz Sarek, którzy wspólnie z panią 
dyrektor szkoły złożyli znicze i wiązankę kwiatów pod tablicą 
pamiątkową Patrona.    
Rocznica przyjęcia imienia generała Tadeusza Buka jest w szkole 
w Mójczy tradycyjnie świętowana wraz z uroczystością 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada. Patron 
placówki był także jej uczniem, a po latach – dowódcą Wojsk 

Mimo ograniczeń spowodowanych stanem epidemii, 
Szkoła Podstawowa w Mójczy upamiętniła 10-lecie 
nadania placówce imienia generała Tadeusza Buka oraz 
102. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Lądowych RP; zginął w katastrofie smoleńskiej.
Magdalena Włodarska

W tym roku pandemia koronawirusa i związane z nią 
obostrzenia sanitarne wykluczyły uczczenie corocznego 
święta pracowników socjalnych. Jednak nie należy zapo-
minać o ogromnej roli, jaką sprawują w społeczeństwie 
i o pomocy, jakiej udzielają osobom znajdującym się 
w potrzebie. O niełatwej pracy socjalnej opowiedzieli 
pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społe-
cznej w Daleszycach.

"Trzeba to robić z serca..." 
Dzień Pracownika Socjalnego

Jak podkreśla dyrektor MGOPS w Daleszycach Renata 
Segiecińska, Dzień Pracownika Socjalnego to święto wszystkich, 
którzy są zatrudnieni w pomocy społecznej. 
– Jest to święto zarówno pracowników socjalnych, asystentów 
osobistych osób niepełnosprawnych, asystentów rodziny, opie-
kunów, jak i kierowców, którzy wożą dzieci niepełnosprawne. 
Jest to dzień wszystkich osób zatrudnionych w pomocy 
społecznej – podkreśla dyrektor Renata Segiecińska.
 Obszar działania pracowników socjalnych MGOPS 
w Daleszycach jest bardzo szeroki i obejmuje różne obszary 
życia. Zajmują się oni pomocą tym mieszkańcom gminy 
Daleszyce, którzy są w potrzebie. 
– Wsparcie otrzymują zarówno osoby niepełnosprawne, 
przewlekle chore, bezrobotne, bezdomne, czy takie, które 
w danej chwili znalazły się w trudnej sytuacji. Jest to trudna 
praca, ponieważ nie wiemy, z jakim problemem spotkamy się 
danego dnia. Czy będzie to zwykła rozmowa z osobą 
potrzebującą wsparcia, czy nagła sytuacja wymagająca pomocy 
interdyscyplinarnej. Dynamika tej pracy jest ogromna, a zwią-
zany z nią stres jest jej nieodzownym elementem. Radzimy sobie 
z nim na różne sposoby. Robimy superwizje wewnętrzne, 
rozmawiamy między sobą, konsultujemy się. W spokojniejszych 
czasach odbywały się też szkolenia, gdzie mogliśmy wymieniać 
się doświadczeniami. W naszej pracy musimy się integrować, 
współpracować i dobrze się rozumieć – mówią zgodnie 
pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Daleszycach.
 O zakresie udzielanej pomocy opowiedziała też 
Małgorzata Oszczepalska, pracownik MGOPS Daleszyce. 
– Nasza praca polega na opiece nad starszymi osobami, 

Kwiaty i znicze pod tablicą patrona szkoły 
upamiętnią podwójne święto
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Nowe plenerowe atrakcje w naszych sołectwach
Nowe inwestycje zapewnią kolejnym mieszkańcom gminy Daleszyce rekreację 
i wypoczynek na świeżym powietrzu. Z budżetu gminy Daleszyce w ramach 
tegorocznego funduszu sołeckiego zrealizowane zostały w listopadzie trzy 
zadania, które doskonale uzupełnią istniejącą „ofertę rekreacyjną” 
w sołectwach: w Borkowie stanął plac zabaw, a w Słopcu i Marzyszu – siłownie 
plenerowe.

Nowy plac zabaw został zbudowany obok 
istniejącej siłowni zewnętrznej nad zale-
wem w Borkowie, znalazły się tu obowią-
zkowe atrakcje dla milusińskich: huśtaw-
ki, karuzela i tor przeszkód. Koszt budowy 
wyniósł ponad 31 tys. zł. Mieszkańcy 
Słopca zdecydowali wspólnie, by z fundu-
szu sołeckiego przeznaczyć w tym roku 

niemal 14 tys. zł na budowę siłowni 
plenerowej, która stanęła obok miejsco-
wego placu zabaw. Nieco ponad 8 tys. zł 
kosztowała siłownia zewnętrzna w Marzy-
szu, która stanęła obok szkoły podstawo-
wej. Wiadomo już także, że w sołectwie 
Marzysz również powstanie plenerowy 
„kompleks” rekreacyjny, bo w ramach 

przyszłorocznego funduszu sołeckiego 
zapisana została tutaj budowa placu 
zabaw. 
To kolejne z serii tegorocznych inwestycji 
dedykowanych najmłodszym mieszkań-
com gminy Daleszyce. We wrześniu odda-
ny został nowy plac zabaw przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach, 
a w najbliższych  planach lokalnego sa-
morządu są również prace w Cisowie 
– przy tutejszej świetlicy także powstanie 
plac zabaw. Dokumentacja projektowa 
już jest gotowa i złożona w starostwie 
powiatowym. 

Magdalena Włodarska

Trzecia płyta i wirtualny występ orkiestry z Daleszyc 

Pandemia to niełatwy czas dla artystów, utrudnione jest kształ-
cenie, ograniczone występy i konkursy. Ale muzycy nie od dziś 
wykorzystują media do rozpowszechniania efektów swojej 
pracy i tym razem z powodzeniem zaprezentowali się 
na wirtualnej scenie. Orkiestra na swoim profilu społeczno-
ściowym zaprasza do wysłuchania dwóch utworów: „Parada 
strażacka” oraz „Do grającej szafy grosik wrzuć”. Aranżerem 

Orkiestra Dęta z Daleszyc reprezentowała naszą gminę 
w Zdalnym Przeglądzie Orkiestr Ochotniczych Straży 
Pożarnych 2020. Konkurs z powodu stanu epidemii odbył 
się wirtualnie. W dorobku naszych muzyków także nowa 
płyta!

utworów jest kapelmistrz Jacek Cielibała. 
 Jednocześnie muzycy promują swoją trzecią płytę, 
na które to zadanie OSP w Daleszycach pozyskała 2 tys. zł 
w konkursie zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego 
z zakresu kultury w 2020r. ogłoszonego przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego. Na płycie zatytułowanej „Pasja 
łączy pokolenia” znajduje się 13 utworów, m.in. marsze, 
wiązanki utworów patriotycznych i piosenek rozrywkowych. 
Patronat honorowy nad nagraniem płyty objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński.

Magdalena Włodarska

Wszystkim Artystom z gminy Daleszyce z okazji święta Św. Cecylii 

patronki muzyki, składamy najlepsze życzenia zdrowia, 

pięknych głosów, udanych występów oraz długich lat wykonywania 

muzyki, którą cieszycie grono słuchaczy, aby melodia 

napełniała Wasze serca spokojem, dawała radość i pokrzepienie.

Dyrektor Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury

Norbert Wojciechowski

Burmistrz

Miasta i Gmniny Daleszyce

Dariusz Meresiński

Orkiestra Dęta w Daleszycach 
wspaniale kontynuuje tradycje muzyczne naszej gminy

Nowy plac zabaw już otwarty 
dla najmłodszych mieszkańców Borkowa 

„Park rekreacyjny” w Słopcu; obok podwórka Nivea 
i boiska sportowego stanęła nowa siłownia
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       Noc Świętych
31 października, w Wigilię Wszystkich 
Świętych w kościele w Daleszycach od-
była się Noc Świętych. W tym roku 
uroczystości przyświecało hasło „Jest 
nadzieja”, a wierni - przez wstawiennic-
two Świętych i Błogosławionych, przy 
świetle świec modlili się o „pokój, 
nadzieję, ochronę przed pandemią dla 
nas, w naszych rodzinach i parafii”. 
W kościele pw. Św. Michała Archanioła 
wystawione zostały uroczyście relikwie 
wyniesionych na ołtarze wyznawców 
i męczenników, była to też okazja 
do przypomnienia sobie inspirujących 
życiorysów m.in. papieża Jana Pawła II, 
Matki Teresy z Kalkuty, ojca Pio, Faustyny 
Kowalskiej czy księdza Popiełuszki.

Listopadowa zaduma

W tym roku w cieniu 
pandemii obchodziliśmy 
najważniejsze święta kościelne. 
Na wiosnę obostrzenia dotknęły nas 
przed Wielkanocą, jesienią – przed wspomnieniem 
Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym. Mimo oczywistych 
trudności i ograniczeń, zachowaliśmy pamięć o zmarłych bliskich 
i pielęgnowaliśmy wiarę w życie wieczne. 

       Znicz i modlitwa
W Kościele Katolickim dzień Wszystkich 
Świętych to radosne święto, kiedy wierni 
modlą się za tych zmarłych, którzy cieszą 
się już życiem wiecznym w niebie. Nastę-
pujący potem Dzień Zaduszny z kolei 
skłania do modlitwy za dusze wszystkich 
potrzebujących wstawiennictwa.
 Uroczystości pierwszo i drugo-
listopadowe wyglądały w tym roku 
zupełnie inaczej, niż w poprzednich 
latach. Z powodu stanu epidemii 
cmentarze zostały oficjalnie zamknięte, 
w kościołach ograniczono liczbę uczestni-
ków nabożeństw. Ci, którzy nie mogli 
wejść do świątyń, nie musieli jednak 

rezygnować z obecności na uroczy-
stościach. Kościoły też idą z duchem 
czasu i w te święta zaprosiły parafian 
na transmisje mszy on-line. Również 
kościół w Daleszycach dał wiernym taką 
możliwość i - tak jak na Wielkanoc – 
ponownie zachęcał wiernych do uczestni-
ctwa we mszy świętej w uroczystość 
Wszystkich Świętych za pośrednictwem 
kanału internetowego you tube. Znicze, 
jakie postawiliśmy na grobach bliskich 
w przeddzień świąt, wciąż rozświetlały 
nasze cmentarze pierwszego i drugiego 
listopada. 

Magdalena Włodarska
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Mija 190-ta rocznica Powstania Listopadowego

Powstanie objęło swoim zasięgiem nie tylko Królestwo Polskie, 
lecz również Litwę, Żmudź i Wołyń. Było odpowiedzią 
na nieprzestrzeganie przez carów Imperium Rosyjskiego 
postanowień konstytucji z 1815 roku, m.in. zawieszenie 
wolności zgromadzeń i likwidację jawności obrad sejmowych, 
zniesienie wolności prasy i wprowadzenie cenzury. Jednocześnie 
wzmogły się prześladowania polskich organizacji niepodle-
głościowych i nadużycia rosyjskich urzędników. Przez 
10 miesięcy 140 tysięcy ludzi prowadziło walkę z największą 
potęgą militarną Europy. Działania powstańców musiały 
skutkować klęskami z przeważającymi siłami Imperium (pod 
Ostrołęką), ale to też szereg chwalebnych zwycięstw oręża 
polskiego pod Stoczkiem, Iganiami,  Wawrem i Dębem Wielkim. 
       Daleszyce wsparły powstańców
 O tym, jaki udział w Powstaniu mogli mieć mieszkańcy 
Daleszyc, dowiadujemy się pośrednio z dokumentacji działań 
prowadzonych na terenie Kielc. Jak podają historycy, powstanie 
trafiło w tym rejonie na podatny grunt. Powołano pod broń 
byłych żołnierzy i podoficerów, a formowanie oddziałów 
wymagało wielkiej ofiarności społeczeństwa całego woje-
wództwa: trzeba było zapewnić wyżywienie i zakwaterowanie. 
Do Kielc przybywały oddziały ochotnicze z całego województwa, 
które potem brały udział w bitwach pod Nową Wsią, 
Sochaczewem i Warszawą. Społeczność Daleszyc także 
udowodniła, że sprawy niepodległości są jej drogie, bo choć 
brak jest dowodów na to, czy mieszkańcy brali udział w walkach 
zbrojnych, z lokalnych źródeł historycznych dowiadujemy się, 
że przekazali na wsparcie powstania dzwony kościelne. Z takich 
ofiar w lokalnych zakładach przemysłowych, na przykład 
w Białogonie, produkowano broń (kosy, piki, karabiny,  
odlewano nawet działa). 
 Po klęsce powstańców Królestwo Polskie zostało 
włączone do rosyjskiego imperium, zniesiono konstytucję, 

Zryw narodowy zaczął się w nocy z 29 na 30 listopada 
1830 roku. Działania zbrojne Powstania Listopadowego 
ominęły kielecczyznę i ziemię daleszycką, ale to nie 
znaczy, że mieszkańcy naszych okolic nie mieli swojego 
udziału w próbie przeciwstawienia się zaborcy 
rosyjskiemu.

zastępując ją Statutem Organicznym i mocno ograniczając 
autonomię, likwidując Sejm i oddzielną armię. Skutkiem upadku 
Powstania była postępująca rusyfikacja administracji, likwidacja 
polskiego szkolnictwa wyższego, spadek liczby szkół elemen-
tarnych. Gospodarczy upadek Polski przypieczętowało 
nałożenie obowiązku zwrotu kosztów wojennych, zbudowano 
na koszt Polski Cytadelę z silnym garnizonem rosyjskim, 
wprowadzono barierę celną na granicy polsko-rosyjskiej, 
po 1840 roku wprowadzono rosyjski system monetarny oraz 
system miar i wag. Dotkliwym skutkiem powstania była 
epidemia cholery. 11 tysięcy Polaków opuściło kraj w tzw. 
Wielkiej Emigracji, a duża liczba mężczyzn była w następnych 
latach wcielana do armii rosyjskiej. Represje dotknęły też 
najmłodszych: dzieci polskie (głównie sieroty i te z ubogich 
rodzin) wcielane były do zawodowych szkół wojskowych 
i kształcone na tzw. kantonistów Armii Imperium Rosyjskiego. 
 Polacy nie poddawali się bezwolnie kolejnym represjom. 
Postawy antyrosyjskie narastały przez kolejne 30 lat, skutkując 
wybuchem Powstania Styczniowego – tym razem działania 
zbrojne nie ominęły ziemi daleszyckiej, a mieszkańcy dali znów 
dowody swojego zaangażowania w sprawy narodowe i dążenia 
do niepodległości.

Magdalena Włodarska

Wyrazy głębokiego współczucia dla

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Świętej Jadwigi Królowej w Borkowie

Anny Moszyńskiej

z powodu śmierci MAMY

Składają:

Nauczyciele i Pracownicy 
SP w Borkowie

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Daleszycach 

Rafał Siwonia z Radnymi

Radna Rady Powiatu 
Anna Kosmala

Burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce 

Dariusz Meresiński 
z Pracownikami

Składają:

Wyrazy głębokiego współczucia dla

Martyny Mochockiej

z powodu śmierci MĘŻA

Burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce 

Dariusz Meresiński 
z Pracownikami

Dyrekcja 
i Grono Pedagogiczne 

ZSP w Daleszycach
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Na ostatnim etapie realizacji jest jedna z najważniejszych 
inwestycji ostatnich lat w gminie Daleszyce, jaką jest 
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach. Zakoń-
czono większość prac budowlanych i technologicznych. 
Nowoczesne instalacje już przejęły proces oczyszczania 
ścieków, na dokończenie czekają ostatnie elementy 
infrastruktury. 

Dla mieszkańców i środowiska. 
Oczyszczalnia w Daleszycach 

prawie gotowa

Inwestycja polega na budowie nowych obiektów, adaptacji 
istniejących oraz montażu nowoczesnych technologii. 
Wymieniony został cały system przetwarzania ścieków, tak, aby 
nowy obiekt odpowiadał na rosnące zapotrzebowanie 
rozwijającej się gminy i na wymogi środowiskowe. W wyniku 
realizacji projektu przepustowość oczyszczalni zwiększa się 
dwukrotnie, a produkt końcowy jest całkowicie neutralny dla 
środowiska. 
 Oczyszczalnia ścieków w Daleszycach powstała 26 lat 
temu i obecnie nie spełnia stale rosnących potrzeb. Jej przebu-
dowa i rozbudowa wiąże się z intensywnym rozwojem sieci 
kanalizacyjnej  na terenie całej gminy i odpowiada na wymogi 
ekologicznego uporządkowania gospodarki wodno-kanaliza-
cyjnej.
– To jeden z najważniejszych projektów w gminie Daleszyce, 
który ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców. Jest 
to również największa inwestycja kubaturowa w ostatnich 
kilkudziesięciu  latach – mówi burmistrz Dariusz Meresiński. 
– Ten projekt przyniesie oszczędności, ale też niewymierne zyski 
dla całej lokalnej społeczności, ponieważ dzięki niemu rysuje się 
nam bezpieczna przyszłość: możemy być spokojni i o środo-
wisko naturalne, i o zaspokojenie potrzeb kolejnych 
przyłączających się do sieci gospodarstw domowych.
 W ramach zadania powstał nowoczesny ciąg 
technologiczny, który zastąpił stare zbiorniki: spływające ścieki 
są oczyszczane mechanicznie i biologicznie, a cały proces jest 
automatycznie sterowany i monitorowany. „Sercem” nowej 
oczyszczalni, czyli jej najważniejszym obiektem jest reaktor 
biologiczny z systemem zbiorników, w których odbywa się 
proces stopniowego oczyszczania, a efektem końcowym jest 
woda, która może wrócić do środowiska. Podobnie oddzielony 

wcześniej osad zostaje sprowadzony do suchej masy i jako 
produkt neutralny może być stosowany np. jako nawóz. 
Nowopowstała infrastruktura już niemal w całości przejęła 
funkcje starego systemu, jednak do wybudowania pozostały 
jeszcze nowe wiaty na osad oraz prace wykończeniowe 
w budynkach. Ostatnim zadaniem będzie zagospodarowanie 
terenu wokół obiektu.
 Wykonawcą inwestycji jest firma Metabex z Morawicy. 
Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na pierwszy 
kwartał przyszłego roku. Wartość inwestycji to kwota ponad 
12 milionów złotych. Zadanie jest dofinansowane z Regio-
nalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. 

Magdalena Włodarska

Sercem nowej oczyszczalni jest reaktor biologiczny

W ramach inwestycji powstał kompleks zabudowań 
i nowoczesne instalacje

Mikołajkowe złoto na torze

Jak relacjonuje Świętokrzyska Fundacja Sportu, najlepiej 
zaprezentowali się Gabrysia Kaczmarczyk i Kacper Kwiatek. 
„Złota Gabriela” utrzymała tytuł i powtórzyła sukces z ubiegłego 
roku: zdobyła cztery złote medale, wygrywając wszystkie 
konkurencje; Kacper wywalczył 2 złote medale i 1 srebrny. 
Bardzo dobrze spisali się też pozostali zawodnicy. 
– Gratuluję wszechstronności młodym kolarzom z Daleszyc, 
którzy z kolejnych zawodów wracają z medalami – mówi bur-
mistrz Dariusz Meresiński. – Ich wyniki świadczą też o świetnej 
pracy trenerskiej, dlatego szczególne wyrazy uznania należą się 
Janowi i Krzysztofowi Baćkowskim – dodaje burmistrz.

Redakcja

 

Kolejny wielki sukces młodych kolarzy z Daleszyc! 
Zawodnicy drużyny Vento Bike Team wrócili z medalami 
z Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich w kolarstwie 
torowym, które odbyły się 5-6 grudnia w Pruszkowie. 
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Będzie rozbudowa ulicy Kilińskiego w Daleszycach. 
Jest na to wysokie dofinansowanie!

– Rozbudowa ulicy Kilińskiego w Daleszycach 
to inwestycja, na którą mieszkańcy czekają już 
od kilkunastu lat. Wspólnie z radnymi podjęliśmy 
decyzję, aby wyasygnować na nią środki z budżetu, 
pomimo, że nie są one małe. Powstał projekt 
przebudowy, który został zgłoszony do naboru Fun-
duszu Dróg Samorządowych i wniosek oceniono 
pozytywnie. A przypomnę, że wartość tego zadania, 
zgodnie ze złożonym wnioskiem,  to kwota około 
2,5 mln złotych. Dofinansowanie, jakie mamy 
otrzymać do tego zadania to kwota ponad 1 mln 700 
tysięcy złotych – poinformował Dariusz Meresiński, 
burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
 Jak podkreśla burmistrz, ogromne wsparcie 
w pozyskaniu środków zewnętrznych na realizację 
inwestycji okazała wiceminister Turystyki i Sportu 
Anna Krupka. 
– Jestem przekonana, że po przebudowie mieszkańcy 
będą mogli wygodnie przemieszczać się, ponieważ 
to ważna komunikacyjnie droga. Ułatwi ona poru-
szanie się, komunikację, ale sprawi także, że ten 
teren, który położony jest przecież nieopodal rynku, 
będzie bardziej estetyczny – mówiła wiceminister 
Anna Krupka.
 Zakres prac przewidziany w ramach zadania 

Wkrótce ruszy długo wyczekiwana rozbudowa 
ulicy Kilińskiego. Droga zyska nie tylko nową 
nawierzchnię i chodnik, będzie też przebu-
dowana kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć 
wodociągowa, a ulicę oświetlą nowe lampy. 
Na realizację zadania zostało pozyskane 
znaczące dofinansowanie zewnętrzne.

Rozpoczynamy akcję „Gmina Daleszyce świeci przykładem”!

Odblask noszony po zmroku zdecydowanie zwiększa 
widoczność pieszego czy rowerzysty. Dla porówna-
nia: osoba w ciemnym ubraniu zostanie przez 
kierowcę dostrzeżona na poboczu drogi dopiero 
z odległości 40 metrów, natomiast wyposażona 
w odblaski – już z odległości 150 metrów! Daje 
to kierowcy znacznie więcej czasu na odpowiednią 
reakcję, a pieszemu – diametralnie zwiększa szanse 
na uniknięcie wypadku.
– Chcemy zachęcić do noszenia odblasków i tym 
samym poprawić bezpieczeństwo mieszkańców 
naszej gminy w czasie poruszania się poboczem czy 
przechodzenia przez jezdnię – podkreśla burmistrz 

Jesienno-zimowa pogoda nie ułatwia porusza-
nia się po drogach. Ponieważ wcześnie robi się 
ciemno, piesi i rowerzyści są bardziej narażeni 
na wypadki komunikacyjne. Aby temu zapo-
biec, zachęcamy do noszenia odblasków. Wraz 
z tym numerem Głosu Daleszyc przekazujemy 
naszym Czytelnikom elementy odblaskowe 
i namawiamy, by korzystać z nich i promować 
ich noszenie dla naszego wspólnego bezpie-
czeństwa.

Dariusz Meresiński. – Odblaski to sprawdzony, 
a jednocześnie prosty sposób, w jaki możemy 
zapobiec wypadkom drogowym. Chciałbym, aby 
o elementach odblaskowych na ubraniach pamiętali 
nie tylko uczniowie, ponieważ w szkołach organi-
zowane są lekcje na temat bezpieczeństwa 
drogowego, ale także dorośli, bo tak naprawdę 
dopiero odpowiedzialna postawa rodziców ma realny 
wpływ na zacho-wanie dzieci. Taki odblask możemy 
nosić po zmroku na ręce albo przyczepić do torby 
na zakupy – ważne, by był widoczny. 
 O skuteczności noszenia odblasków co roku 
przypominają też policjanci, przekonując, że wielu 
wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów 
udałoby się uniknąć, gdyby każdy z nich był wypo-
sażony choć w niewielki element odblaskowy. 
O naszym bezpieczeństwie stanowi fakt, że jesteśmy 
widoczni, ponieważ kierowca ma tylko sekundy 
na odpowiednią reakcję. Oczywiście, noszenie 
odblasków nie zwalnia użytkowników dróg z obowią-
zku stosowania się do przepisów, w tym rozglądania 
się przed przechodzeniem przez jezdnię czy 
prawidłowego oświetlenia roweru.

Magdalena Włodarska

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz 
Meresiński wraz z wiceminister Anną Krupką 

ogłosili bardzo dobrą wiadomość 
dla mieszkańców Daleszyc

jest bardzo szeroki. 
– Oprócz przebudowy drogi będzie też wybudowany 
chodnik po jednej stronie ulicy, po drugiej natomiast 
powstanie utwardzone pobocze. Przebudowana 
zostanie sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej 
oraz kanalizacji deszczowej. Wymienione zostaną też 
słupy oświetleniowe. Będzie to zatem w pełni 
kompleksowa inwestycja, która poprawi zarówno 
bezpieczeństwo, jak i komfort życia mieszkańców. 
Myślę, że po zakończeniu prac wszyscy będziemy 
zadowoleni – podsumował burmistrz Dariusz Mere-
siński.
 Zgodnie z założeniami, zadanie ma być 
wykonane do końca przyszłego roku.

Agnieszka Olech
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Działamy wbrew przeciwnościom

Przypomnijmy, że w rekordowym 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. Środki budżetowe stale 
zabezpieczają m.in. funkcjonowanie szkół z terenu gminy 
i Miejsko-Gminnego Żłobka, Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury, Miejsko-Gminnej Biblioteki i Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, wszystkich jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej z gminy Daleszyce, w tym – w tegorocznym 
budżecie zaplanowane zostały środki na dofinansowanie zakupu 
nowego wozu strażackiego dla OSP w Smykowie. Rozpoczęła się 
przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy 
w Daleszycach - to inwestycja warta ponad 4 mln zł, z czego 
część zostanie wsparta środkami unijnymi w ramach projektu 
„Eko-Urząd – termomodernizacja budynku UMiG z wyko-
rzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Realizowane 
są inwestycje drogowe, oświatowe, społeczne, prozdrowotne, 
duży nacisk kładziony jest na porządkowanie gospodarki 
wodno-kanalizacyjnej na terenie całej gminy.
       Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
Obecnie jedną z największych realizowanych i będących już 
na ukończeniu inwestycji jest rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni 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 oraz 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. Budo-
wana jest sieciowa pompownia wodociągowa w miejscowości 
Brzechów oraz modernizacja ujęcia wody Smyków/Niwy. 
       Infrastruktura drogowa
Po imponującej inwestycji drogowej, jaką była zakończona 
w 2019 roku budowa obwodnicy Sukowa i Daleszyc, gmina nie 
osiada na laurach i realizuje kolejne prace w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Świeżych nawierzchni 
asfaltowych i chodników z miesiąca na miesiąc przybywa.  
Przebudowane zostały m.in. odcinki dróg gminnych w Słopcu, 
Dankowie i Kranowie, Marzyszu, Niwach, Trzemośnie, 
Brzechowie i Komórkach, oraz dróg powiatowych i chodników 
w Marzyszu, Szczecnie, Sukowie-Modrzewiu oraz niemal 
6-kilometrowy odcinek trasy  Suków-Borków-Daleszyce. 
 W mijającym roku na terenie gminy powstało już 
w sumie ponad 11,5 km dróg i chodników, kolejne remonty już 
się zaczęły, rusza długo oczekiwana i kompleksowa rozbudowa 
ulicy Kilińskiego w Daleszycach (650 m), w fazie projektowania 
jest wiele kolejnych dróg (m.in. odcinki dróg w Brzechowie 

Rok 2020 zapisuje się w historii jako jeden z najtrud-
niejszych. W czasach pandemii staramy się normalnie żyć 
i pracować. Jak nasza gmina radziła sobie przez ostatnie 
miesiące realizując zaplanowane inwestycje i samo-
rządową misję? Podczas, gdy trwają zaawansowane 
prace nad przyszłorocznym budżetem, rozpoczynamy 
podsumowanie mijającego roku.

i Mójczy każdy o długości 800 m), zlecone zostało również 
wykonanie dokumentacji projektowej budowy kładki dla pie-
szych przez rzekę Belnianka przy ujściu do zalewu Borków. 
Dla bezpieczeństwa i komfortu kierowców i pieszych prowadzo-
ne są też inwestycje w rozbudowę oświetlenia dróg na terenie 
gminy; instalowane są nowoczesne ledowe lampy, stawiane 
nowe słupy. 
       Oświata i rekreacja
Jedną z najważniejszych inwestycji zakończonych w 2020 roku 
i mających ogromne znaczenie dla mieszkańców była warta 
3,5 mln zł rozbudowa szkoły podstawowej w Niestachowie, 
która zyskała nowoczesny segment z salą gimnastyczną, salami 
lekcyjnymi, węzłem sanitarnym i windą dla niepełnosprawnych. 
Gmina realizuje projekt „Edukacja cyfrowa w szkołach 
podstawowych”, w ramach którego zakupione zostały dodat-
kowe komputery, prowadzone są szkolenia dla uczniów 
i nauczycieli. 
 W obszarze oświatowo-sportowym kolejnym rozpo-
czętym 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 sołeckiego 
z budżetu gminy zrealizowane zostało podobne zadanie 
w Borkowie. Powstały również kolejne siłownie zewnętrzne 
w gminie: przy szkole w Marzyszu i obok placu zabaw w Słopcu. 
       Działania prospołeczne
W 2020 roku otwartych zostało pięć klubów seniora, gdzie 
w ramach programu „Gmina przyjazna seniorom” organizowane 
są dla starszych mieszkańców zajęcia integracyjne, artystyczne, 
rekreacyjne z użyciem sprzętu i akcesoriów oraz specjalistycznej 

Sala gimnastyczna w nowym budynku szkoły w Niestachowie

Otwarcie drogi powiatowej Suków-Borków-Daleszyce
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opieki. Trwa innowacyjny w skali kraju projekt aktywizujący 
osoby bezrobotne, realizowany przez MGOPS, w ramach 
którego grupa mieszkańców otrzymuje kompleksowe i fachowe 
wsparcie w powrocie na rynek pracy. Każdy z tych projektów 
wart jest ok. 1,3 mln zł. 
 Każdego roku samorząd organizuje lub współorganizuje 
wiele imprez integrujących mieszkańców i pielęgnujących 
lokalne tradycje. W tym roku ze względu na ograniczenia 
związane ze stanem epidemii działania zostały okrojone 
do minimum, ale udało się wiele z nich wprowadzić jeszcze przed 
pandemią i w minimalnym zakresie później. To m.in. ferie 
zimowe w MGOK, podsumowanie działalności Klubu Wolon-
tariatu, Dzień Kobiet organizowany przez bibliotekę i przez 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich i MGOK, dożynki gminne, 
Narodowe Czytanie, dofinansowane zewnętrznie pikniki 
rodzinne, skromne uroczystości rocznicowe. 
       Sportowcy naszymi ambasadorami
Kluby sportowe rozwijające swoją działalność na terenie gminy 
Daleszyce są cenną wizytówką samorządu. Działania 
sportowców są solidarnie wspierane z budżetu gminy, więc ich 
sukcesy mogą być powodem do dumy dla wszystkich 
mieszkańców. Świetnymi wynikami od początku istnienia cieszą 
się młodzi cykliści ze szkółki kolarskiej Vento Bike Team, którzy 
w tym roku świętowali piąte urodziny, a swoją klasę przypie-
czętowali tytułem Drużyny Roku w plebiscycie mieszkańców 
regionu świętokrzyskiego. Nie zawiedli również na startach 
i tradycyjnie już przywieźli najcenniejsze medale m.in. z Tour 
de Pologne Junior czy Mistrzostw Polski Szkółek Kolarskich.
 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 święto-
krzyskim. Akademia piłkarska Spartakus Daleszyce rozpoczęła 
w tym roku nowy projekt i założyła „Piłkarskie przedszkole”, więc 
w tej wciąż najpopularniejszej dyscyplinie sportowej szkolą się 
u nas już od najmłodszych lat być może przyszłe gwiazdy 
futbolu. A już dziś powody do radości dają nam piłkarki Sparty 
Daleszyce, które w sezonie letnim po raz kolejny z rzędu 
udowodniły, że ich najmocniejszą stroną jest piłka plażowa: 
dziewczyny wróciły z Gdańska do Daleszyc z Pucharem Polski 
2020 oraz brązowymi medalami 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, 
a na treningach adepci sztuki walki uczą się nie tylko technik 
samoobrony, ale również zasad etyki sportowej. 
       Walory naturalne
Malownicze okolice gminy Daleszyce są doskonałym miejscem 
do uprawiania wielu aktywności sportowych na własną rękę, 
cyklicznie organizowane są także zawody. W corocznym 
kalendarzu pojawiają się biegi i wyścigi rowerowe, w których 
startują amatorzy tych dyscyplin z całego kraju. Leśne 
kompleksy są ulubionym celem rodzinnych i szkolnych 
wycieczek, swoje „żniwa” mają tu jesienią grzybiarze. Turyści 
przemierzają o każdej porze roku malownicze wzgórza, 
rowerzyści mają do wyboru wiele ścieżek, w tym odcinek trasy 
Green Velo. Miłośników relaksu na plaży zapraszamy nad zalew 
w Borkowie, wielbiciele białego szaleństwa zimą nie rozczarują 
się na stoku w Niestachowie. Dla wygody turystów w gminie 
stanęła m.in. wieża widokowa w Daleszycach ze ścieżką 
dydaktyczną prowadzącą do świetlicy wiejskiej w Cisowie 
i Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach, które zostało 

zmodernizowane w ubiegłym roku.
       Dumni z kultury i tradycji
Daleszyce swoją historią sięgają do 1221 roku, kiedy 
w kronikach Jana Długosza pojawiają się pierwsze wzmianki 
o tej miejscowości oraz ufundowany zostaje kościół parafialny 
pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Od tego czasu 
miejscowość notuje burzliwe dzieje, o których przypominają 
źródła literackie, zabytkowe budynki i miejsca pamięci, ale także 
szereg imprez integrujących lokalną społeczność. W roku 2020 
z organizacji tych największych trzeba było zrezygnować, ale 
należy odnotować, że głównym wydarzeniem kulturalnym, które 
już na trwałe zapisało się w kalendarzu gminy i powiatu, jest 
coroczny Jarmark na świętego Michała, organizowany na dale-
szyckim rynku. W tym roku równie ważnym wydarzeniem dla 
całej lokalnej społeczności było rozpoczęcie jubileuszu 
800-lecia istnienia daleszyckiej parafii.
 O zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego 
regionu dbają Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły śpiewacze, 
które reprezentują gminę z sukcesami na wielu konkursach. 
Zaangażowanie mieszkańców w działanie na rzecz gminy 
i promocję lokalnych tradycji widać też w prężnie działającej 
Orkiestrze Dętej z Daleszyc oraz jednostkach Ochotniczej Straży 
Pożarnej, które nie tylko profesjonalnie reagują, gdy ważą się 
losy mieszkańców, ale również swoją obecnością uświetniają 
uroczystości kulturalne, kościelne i patriotyczne na terenie 
gminy.
       Gotowi na wyzwania
 Sukcesywny rozwój Miasta i Gminy Daleszyce to efekt 
pracy i wizji, która zakłada, że inwestycje realizowane 
są wielotorowo. Na atrakcyjność gminy wpływają jej walory 
naturalne oraz dynamiczny rozwój, który jest wynikiem 
mądrego planowania budżetowego i skutecznego sięgania 
po finansowania zewnętrzne. O skuteczności gminy świadczy 
m.in. pozycja gminy w rankingu ukazującym wartość umów 
podpisanych w kraju na realizację unijnych projektów. 
Zestawienie przygotowane na początku tego roku przez 
Parlament Europejski pokazało, że Daleszyce znalazły się na 
6-tym miejscu w regionie świętokrzyskim, tuż za największymi 
miastami!  
 Choć rok 2020 mija w cieniu pandemii, w gminie 
Daleszyce udało się zrealizować większość zaplanowanych 
inwestycji, a w planach jest wiele kolejnych. To, co zostanie 
wykonane w najbliższych latach, już teraz jest przygotowywane. 
Wśród tych projektów, które traktowane są priorytetowo, należy 
wymienić kolejne inwestycje drogowe, oświatowe, wodo-
ciągowe i kanalizacyjne – aby docelowo każdy zakątek gminy był 
„wprowadzony w XXI wiek”.

Magdalena Włodarska

Malownicze zakątki gminy Daleszyce zachwycają 
o każdej porze roku
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Maseczka i dystans to nie wszystko. Uczniowie szkoły 
w Daleszycach wiedzą, jak wesprzeć się w walce z koro-
nawirusem. Dzieci i młodzież wzięły udział w konkursie 
plastycznym pod nazwą „Stop wirusowi” i dzielą się 
wnioskami: zdrowe odżywianie, sport, świeże powietrze, 
dobre relacje z bliskimi – to wszystko, co na co dzień 
wpływa na dobre samopoczucie każdego organizmu, jest 
teraz szczególnie cenne.

Naturalna odporność przeciw wirusowi

– W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie 
uznałam, że ten temat powinien zostać poruszony w naszej 
szkole – mówi pani Halina Górska, nauczycielka w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach. – Celem konkursu było 
zwrócenie uwagi na to, że w walce z covid-19 najważniejszą 

rolę, oprócz dystansu, dezynfekcji i maseczek, spełnia układ 
odpornościowy. A na wzmocnienie układu odpornościowego 
mają wpływ grupy witamin: C, D, B oraz cynk, a także aktywność 
fizyczna, picie dużej ilości wody, dotlenienie organizmu. 
 I właśnie te wnioski znalazły się w przygotowanych 
przez poszczególne klasy pracach plastycznych. 
– Zwycięskie dzieło klasy VII a przedstawia koncepcję jednej 
z uczennic, Diany Ungier: kulę ziemską, a na niej kontynenty 
„zbudowane” z witamin. Glob jest otoczony koronawirusami, 
co pokazuje, że jest to problem ogólnoświatowy – opisuje Halina 
Górska, zaznaczając, że w walce z aktualnym wyzwaniem, 
z jakim mierzy się świat, kluczowa jest wysoka świadomość 
dotycząca budowania naturalnej odporności. 

Magdalena Włodarska

Uczniowie pamiętali o bohaterach
Jak co roku na przełomie października i listopada odwiedziliśmy groby bliskich 
zmarłych na naszych cmentarzach. O bezimiennych mogiłach „nieznanego 
żołnierza” oraz miejscach pamięci związanych z wojenną historią gminy 
tradycyjnie pamiętali w tych dniach najmłodsi uczniowie naszych szkół.

Uczniowie klas 1-3, którzy jeszcze pod 
koniec października uczyli się stacjo-
narnie w szkołach, wraz z nauczycielami 
odwiedzili groby bohaterów wojennych 
i miejsca pamięci, by przygotować 
je do uroczystości Wszystkich Świętych. 
W pracach porządkowych zgodnie z tra-
dycją uczestniczyły zuchy wraz z nauczy-
cielami. „Białe chryzantemy i znicze 
to symbole, które pozwalają ocalić 
wspomnienia o wojennych bohaterach” 
– relacjonowali opiekunowie gromady 
zuchowej z Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Marzyszu, która odwiedziła grób 
poległego partyzanta. Zuchy ze Szkoły 
Podstawowej w Sukowie im. Partyzantów 
AK Ziemi Kieleckiej odwiedziły Pomnik 
Ofiar Egzekucji 1942-1944 r. w Sukowie 
Papierni. Dzieci na znak pamięci uporzą-
dkowały grób, złożyły kwiaty i zapaliły 
znicze.

Magdalena Włodarska
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Kwiaty dla najmłodszych 
ofiar Holocaustu

Projekt Krokus został zainicjonowany przez Holocaust Education 
Trust Ireland, a koordynowany jest przez Żydowskie Muzeum 
Galicja. „Uczniowie klasy I, jako reprezentanci całej naszej 
uczniowskiej społeczności, posadzili cebulki żółtych krokusów. 
Te wdzięczne, wiosenne kwiatki symbolizują i upamiętniają 
najmłodszych pomordowanych podczas Holocaustu. Żółty kolor 
symbolizuje kolor gwiazdy noszonej pod przymusem przez 
ludność żydowską w całej okupowanej Europie”- relacjonują 
nauczyciele.
 W ramach projektu organizowane są także zajęcia 
i warsztaty, na których uczniowie poznają historię społeczności 
żydowskiej w Polsce i w swojej małej ojczyźnie, poznają 
„bezmiar okrucieństw hitlerowskiego okupanta i tragiczne losy 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Marzyszu dołączyła 
do akcji #ProjektKrokus, w którym uczniowie poznają 
tragiczną historię Żydów podczas II wojny światowej 
i upamiętniają najmłodsze ofiary Holocaustu.

Żydów na okupowanych terenach”. 
 Koordynatorkami projektu w szkole podstawowej 
w Marszyszu są nauczycielki Magdalena Lang-Trela i Monika 
Dudkiewicz.

Magdalena Włodarska

Kolejne ślubowania pierwszoklasistów
Na początku listopada uroczystości ślubowania odbyły się w szkołach podstawowych w Marzyszu i Sierakowie. 
Pierwszoklasiści w krótkich programach artystycznych zaprezentowali zdobyte już w szkole umiejętności 
i obejrzeli program artystyczny nieco starszych kolegów, po czym czekało ich oficjalne przyjęcie do grona społeczności 
uczniowskiej i pasowanie przez dyrektorów szkół. Tradycyjnie, oficjalną uroczystość umiliły prezenty. 

Witajcie, 
kochane Pierwszaczki 

w gronie szkolnej 
społeczności! 
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Święto Niepodległości w naszych szkołach 

Choć wszystkie szkoły z końcem paź-
dziernika opustoszały z powodu stanu 
epidemii, to tradycji stało się zadość 
i nauczyciele z uczniami, jak co roku, 
przygotowali obchody święta, które 
w dobie pandemii miało wyjątkowy 
charakter. 11 listopada na stronach 
internetowych szkół ukazały się zdjęcia 
i filmy prezentujące prace uczniów. 
W funkcjonujących wciąż stacjonarnie 
przedszkolach i żłobku maluchy również 
poznawały symbole narodowe, historię 
i tradycje swojej ojczyzny. 
 Wirtualny program artystyczny 
upamiętniający 102. rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości przygotowali 
m.in. uczniowie i nauczyciele szkoły 
podstawowej w Sukowie. Z wyzwaniem 
z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości mogli się zmierzyć uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Marzy-
szu, którzy zostali zaproszeni do interne-
towego konkursu.  
 Starsi uczniowie świętowali wir-
tualnie, tymczasem w najmłodszych 
oddziałach szkolnych w przeddzień 
11 listopada rozbrzmiewał Hymn Polski, 
powiewały biało-czerwone chorągiewki, 
był nawet biało-czerwony pokaz mody.  

Zdalne akademie w starszych klasach i lekcje o symbolach narodowych 
w przedszkolach – tak w tym roku uczniowie z gminy Daleszyce świętowali 
102. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

„Nie zabrakło także okolicznościowych 
piosenek wyrażających dumę z faktu, 
że przyszło nam żyć w „kraju nad Wisłą”. 
W dniu święta, dokładnie o godzinie 
11:11 wiele szkół wspólnie „stanęło 
do hymnu”, biorąc udział w ogólnopolskiej  
akcji. „Pamiętamy” – podkreślały całe 
szkolne społeczności, zdając relacje 
na swoich stronach internetowych z tra-
dycyjnych, choć przecież ograniczonych 
do minimum uroczystości. „Nasi przod-
kowie przechodzili wiele lekcji radzenia 
sobie w ekstremalnie trudnych okoliczno-
ściach. Wystarczy wymienić rozbiory, 
zabory, zrywy niepodległościowe, wojny 
światowe... Szczególną rolę odgrywał 
zawsze patriotyzm. Budowały go zagrze-
wające do działania pieśni, dzieła 
literackie, wspomnienia bohaterstwa 
w boju, opowieści o cierpieniu i śmierci 
za ojczyznę. Na takim fundamencie pow-
stała również wirtualna akademia z okazji 
102. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Daje ona nadzieję 
na lepsze czasy” – podsumowali tego-
roczne świętowanie wychowawcy z gminy 
Daleszyce.

Magdalena Włodarska
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Okiem leśnika

       Lesiu, czego ty nie śpisz?
Rok zaczął się styczniem i lutym, które zamiast zimowymi 
postanowiły być przedłużeniem listopada. Temperatury raczej 
dodatnie, jeśli już opady, to częściej deszczu, niż śniegu. 
W naszej strefie klimatycznej taka zima-niezima to wcale 
nienajlepsza przyrodniczo sytuacja – w końcu przyroda 
potrzebuje okresu spoczynku, by móc zgodnie z określonym 
rytmem i następstwem zjawisk trwać we względnie normalnym 
trybie. Tymczasem flora w zasadzie na ciągłym ,,standby’’: 
pączki ni to uśpione, ni to pobudzone; świat zwierząt też nie 
do końca potrafił się w tym wszystkim odnaleźć: lochy proszące 
się na przełomie stycznia i lutego, zajęcze marczaki widywane 
też kilka tygodni wcześniej niż być powinny, kręcące się po lesie, 
choć spać powinny borsuki… Świat internetu podbijał filmik 
poczciwego leśniczego Kazia Nóżki z bieszczadzkiego Baligrodu, 
który z troską pyta napotkanego na swojej leśnej drodze 
niedźwiedzia: „Lesiu, czego ty jeszcze nie śpisz…?” 
Rozregulowanie – słowo, które chyba cisnęło się na usta 
wszystkim…
 Nadszedł marzec przynosząc ze sobą choróbsko, które 
zmieniło świat na dobre. Przyroda zeszła na plan dalszy, 
bo chyba autentycznie wystraszyliśmy się wszyscy. Lockdown, 
narodowa kwarantanna, zamknięte lasy. I o dziwo wystarczyło 
ledwie kilka tygodni, by świat przyrody zareagował na to ludzkie 
spowolnienie… Zewsząd spływały informacje, które w normal-
nych warunkach trzeba by traktować jako fake newsy: dzikie 
zwierzęta nagle widywane w miejscach tak nieoczywistych: 
delfiny w Wenecji, dziki w krakowskim Parku Jordana, jelenie 
na ulicach Zakopanego, czy w parkach miejskich Berlina… Skoro 
ludzie ograniczyli swoją aktywność, wreszcie zrobiła się 
przestrzeń dla dzikich z definicji zwierząt, by wyszły ze swoich 
enklaw. Dziwiliśmy się temu i słusznie. Za naszego życia były 
to na pewno wydarzenia bezprecedensowe.
       Zośka też spóźniona
Kwiecień w normalnych warunkach powinien być tym 
pierwszym wiosennym miesiącem, gdy przyroda w oczach 
wręcz ,,wybucha’’ zielenią i świeżością. Jeszcze 20-30 lat temu 
pewnie topniałyby śniegi, leśnicy zaś kończyliby wiosenną 
odsłonę kampanii sadzenia lasu. Od kilku jednak lat, a już 
z kulminacją w roku bieżącym, kwiecień to suchy miesiąc. Nie 
ma co topnieć, opadów niewiele. Stąd trend, by sadzenie 
przenieść na jesień, która okazuje się być porą roku stabilniejszą 
pogodowo i obfitszą w wilgoć. Tegoroczny kwiecień chyba 
jednak przeszedł wszelkie pojęcie, bo był w zasadzie zupełnie 
bezdeszczowy. Przyroda mimo względnego ciepła zatrzymała 
się z rozwojem, susza nie pozwoliła jej na ten energetyczny, 
zielony start. I do tego fala pożarów łąk, nieużytków i lasów…
 Co roku przyrodnicy zadają sobie pytanie, ile jeszcze pokoleń 
trzeba uświadamiać, by ta średniowieczna kultura agrarna 
– wypalanie, została całkiem wyrugowana ze społecznych 
zachowań…?
 Maj witał się z nami względnie normalnym trybem, 

       Dziwny rok…
To był wyjątkowy rok, rok dwóch dwudziestek, napiszą 
najpewniej kiedyś kronikarze. Nie będę się silił na analizę 
epidemii, jakiej nikt z nas dotychczas nie przeżył, kryzysu 
ekonomicznego, który dotknął wszystkich czy socjolo-
giczną zachowań społecznych, bo nie ma wątpliwości, 
że rok ten na stałe zmienił wiele… Spójrzmy jednak na rok 
2020 okiem przyrodnika. A i tu działo się jak mało kiedy…

wreszcie popadało, i przyroda zaczęła nadrabiać stracony czas. 
Nie mógł to jednak w tym wyjątkowym roku być do końca 
normalny maj… Tradycyjnie w okolicy połowy miesiąca 
szykowaliśmy się do tzw. zimnej Zośki i Ogrodników. Okazało 
się, że Zośka przyszła, ale pod koniec miesiąca… Silny nocny 
przymrozek, a w zasadzie mróz zważył młode liście i kwiaty wielu 
gatunków roślin… Rolnicy załamywali ręce złorzecząc na los 
i przeklęty 2020… Nikt nie powie, że minus 7 stopni 25 maja 
to norma…
 Czerwiec też trudno uznać za zupełnie standardowy, 
rekordowa ilość opadów, temperatury dalekie od upałów, które 
są charakterystyczne dla tego miesiąca. Tu akurat przyroda 
dostała odrobinę oddechu, wiadomo – wilgoci nigdy dość, 
a w przypadku ostatnich sezonów i chronicznego jej niedoboru, 
można mówić, że choć częściowo odbudowały się zasoby 
na mokradłach i torfowiskach – niezwykle istotnych ekosyste-
mach, które dodatkowo są szalenie wrażliwe na niekorzystne 
zmiany klimatyczne. Szkoda tylko, że te opady znów nie były 
bardziej równomierne i rozłożone na dłuższy czas bo wszyscy 
pamiętamy dramat ludzi w okolicach Jasła i Krosna i obrazy 
w telewizji przypominające jako żywo te z 1997 roku…
       Muchówki na grzybobraniu
Lipiec od biedy można uznać, za pierwszy względnie normalny 
(w porównaniu ze średnią z wielolecia). W pierwszej połowie 
ciut kapryśny może, ale już pod koniec słoneczny i wakacyjny. 
Okazało się, że przyroda nieźle zareagowała na te wszystkie 
zachwiania i być może nie będzie to rok tak dramatyczny w upra-
wach rolniczych. Żniwa wypadły w idealnym okresie, nikt nie 
mógł narzekać na warunki. Sierpień znów suchy, znów wielu 
rozpoczynało dzień od wyglądania chmur deszczowych.
 Na szczęście wrzesień i październik przyniosły wycze-
kiwaną poprawę hydrologiczną, pojawił się nawet pierwszy 
prawdziwy wysyp grzybów w świętokrzyskich lasach. I tu kolej-
ny przyczynek do tego, by 2020 nie uznać normalnym 
przyrodniczo rokiem – zwykle bowiem to lipcowe grzyby były 
tymi pierwszymi masowo zbieranymi i zaczerwionymi, 
we wrześniu w zasadzie grzyby powinny być zdrowe w dużej 
większości, a tu klops… No ale muchówki gdzieś te jajeczka 
musiały złożyć, a ich larwy gdzieś się pożywić, więc nawet 
w październiku grzyby były mocno zaczerwione. 
       Anomalie czy nowa normalność?
Listopad długo cieszył nas polską, złotą jesienią, ale tempe-
ratura stopniowo spadała, by na koniec miesiąca zaskoczyć nas 
pierwszym w tym sezonie śniegiem. Tak czy siak, u progu 2021 
roku należy sobie życzyć, aby był on jednak bardziej 
przewidywalny i spokojniejszy, niż ten mijający. Niech będzie 
po prostu normalny. Na każdym polu życia, czego Czytelnikom, 
ale i sobie życzę. Z leśnym pozdrowieniem Darz Bór,

Paweł Kosin, Nadleśnictwo Daleszyce

Początek grudnia pozwala nam na optymizm, 
że w tym sezonie zima będzie zimą
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Talenty są wśród nas

Panie Stefanie, z przyjemnością publikujemy Pana poemat, 
życzymy dużo zdrowia i prosimy o więcej. Państwa również 
zachęcamy do dzielenia się swoimi talentami. Będzie nam 
niezmiernie miło gościć Was w Głosie Daleszyc.

Mateusz Fąfara

Do naszej redakcji trafił kolejny wiersz. „Zima” autorstwa 
pana Stefana Zdeba z Niestachowa. Stali czytelnicy Głosu 
Daleszyc zapewne pamiętają poematy pana Stefana, 
który publikował swoje dzieła na łamach naszej gazety 
przed kilkunastu laty. Jest nam niezmiernie miło, że pan 
Stefan postanowił znów podzielić się z nami swoją twór-
czością. Jak sam o sobie pisze, wkrótce będzie najstar-
szym mieszkańcem Niestachowa, napisał już grubą 
książkę wierszy i dużą przyjemność sprawiłoby mu, 
aby po tylu latach móc ujrzeć swój kolejny wiersz 
w naszym czasopiśmie.

A więc przyszłam jak na zawołanie
przychodzę po jesieni, takie mam zwyczaje
Przychodzę do dzieci bo na mnie czekają

wyglądają na mnie z sankami czekają
Bo pierwszy śniżek dla dzieci uciecha

Każde z sankami na górkę ucieka
Jest to dla dzieci wesoła zabawa

a ja się staram być dla nich łaskawa
Tylko że syn mój, co Mrozem się zowie

czasami nie ma dobrego humoru
Tak się pozłości i po nosie szczypie

że się nie chce nikomu wychylać z domu
Lubię śniegiem zasypywać samotne chaty
a na szybach rzeźbię przepiękne kwiaty
Na ogół to pięknie wszystko wygląda

Lecz dziatwa ukradkiem na słońce spogląda
Bo przecież nie raz im dokuczyłam

Kiedy razem z nimi śnieżkami się bawiłam
Czasami nieraz któremuś z nich zapłakało się

gdy trochę zimnego śniegu za kołnierz dostało się
Teraz dzieci myślą z zimą o rozłące 

bo by chciały już pobiegać po zielonej łące
I podanie do słońca wszystkie napisały

by promienie słoneczne mocniej przygrzewały
I czekają wszystkie na świętego Grzegorza
aby święty Grzegorz wywiózł ją do morza

I tak się dzieci zimie odwdzięczyły
że przy pomocy świętego Grzegorza zimę utopiły.

Zima

Stefan Zdeb
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Ludowe widowisko bożonarodzeniowe, opierające się na fragmencie Ewangelii opisującym 

rzeź niewiniątek.

Sport zimowy rozgrywany na tafli lodu, używa się w nim granatowych kamieni i szczotki.

Kolorowy krzew, owocuje jesienią i zimą, inaczej kwaśnica.

Duży, drapieżny sskak morski lub miłośnik zimowych kąpieli.

W Kościołach chrześcijańskich okres oczekiwania poprzedzający Boże Narodzenie.

Świeca umieszczana i palona w świątyniach w czasie adwentu.

Osoba posłana przez Boga, która ma przynieść zbawienie, ocalić, zakończyć działanie zła.

Zimowe legowisko niedźwiedzia, gawra; w gwarze potocznej nieposłane łóżko.

Państwa zadaniem jest odgadnięcie, gdzie możemy ujrzeć taki 

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 po-
prawnej odpowiedzi otrzyma od nas niespodziankę. Nagrodę za rozwiązanie 
krzyżówki z poprzedniego numeru otrzymuje Katarzyna Skowron z Niesta-
chowa.  Gratulujemy. Rozwiązaniem było hasło „Jarzębina”.

Zapraszamy Państwa do brania udziału w naszych 
zabawach. Poniżej prezentujemy krzyżówkę oraz 
zdjęcie zagadkę. Będziemy się starać co miesiąc 
przygotowywać dla naszych czytelników quizy 
i konkursy. Wszystkich chętnych zachęcamy do zabawy 
z Głosem Daleszyc oraz do przesyłania odpowiedzi. 
Nagrody czekają.
 Jednocześnie informujemy o nowych zasadach 
obowiązujących w naszych konkursach, aby dać szansę 
wszystkim naszym czytelnikom na zdobycie nagród. 
Przyjmujemy zasadę, że dana osoba tylko raz w roku 

widok spacerując po gminie 
Daleszyce. Prosimy o poda-
nie poprawnej odpowiedzi 
telefonicznie 41/317-16-94 
wew. 121. Osoba, która jako 
pierwsza udzieli poprawnej 
odpowiedzi otrzyma od nas 
niespodziankę. Niestety, 
nikomu nie udało się rozwią-
zać zagadki z poprzedniego 
miesiąca. Zdjęcie przedsta-
wiało „Kapliczkę na trasie 
Daleszyce –Słopiec”.

może podać prawidłową odpowiedź 
w jednym z naszych konkursów.  
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