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Cytomammobus w grudniu w Daleszycach

„Mobilny gabinet” zatrzyma się w Daleszycach w sąsiedztwie 
tutejszego ośrodka zdrowia. Cytomammobus będzie otwarty dla 
mieszkanek naszej gminy przez dwa dni, 2 i 3 grudnia, w godzi-
nach od 10-tej do 16-tej. Aby skorzystać z bezpłatnych badań 
profilaktycznych, trzeba będzie jednak zarejestrować się 
wcześniej telefonicznie w ŚCO pod numerem 661 911 300 (lub 
41 367 42 74).
 Pracownicy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii za-
chęcają do wykonywania regularnej cytologii i mammografii, 
tym bardziej, że w dobie pandemii często lekceważymy inne 
schorzenia w obawie przed zakażeniem koronawirusem. 
Ze względu na stan epidemii, pacjentki muszą telefonicznie 
umówić się na badanie na konkretną godzinę. Przed wejściem 
mają mierzoną temperaturę i proszone są o dezynfekcję rąk. 
Obowiązują maseczki.
 Z bezpłatnej mammografii w ramach Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi mogą skorzystać panie 
w wieku 50 – 69 lat. Badanie należy wykonywać co dwa lata. 
Z kolei z bezpłatnego badania cytologicznego w ramach 
Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki 
Macicy mogą skorzystać panie w wieku 25-59 lat. Zgodnie 
z wytycznymi programu badanie należy powtarzać co trzy lata. 

Magdalena Włodarska

Mieszkanki gminy Daleszyce będą miały możliwość 
wykonania darmowych badań profilaktycznych pod 
kątem wykrywania raka piersi i szyjki macicy. Cytomam-
mobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii będzie 
przyjmował pacjentki w Daleszycach w pierwszą sobotę 
i niedzielę grudnia.

Rok 2020 zapisuje się w historii jako czas trudny 
i wymagający poświęceń. W cieniu trwającej epidemii 
i związanych z nią obostrzeń przeżyliśmy niezwykle 
ważne w naszej kulturze wspomnienie bliskich zmar-
łych i Wszystkich Świętych. Z początkiem listopada 
przyszedł czas zadumy nad kruchością życia, 
a jednocześnie dotknęły nas ograniczenia, które 
zmusiły do poświęcenia części z naszych swobód w imię 
solidarności społecznej i bezpieczeństwa. Z tych 
samych powodów po  niemal dwóch miesiącach nauki 
w szkołach, z końcem października znaczna część 
uczniów powróciła do zdalnego trybu edukacji. W tym 
numerze naszego miesięcznika poświęciliśmy dzieciom 
i młodzieży kilka stron, na których przedstawiamy, jak 
mijały kolejne tygodnie nauki stacjonarnej – z nadzieją, 
że szybko możliwy będzie powrót wszystkich uczniów 
i nauczycieli do szkół.
 Wydarzeniem o wyjątkowym znaczeniu dla całej 
lokalnej społeczności było rozpoczęcie jubileuszu 
800-lecia daleszyckiej parafii. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku będzie możliwość zorganizowania 
podniosłej uroczystości rocznicowej tak ważnej dla 
wspólnoty kościoła oraz wszystkich mieszkańców 
naszego miasta i gminy. 
 Przed nami 11 listopada. Święto Odzyskania 
przez Polskę Niepodległości to kolejne obchody, jakie 
zmuszeni jesteśmy podporządkować nowej rzeczy-
wistości.  W tym roku inaczej, niż dotychczas 
przeżywamy najważniejsze święta, ale niech tym 
bardziej skłoni nas to do zastanowienia się nad ich 
istotą i znaczeniem dla nas osobiście. Życzę Państwu 
takiej chwili refleksji, a przede wszystkim wewnę-
trznego spokoju i zdrowia.
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Nasi sportowcy rozwiną skrzydła. 

Będą nowe boiska 
w Borkowie i Mójczy

Przygotowane zostały projekty nowych inwestycji 
sportowych na terenie gminy Daleszyce. W miejscowo-
ściach Borków i Mójcza powstaną długo oczekiwane przez 
dzieci i młodzież, jak i aktywnych starszych mieszkańców 
boiska do gier zespołowych. Gmina jest w trakcie prze-
targu na realizację robót budowlanych i niebawem wyłoni 
wykonawcę.

W Borkowie zaplanowane zostało boisko wielofunkcyjne. Obiekt 
zostanie zbudowany na terenie zielonym w sąsiedztwie zalewu,  
będzie miał powierzchnię 968 m2, jego długość wyniesie 
44 metry, szerokość 22 metry, dzięki czemu możliwe będzie 
przeprowadzanie tu rozgrywek w piłce ręcznej, piłce nożnej oraz 
siatkówce (wielofunkcyjny zestaw wyposażenia pozwoli też 
na rozgrywanie meczów w badmintona i tenisa). Zadanie drugie 
będzie polegało na budowie boiska piłkarskiego przy Szkole 
Podstawowej w Mójczy. Obiekt będzie miał powierzchnię  
1144 m2, długość 52 m, szerokość 22 m, co pozwoli 
na rozgrywanie meczów w mini piłkę nożną.
 Teren obu boisk zostanie ogrodzony z czterech stron 

piłkochwytami o wysokości sześciu metrów. Nawierzchnia 
będzie z trawy syntetycznej. Wzdłuż dłuższego boku każdego 
boiska przewiduje się trybunę jednorzędową na 70 miejsc. 
 Budowa boisk będzie współfinansowana ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu 
„Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury 
sportowej – edycja 2020”. 

Magdalena Włodarska

Kolejna mieszkanka gminy Daleszyce obchodziła swoje 
setne urodziny. Pani Feliksa Tarłowska z Daleszyc 
świętowała je wśród najbliższych. Ze specjalnymi 
życzeniami w domu jubilatki pojawił się Burmistrz Dariusz 
Meresiński.

Przeżyli w naszej gminie ponad 100 wiosen!

Pani Feliksa, mimo tak dostojnego wieku ma w sobie mnóstwo 
energii. Podczas bardzo krótkiej wizyty Burmistrz Dariusz 
Meresiński wręczył jubilatce skromny prezent oraz bukiet 
kwiatów, życząc dużo zdrowia i pomyślności. Burmistrz 
skierował również podziękowania rodzinie jubilatki, która jest 
dla niej wielkim wsparciem. 
 To już druga mieszkanka naszej gminy, która w tym roku 
obchodziła swoje setne urodziny. Pod koniec sierpnia 100 lat 
skończyła pani Stanisława Klimek z Brzechowa. Obydwie Panie 

są w dobrej kondycji i widać, że nie odczuwają zbytnio 
upływającego czasu. Wiek to tylko metryka, ważne na ile lat się 
czuje człowiek – śmiało można stwierdzić po wizytach u obu 
Pań. 
 Czy mieszkanie w spokojnej i zielonej gminie Daleszyce 
sprzyja długowieczności? Najwidoczniej tak, a dla nas to powód 
do dumy. Liczymy, że przed naszymi dostojnymi seniorami 
jeszcze wiele wiosen przeżytych w naszej małej ojczyźnie, wśród 
rodziny i przyjaciół. Życzymy wszystkim dużo zdrowia i pozytyw-
nej energii na każdy kolejny dzień.

Mateusz Fąfara

Tony azbestu usunięte

Realizacja programu usuwania azbestu kosztowała w tym roku 
ponad 99 tys. zł. W ramach zadania usunięto i unieszkodliwiono 
18 264 m2 wyrobów zawierających azbest pochodzących 
z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych 
z terenu gminy Daleszyce. Niebezpieczne materiały były 
transportowane i unieszkodliwiane, a po części także 
demontowane przez przygotowaną do tego firmę. 
 Program usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Daleszyce jest przewidziany na lata 2019-2025. 
Nieruchomości, z których odbierany jest eternit typowane 
są na podstawie kolejności wniosków składanych przez miesz-
kańców gminy Daleszyce.

Magdalena Włodarska

Zakończył się tegoroczny etap usuwania azbestu z terenu 
miasta i gminy Daleszyce. Od maja z naszych domów 
i budynków gospodarczych zniknęło ponad 18 tys. 
metrów kwadratowych groźnego dla zdrowia materiału.

Już wkrótce podobne boisko jak to w Szczecnie, 
wybudowane zostanie w Borkowie 
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Kolejne dwie drogi powiatowe 
w gminie Daleszyce 
oddane do użytku

BorkówBorkówBorków

SzczecnoSzczecnoSzczecno

30 października oficjalnie oddano do użytku dwa odcinki 
przebudowanych dróg powiatowych: Suków-Borków oraz 
Górno-Daleszyce-Borków na odcinku od Daleszyc 
do Borkowa z wyłączeniem odcinka drogi przez Słopiec. 
Zmodernizowano łącznie blisko 6 kilometrów trasy, 
co zdecydowanie podniosło poziom bezpieczeństwa 
w ruchu pieszym i kołowym na tym terenie.

W oficjalnym otwarciu przebudowanych dróg uczestniczyli: 
poseł RP Krzysztof Lipiec, starosta kielecki Mirosław Gębski, 
wicestarosta Tomasz Pleban, członek Zarządu Powiatu w Kiel-
cach Cezary Majcher, radna powiatowa Anna Kosmala oraz 
gospodarz terenu, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz 
Meresiński. 
 Samorządowcy przecięli symboliczną wstęgę i podkre-
ślali wagę tej inwestycji. 
– Dziś bardzo ważne wydarzenie, ponieważ oddajemy do użytku 
dwie drogi powiatowe, które będą służyły nie tylko mieszkań-
com gminy Daleszyce, ale też osobom z gmin sąsiednich. 
To bardzo potrzebna inwestycja. Należy przypomnieć, 
że w momencie budowy obwodnicy Daleszyc i Sukowa ruch 
od Daleszyc do Kielc był przekierowany przez Borków i Suków 
Papiernię, co spowodowało, że ta droga w szybkim tempie 
uległa dużemu zniszczeniu. Dlatego chciałbym gorąco 
podziękować całemu Zarządowi Powiatu w Kielcach oraz radnym 
Rady Powiatu w Kielcach, że poparli realizacje tej inwestycji 
– mówił Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.
– Inwestycje, które dziś odbieramy były sfinansowane jeszcze 
w 2019 roku. Skorzystało z nich ponad 80 gmin, a także powiaty. 
To bardzo ważne wsparcie dla samorządów. Inwestycje 
drogowe zwłaszcza w okresie pandemii mogą stymulować 
rozwój gospodarczy naszego regionu – podkreślił poseł 
Krzysztof Lipiec.
– Cieszymy się bardzo, że kolejne dwie drogi w gminie Daleszyce 
zostały otwarte. Ich łączna długość wynosi około 6 km, 
a wartość inwestycji to blisko 2 mln 800 tysięcy złotych. 
Są to drogi ważne nie tylko dla mieszkańców gminy Daleszyce, 
ale dla mieszkańców całego powiatu kieleckiego i województwa 
świętokrzyskiego – powiedział Mirosław Gębski, starosta 
kielecki.
 Przypomnijmy, we współfinansowaniu gminy ze Staro-
stwem Powiatowym w Kielcach przebudowane zostały dwa 
odcinki dróg powiatowych. Pierwszy z nich to droga Suków-
Borków o długości 4 km 100 m. Koszt inwestycji wyniósł 1 mln 
941 tys. złotych, a dotacja pokryła 80% tej kwoty. Drugi 
z przebudowanych odcinków to trasa Górno-Daleszyce-Borków 
o długości 1 km 815 m. Koszt inwestycji to 835 tys. zł, 
a dofinansowanie wyniosło 668 tys. złotych.
– Z pewnością będzie tu dużo bezpieczniej, ponieważ ten 
sześciokilometrowy odcinek drogi był w wielu miejscach 
zniszczony. Po jego uporządkowaniu trasa jest w bardzo dobrym 
stanie. Myślę, że kierowcy docenią to, że jedzie się nią dobrze 
i bezpiecznie. Ma to szczególne znaczenie na skrzyżowaniu 
w Borkowie. Doszło tu w ostatnich latach do kilku poważnych 
wypadków. Ten remont spowoduje, że w tym miejscu będzie 
zdecydowanie bezpieczniej – podkreślał wicestarosta Powiatu 
Kieleckiego, Tomasz Pleban.
 Zebrani podkreślali, że przebudowana droga jest bardzo 

istotna komunikacyjne. 
– Jest to bardzo ważna droga łącząca miasto Kielce z innymi 
gminami. Jeżdżą nią ludzie do Chmielnika, czy Rakowa. 
Na pewno zdecydowanie poprawiło się tu bezpieczeństwo. 
Chciałabym podziękować wszystkim radnym za wsparcie 
projektu przebudowy tej drogi, ponieważ była to bardzo 
potrzebna inwestycja – powiedziała Anna Kosmala, radna Rady 
Powiatu w Kielcach.  
– Myślę, że zadowolenie mieszkańców będzie bardzo duże, 
bo ta droga jest trasą strategiczną, jest tu bardzo duże natężenie 
ruchu. Trzeba było to zrobić, żeby było tu bezpieczniej – podsu-
mował Cezary Majcher, członek Zarządu Powiatu Kieleckiego.
 W gminie Daleszyce to nie jedyna przebudowywana 
aktualnie droga we współpracy ze Starostwem Powiatowym. 
Sfinalizowane zostały także prace w Szczecnie, gdzie 
w pierwszym etapie oddany został mieszkańcom do użytku 
chodnik, a po nim zakończona została budowa drogi. Nowy 
asfalt został też już położony na odcinku drogi Suków-
Modrzewie.

Agnieszka Olech  

Będą nowe drogi w Brzechowie i Mójczy
Gmina Daleszyce ogłosiła przetarg na wykonanie doku-
mentacji projektowych dla nowych odcinków dróg, jakie 
mają powstać w Brzechowie i Mójczy.

Zadanie pierwsze dotyczy zaplanowania nowego odcinka drogi 
gminnej wzdłuż rowu melioracyjnego w Brzechowie; drugie 
zadanie polega na opracowaniu projektu drogi w drugiej linii 
zabudowy w sołectwie Mójcza, od ul icy Do Młyna 
do Skalnej. Każdy z nowych odcinków dróg będzie miał ok. 800 
metrów długości. 
 Wykonawcy mają przygotować dokumentację 
projektową dróg wraz z elementami towarzyszącymi (np. 
chodniki i odwodnienie) projektu budowlanego, przedmiarów, 



Będą nowe drogi w Brzechowie i Mójczy

MójczaMójczaMójczaBrzechówBrzechówBrzechów

Projekty nowych ciągów drogowych 
są na mapach zaznaczone kolorem niebieskim
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Jubileusz daleszyckiej parafii

Jubileusz rozpoczął się mszą świętą 
odprawioną 29 września, w dniu patrona 
parafii. Nabożeństwu przewodniczył 
ksiądz biskup ordynariusz kielecki Jan 
Piotrowski. Pasterz diecezji udzielił 
wiernym błogosławieństwa papieskiego i 
poświęcił figurę świętego Michała 
Archanioła, która jest wotum wdzię-
czności za opiekę nad daleszycką parafią. 
Biskup mówił wiernym o wielkiej pracy 
duchowej, jaka czeka nas w roku jubile-
uszowym – o konieczności odnowienia 
miłości do Boga i wzajemnej miłości. 
– Ważny czas rozpoczął się dla naszej 
parafii i całej społeczności – podkreślił 

Rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe parafii pw. Michała Archanioła w Dale-
szycach. Ważne dla wiernych i całej gminy obchody będą trwały rok i zostaną 
zwieńczone uroczystością 800-lecia istnienia parafii oraz koronacją obrazu Matki 
Boskiej Szkaplerznej, u nas nazywanej Daleszycką. 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, 
Dariusz Meresiński, który podziękował 
biskupowi za obecność i sprawowanie 
eucharystii w tym ważnym dniu. Dzięko-
wał również za udzielenie papieskiego 
błogosławieństwa oraz prosił o modlitwę 
w intencji naszej parafii i wszystkich 
mieszkańców miasta i gminy Daleszyce. 
 Wydarzenie zostało symbolicznie 
upamiętnione posadzeniem na placu 
przykościelnym dębu, który będzie „nie-
mym świadkiem wszystkich wydarzeń, 
które przed nami”. Dąb został ofiarowany 
przez Nadleśnictwo Daleszyce.

Magdalena Włodarska

Nowy komendant policji w Daleszycach

Nadkomisarz Jarosław Płowiec założył 
mundur w 1997 roku, zaczynając pracę 
w Oddziałach Prewencji Komendy Stołe-
cznej Policji. Po półtora roku został 
skierowany do Komendy Powiatowej 
Policji w Szydłowcu, gdzie pracował 
na stanowisku dzielnicowego, a następnie 
w Wydziale Kryminalnym. Kolejne doś-
wiadczenie zawodowe zdobywał w Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Kielcach oraz 

Nadkomisarz Jarosław Płowiec 
został nowym komendantem Ko-
misariatu Policji w Daleszycach. 
Zastąpił tym samym komisarza 
Mariusza Krzyśka, który pełnił 
tu służbę przez ostatnie cztery 
lata. Nowy komendant ma 44 lata 
i niemal 24-letnie doświadczenie 
zawodowe. 

kosztorysów, specyfikacji technicznych i koniecznych 
uzgodnień, opinii oraz pozwoleń na budowę. Projekty mają być 
gotowe do połowy przyszłego roku.
 Wybrana została również najkorzystniejsza oferta 
dotycząca opracowania dokumentacj i  projektowej 
na przebudowę drogi powiatowej w Szczecnie. Inwestycja 
obejmie też budowę jednostronnego chodnika. Całość robót 
będzie prowadzona w istniejącym pasie drogowym. Długość 
jezdni będzie miała ok. 1500 metrów, droga zostanie 
poszerzona do 5,5 metra i wyłożona nową nakładką asfaltową. 
Projekt do końca kwietnia przyszłego roku ma wykonać firma 
Usługi Doradztwa Technicznego „Bingo” z Kielc. 

Magdalena Włodarska

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kiel-
cach, w Wydziałach do Walki z Przestęp-
czością Gospodarczą. W międzyczasie 
ukończył szkolenie dla absolwentów szkół 
wyższych w Wyższej Szkole Policyjnej 
w Szczytnie. W 2013 roku został 
powołany na stanowisko komendanta 
Komisariatu Policji w Strawczynie, gdzie 
pracował przez ostatnie siedem lat. 
Od początku listopada pełni obowiązki 
komendanta Komisariatu Policji w Dale-
szycach, który obejmuje swoim zasięgiem 
rejon trzech gmin: Daleszyce, Bieliny 
i Górno.
 Nadkomisarz zapewnia, że do 
swojej służby podchodzi z pełną odpowie-
dzialnością, w pracy zamierza kierować 
się dobrem mieszkańców i dbać o pozyty-
wny wizerunek policji jako instytucji 
czuwającej nad bezpieczeństwem 

obywateli.
 Prywatnie nowy komendant 
daleszyckich funkcjonariuszy ma 44 lata, 
jest żonaty, ma dwoje dzieci. Grywa w 
piłkę nożną, jeździ na rowerze, lubi 
relaksować się w otoczeniu przyrody albo 
przy ciekawej lekturze.

Magdalena Włodarska
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13 października obchodziliśmy 
Dzień Ratownictwa Medycznego

Tego dnia nie zapomnieliśmy o tych przedstawicielach 
służby zdrowia, którzy pierwsi pojawiają się na miejscu 
tragicznych zdarzeń i wypadków oraz zapewniają pomoc 
każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub 
życia. W Dniu Ratownictwa Medycznego podziękowa-
liśmy im za to, że zawsze są gotowi pomagać. Życzymy 
również samych spokojnych dni oraz satysfakcji płynącej 
z tak odpowiedzialnej pracy, jaką jest ratowanie ludzkiego 
życia. 

System Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) funkcjo-
nuje w Polsce na mocy ustawy z 2006 roku. Jednostkami 
systemu są nie tylko zespoły ratownictwa medycznego, które 
pojawiają się na miejscu tragicznego zdarzenia, ale to również 
pracownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów 
urazowych oraz szpitalnych oddziałów wyspecjalizowanych 
w leczeniu nagłych stanów zagrażających zdrowiu i życiu. 
Z systemem współdziałają również służby ratownicze, takie jak 
straż pożarna, policja oraz Górskie, Tatrzańskie i Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Magdalena Włodarska

Gmina Daleszyce realizuje program „Wspieraj Seniora”

Celem programu jest zapewnienie dostawy produktów 
pierwszej potrzeby dla seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy 
w czasie epidemii zdecydują się pozostać w domach. 
W szczególnych przypadkach wsparciem mogą być objęci 
seniorzy poniżej 70 roku życia. Wsparcie oznacza dowóz 
artykułów spożywczych czy też środków higieny osobistej, 
pomoc w niektórych sprawach urzędowych. Zakres usług 
na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem 
sanitarnym (np. nie można poprosić o usługę sprzątnięcia 
mieszkania).

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju rząd 
uruchomił Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. 
W gminie Daleszyce także szczególną troską obejmu-
jemy osoby starsze. Z myślą o ich bezpieczeństwie 
otwarta została specjalna infolinia, wsparcie wolontar-
iuszy i pomoc pracowników socjalnych.

 Osoba przyjmująca zgłoszenie ustali szczegóły 
związane z udzieleniem pomocy. Podczas rozmowy telefonicznej 
pamiętaj o zapisaniu danych osoby, która do Ciebie przyjdzie. 
Koszty zakupów pokrywa senior przed wykonaniem usługi. 
Artykuły będą rozwożone samochodem z logo gminy oraz logo 
MGOPS Daleszyce. Program jest realizowany do 31 grudnia 
2020 r.
 Z programu nie mogą korzystać osoby, które już 
otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy 
specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługa może być 
świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania 
programu.

Redakcja

Aby pozyskać wsparcie, 

należy zadzwonić na ogólnopolską infolinię: 

22 505 11 11

 lub do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

41 307 24 78 lub 502 866 947

Przed sezonem grzewczym strażacy w całym kraju 
uczulają na zagrożenie pożarowe i ryzyko zatrucia 
tlenkiem węgla. Co roku w Polsce odnotowywanych jest 
kilkadziesiąt tysięcy pożarów w mieszkaniach i domach 
jednorodzinnych oraz kilka tysięcy przypadków ulatniania 
się czadu.

Nie ryzykuj, przygotuj się do sezonu grzewczego!

Jak oceniają strażacy, do pożarów najczęściej dochodzi 
w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń 
grzewczych, elektrycznych i gazowych. Co roku – zwłaszcza 
przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy obowiązkowo 
wykonać okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów 
kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. Nie 
wolno zasłaniać i przykrywać urządzeń grzewczych. Nie wolno 
również zaklejać i zasłaniać kratek wentylacyjnych. Aby 
ograniczyć ryzyko pożaru, warto zamontować w domu czujki 
dymu. Natomiast czujnik tlenku węgla zapobiegnie tragedii 
powstałej w wyniku ulatniania się czadu. Trujący gaz jest 
nazywany „cichym zabójcą”, ponieważ jest niewidoczny, nie 
ma smaku, ani zapachu. Źródłem jego emisji są urządzenia 
grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem i olejem 
opałowym. 
 Państwowa Straż Pożarna przypomina również 
o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek 
dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym 
strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu czujki lub wymianie 
baterii. Radzą też nie bagatelizować objawów takich jak: bóle 
i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona 
czynność serca, które mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu 
tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast należy 
przewietrzyć pomieszczenie i zasięgnąć porady lekarskiej.
 Strażacy w całej Polsce prowadzą od kilku lat kampanie 

informacyjno-edukacyjne, w których uczulają na ryzyko pożaru 
i zatrucia tlenkiem węgla oraz uświadamiają znaczenie 
znajomości zasad ewakuacji z budynków i sposobów 
powiadamiania służb ratowniczych także przez najmłodszych.

Magdalena Włodarska
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Mediacje. Siła rozmowy

Mediacje rodzinne zostały rozpropagowane w gminie Daleszyce 
w roku 2016. Wtedy to Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej realizował projekt pn.: „Wspieranie jednostek 
samorządu terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie”. W ramach projektu przepro-
wadzono diagnozę problemu, a odpowiedzią było przeszkolenie 
24-ech mediatorów. Są wśród nich pracownicy socjalni, 
pedagog szkolny, pielęgniarka, dzielnicowy. Z mediatorami 
współpracuje psychoterapeutka, która wspomaga cały proces. 
 Od czterech lat mediacje jako sposób rozwiązywania 
sporów rodzinnych wykorzystywany jest w gminie co miesiąc lub 
w miarę zgłaszanych potrzeb. A tych nie brakuje – z oferty 
Ośrodka Mediacji skorzystało już ponad sto osób. Dzięki pomocy 
specjalisty, jakim jest bezstronny i neutralny mediator, nierzadko 
udaje się „zdusić konflikt w zarodku”, zapobiegając narastaniu 
problemu, czy sytuacji, w której zaistnieje potrzeba 
rozstrzygnięcia sądowego. Ale mediacje wprowadzane są także 
przed postępowaniem sądowym, by ustalić rozwiązania 
najlepsze dla wszystkich stron. Zwykle kończą się spisaniem 
ugody pozwalającej na dalsze spokojne funkcjonowanie. 
– Mediacje rodzinne jako narzędzie pracy wykorzystywane 
są również na potrzeby spotkań ze sprawcami przemocy 
w rodzinie oraz ofiarami.  Z mediacji korzysta również świetlica 
integracyjna dla dzieci „Promyczek” i szkoły z terenu gminy 
– mówi Renata Segiecińska, dyrektor MGOPS. 
       Uczą komunikacji
– Potrzeba mediacji czy też po prostu rozwiązania problemu jest 
zgłaszana do Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwaśnione strony 
otrzymują zaproszenie na mediacje i jeśli chcą skorzystać 
z takiego spotkania, to w godzinach najczęściej w popołu-
dniowych, w pomieszczeniu zapewniającym warunki intymności 
prowadzona jest sesja lub czasami nawet kilka sesji. Zwykle 
prowadzą je dwaj mediatorzy – jeden wiodący, drugi 
wspierający – opisuje sam proces dyrektor Segiecińska. – Po 
przedstawieniu zasad mediacji, takich jak bezstronność, 
mediatorzy powoli i z cierpliwością, dbając o kulturę rozmów 
doprowadzają do tego, że strony zaczynają się ze sobą 
komunikować. 
 Z jakimi problemami mieszkańcy najczęściej zgłaszają 
się do mediatorów? Konflikty dotyczą braku współpracy obojga 
rodziców przy wychowywaniu dzieci, uzależnień w rodzinie, 
agresji, przemocy w domu ale również zapisów majątkowych. 
– Podczas mediacji strony ustalają, jak dalej będzie wyglądało 
ich życie. Sprawy dotyczą uregulowań przed rozprawami 
w sądzie, ale również na przykład tego, jak będzie przebiegał 
dzień Pierwszej Komunii Świętej ich dziecka, kto za co jest 
odpowiedzialny, czasami określa się godzinę po godzinie 
w danym dniu, a wszystko po to, aby nie doszło do zakłóceń 

Ponad sto osób gotowych do współpracy i tyle samo 
zażegnanych konfliktów rodzinnych – takim efektem 
oddziaływania może się pochwalić pierwszy powstały 
w regionie świętokrzyskim Ośrodek Mediacji Pozasą-
dowych, jaki już od czterech lat działa w gminie 
Daleszyce. Dzięki woli porozumienia i wsparciu 
wyszkolonej kadry można tu zapobiec zjawiskom 
przemocy w rodzinie czy w miarę łagodnie przejść przez 
trudny proces rozwodowy. Okazją, by upowszechniać 
„siłę komunikacji” był przypadający 15 października 
Międzynarodowy Dzień Mediacji.

w komunikacji, czyli po prostu awantury ze skutkiem ubocznym 
dla otoczenia, w tym wypadku dla dziecka – podkreśla pani 
dyrektor. – Mediator podczas sesji z reguły nie analizuje 
przeszłości stron, aby zainteresowani sami wyjaśnili sobie 
zaistniałe sytuacje. Mediator stoi obok i tak kieruje spotkaniem, 
aby np. rodzice dziecka porozumieli się w sprawach ważnych dla 
rodziny i podpisując ugodę, która ma moc umowy cywilno-
prawnej, mogli ją dla dobra dziecka respektować na co dzień.
 Mediować można wszelkie konflikty, zarówno sprawy 
cywilne, rodzinne, jak i gospodarcze, karne lub też dotyczące 
prawa pracy czy spraw administracyjnych. Na skorzystanie 
z pomocy mediatorów nigdy nie jest za późno – w gminie 
Daleszyce najstarsze osoby, które zgłaszają się po wsparcie, 
mają 70 lat. Jeśli istnieje taka konieczność, w mediacjach biorą 
udział również dzieci i młodzież. Najczęściej w naszej gminie 
prowadzone są mediacje rodzinne, ale zdarzają się też 
rówieśnicze, zgłaszane przez szkoły. Z oceny specjalistów 
wynika, że sens podejmowania próby polubownego rozwiązania 
sporu  może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości naszych 
rodzin. Obecny na otwarciu daleszyckiego Ośrodka Mediacji 
Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił uwagę, 
że mediacje mogą doprowadzić do zmniejszenia pracy sądów 
i odstąpienia od wielu spraw rozwodowych. 
       Zasady mediacji
Przedstawiciele MGOPS w Daleszycach przyjęli kilkanaście 
założeń, które decydują o skuteczności procesu mediacji. Warto 
się z nimi zapoznać, bo ten sposób prowadzenia rozmów 
i zażegnywania sporów, których przecież nie brakuje na co dzień 
w każdej rodzinie, możemy z powodzeniem stosować jeszcze 
zanim dojdzie do eskalacji problemu i konieczności zasięgnięcia 
pomocy arbitra: 1. Przewiduj, co się może wydarzyć, zanim 
problem powstanie 2. Zacznij od wykazania dobrej woli. 
3. Zakładaj, że „mniej jest lepiej”. 4. Nie oskarżaj. 5. Graj 
w otwarte karty. 6. Spróbuj spojrzeć na sytuację z boku, tak, jak 
inni to widzą. 7. Pracuj nad zwyczajem skupiania się w pierwszej 
kolejności na interesie drugiej strony. 8. Pozwól zachować 
drugiej stronie twarz i poprawić jej zachowanie. 9. Podkreśl 
wspólne interesy częściej, niż różnice zdań. 10. Nie zakładaj, 
że wszyscy z miejsca przyjmą Twój punkt widzenia. 
11. Nie ponaglaj.
 Istnieje również pięć podstawowych zasad mediacji: 
1. DOBROWOLNOŚĆ (strony uczestniczą w postępowaniu 
z własnej woli), 2. BEZSTRONNOŚĆ (strony konfliktu 
traktowane są jednakowo), 3. NEUTRALNOŚĆ (postawa 
mediatora wobec przedmiotu sporu), 4. AKCEPTOWALNOŚĆ 
(akceptacja mediatora przez strony sporu) oraz 5. POUFNOŚĆ 
(dotyczy rozmów i dokumentacji danej mediacji).
  Z mediacji prowadzonych w MGOPS może skorzystać 
każdy mieszkaniec gminy Daleszyce. Warto podkreślić, że kon-
flikty zdarzają się we wszystkich rodzinach, ale szczególnie 
narastają tam, gdzie przez poczucie wstydu albo bezradności 
są „zamiatane pod dywan” – chęć „dogadania się” i rozwiązania 
sporu z fachową pomocą świadczy o wysokiej świadomości 
i dobrej woli zainteresowanych.

Magdalena Włodarska
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Zadania jednostek pomocnicznych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku 

1 Sołectwo Borków 40.079,79 zł

1) Prace porządkowe na terenie sołectwa

2) Partycypacja w kosztach budowy drogi przy Szkole 

    Podstawowej

3) Remont sali lekcyjnej w SP w Borkowie

4) Doposażenie placu zabaw przy SP w Borkowie

5) Piknik rodzinny i otwarcie boiska wielofunkcyjnego

3.000,00 zł

20.000,00 zł 

10.000,00 zł

4.000,00 zł

3079,79 zł

2 Sołectwo Brzechów 45.134,90 zł

1) Kontynuacja udrożnienia rowów melioracyjnych

2) Projekt oświetlenia ulicznego (droga za szkołą)

3) Zakup i montaż 1 tablicy ogłoszeniowej

4) Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa 

    (zakup koszy na śmieci)

5) Montaż ogrodzenia koło kapliczki

6) Wytyczenie drogi od tartaku do Nowin

7) Organizacja imprez integracyjnych

8) Projekt i zakup sprzętów na siłownię zewnętrzną

14.000,00 zł

5.000,00 zł

1.100,00 zł

3.000,00 zł

1.000,00 zł

6.500,00 zł

6.000,00 zł

8.534,90 zł

3 Sołectwo Cisów 31.233,35 zł

1) Prace remontowe świetlicy wiejskiej przy MGOK w Cisowie

2) Pzebudowa systemu ogrzewania w strażnicy OSP Cisów

3) Organizacja imprez integracyjnych

4) Prace porządkowe w sołectwie

5) Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego Cisów 

    tzw. Pasieka do posesji Państwa Mochockich

6) Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Cisowie

5.000,00 zł

5.000,00 zł

6.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

9.233,35 zł

4 Sołectwo Danków-Wójtostwo 31.007,68 zł

1) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 

    nr 0334T w miejscowości Danków w kierunku Smykowa

2) Doposażenie dwóch opraw oświetleniowych na słupach

3) Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa

4) Remont budnku świetlicy wiejskiej

14.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

11.007,68 zł

5 27.983,64 zł

1) Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa

2) Doposażenie placu zabaw

3) Doposażenie KGW w Komórkach

4) Konserwacja cieku wodnego w miejscowości Komórki

5) Organizacja imprez integracyjnych

6) Organizacja uroczystości 65-lecia istnienia OSP Komórki

7) Zakupy związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej 

    przy OSP Komórki

2.000,00 zł

8.500,00 zł

4.000,00 zł

5.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

2.483,64 zł

Sołectwo Komórki

6 35.340,63 zł

1) Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

    w kierunku Słopca

2) Prace porządkowe w sołectwie

3) Prace remontowe przy świetlicy wiejskiej

4) Zakup wyposażenia do świetlicy

5) Zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy 

    świetlicy wiejskiej

6) Budowa oświetlenia ulicznego zgodnie z projektem

4.000,00 zł

3.000,00 zł

6.000,00 zł

2.000,00 zł

2.500,00 zł

17.840,63 zł

Sołectwo Kranów

7 45.134,90 zł

1) Budowa placu zabaw

2) Zakup komputerów do szkoły podstawowej

3) Prace porządkowe w sołectwie

4) Zakupy dla zespołu ludowego

5) Organizacja imprez integracyjnych

6) Remont drogi gminnej Marzysz Pierwszy-Marzysz Drugi

15.000,00 zł

3.500,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

3.500,00 zł

17.134,90 zł

Sołectwo Marzysz

8 45.134,90 zł

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi 

    gminnej KD-D1 od ulicy Skalnej do ulicy koło Kościoła

2) Organizacja imprez integracyjnych i patriotycznych

3) Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej 

    w Mójczy

4) Budowa budynku garażowego

18.000,00 zł

12.134,90 zł

5.000,00 zł

10.000,00 zł

Sołectwo Mójcza

9 45.134,90 zł

1) Doposażenie OSP w Niestachowie

2) Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa

3) Zakup ławek i stołów na imprezy integracyjne

4) Kontynuacja udrożnienia rowów melioracyjnych

5) Organizacja wycieczki integracyjnej

6) Organizacja imprez integracyjnych

7) Doposażenie Szkoły Podstawowej w Niestachowie

8) Zakup dużego pojemnika na nakrętki

5.000,00 zł

2.000,00 zł

3.000,00 zł

8.000,00 zł

3.000,00 zł

5.434,90 zł

17.500,00 zł

1.200,00 zł

Sołectwo Niestachów

10 45.134,90 zł

1) Organizacja imprez integracyjnych

2) Zakup na realizację zadań KGW Niwy

3) Opracowanie dokumentacji oraz budowa oświetlenia 

    ulicznego przy drodze wewnętrznej w Niwach 

    od posesji nr 1A-3B

4) Położenie masy asfaltowej na drodze gminnej nr 388/3 

    w Niwach

4.000,00 zł

2.000,00 zł

10.000,00 zł

29.134,90 zł

Sołectwo Niwy

11 16.835,32 zł

1) Organizacja uroczystości przekazania samochodu 

    strażackiego dla OSP Smyków

2) Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole 

    Podstawowej w Sierakowie

3) Zagospodarowanie działki nr ewid. 77 należącej 

    do wspólnoty wsi

835,32 zł

5.000,00 zł

11.000,00 zł

Sołectwo Sieraków

12 42.246,27 zł

1) Utrzymanie boiska: nawożenie, nawadnianie, koszenie

2) Budowa wiaty przystankowej w msc. Słopiec Rządowy

3) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej 

    w msc. Słopiec Szlachecki

4) Prace porządkowe na terenie miejscowości Słopiec 

   Rządowy i Słopiec Szlachecki

5) Remont budynku Szkoły Podstawowej (materiały 

    budowlane, usługi)

6) Organizacja turniejów: warcabowych i piłki nożnej, 

    spotkania integracyjne

7) KGW: zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00 zł

15.000,00 zł

4.000,00 zł

3.000,00 zł

10.000,00 zł

3.246,27 zł

2.000,00 zł

Sołectwo Słopiec
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13 31.729,83 zł

1) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 

    nr 0332T w kierunku Napękowa

2) Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi 

    powiatowej nr 0334T w kierunku Daleszyc

3) Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy Szkole 

    Podstawowej w Sierakowie

4) Organizacja spotkań integracyjnych

5) Remont wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu 

    dróg: gminnej i powiatowej działka nr ewid. 669

6) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej

11.000,00 zł

2.500,00 zł

10.000,00 zł

5.000,00 zł

2.000,00 zł

1.229,83 zł

Sołectwo Smyków

14 45.134,90 zł

1) Opracowanie dokumentacji i zmiana systemu ogrzewania 

    w budynku OSP oraz świetlicy wiejskiej

2) Renowacja siatek i piłkochwytów wokół Orlika oraz 

    wymiana zasobnika ciepłej wody wraz z drobną armaturą

3) Zakup elementów nagłośnienia do szkoły Podstawowej 

    w Sukowie

4) Prace porządkowe na terenie sołectwa Suków

5) Organizacja imprezy integracyjnej

25.000,00 zł

6.000,00 zł

3.000,00 zł

3.000,00 zł

8.134,90 zł

Sołectwo Suków

15 43.058,69 zł

1) Remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Szczecnie

2) Doposażenie OSP Szczecno

3) Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej 

    w stronę Pana Sławomira Kwaśniewskiego

4) Organizacja imprez integracyjnych

5) Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa

6) Remont łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej 

    w Szczecnie

20.000,00 zł

4.000,00 zł

10.000,00 zł

1.558,69 zł

2.500,00 zł

5.000,00 zł

Sołectwo Szczecno

16 19.272,60 zł

1) Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa

2) Organizacja imprez integracyjnych

3) Konserwacja rowu melioracyjnego nr 351 od drogi 

    powiatowej w kierunku miejscowości Słopiec

4.000,00 zł

4,272,60 zł

11.000,00 zł

Sołectwo Trzemosna

17 24,417,98 zł

1) Wykoszenie i wykonanie dokumentacji projektowej 

    drogi tzw. „Dodatki”

2) Zakup i montaż bramek stalowych do piłki nożnej za 

    Centrum Edukacji Ekologicznej oraz zakup koszy na śmieci

3) Remont placu zabaw przy świetlicy wiejskiej

10.000,00 zł

6.000,00 zł

8.417,98 zł

Sołectwo Widełki

 BLISKO ma już ponad 

1000 użytkowników 

       Jak korzystać z systemu powiadamiania?
Aby otrzymywać bezpłatne informacje dotyczące gminy 
Daleszyce, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej 
Bezpłatnego Systemu Informacji i pobrać bezpłatną aplikacje 
BLISKO. Można ją pobrać na wszystkie systemy mobilne 
z Google Play, App Store oraz Windows Store. Sama aplikacja, 
jak również korzystanie z niej, są całkowicie bezpłatne. 
 Rejestracja jest bardzo szybka i prosta. Należy wpisać 
swoją miejscowość, po czym aplikacja wyświetli aktywnych 
nadawców dla tego obszaru. Następnie każdy użytkownik 
indywidualnie decyduje o tym, z jakich serwisów tematycznych 
będzie otrzymywał informacje w postaci wiadomości SMS. 
W każdej chwili można zmieniać swoje ustawienia: nadawców 
i ich serwisy oraz kanały komunikacji, a także zrezygnować 
z systemu powiadamiania.
       Jakie korzyści wynikają z uruchomienia aplikacji?
Zalet jest mnóstwo! Po pierwsze użytkownicy mają szybki 
dostęp do bieżących informacji z terenu gminy, po drugie 
są informowani o ważnych wydarzeniach kulturalnych, 
rozrywkowych czy sportowych. Nadrzędną funkcją aplikacji jest 
informowanie mieszkańców o utrudnieniach i zagrożeniach 
występujących na terenie naszej gminy, np. związanych 
ze stanem wód, przerwie w dostawie wody czy energii 
elektrycznej. 

Ostrzeżenia o zagrożeniach i utrudnieniach, zapowiedzi 
gminnych wydarzeń oraz informacje dotyczące 
najważniejszych spraw dla mieszkańców – te i inne 
wiadomości docierają na urządzenia mobi lne 
mieszkańców dzięki aplikacji BLISKO, którą uruchomił 
Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach. Korzysta z niej coraz 
więcej mieszkańców.

Zarejestruj się do naszych serwisów:
– RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania nadający 
komunikaty o zagrożeniach pogodowych i nie tylko
– sołectwa:  Daleszyce, Danków-Wójtostwo, Brzechów, 
Kranów
– sołectwa: Smyków, Sieraków, Widełki, Cisów, Niwy
– sołectwa: Niestachów, Mójcza, Suków
– sołectwa: Marzysz, Komórki, Trzemosna, Borków, Słopiec, 
Szczecno
– aktualności
– wydarzenia kulturalne
– opłaty i podatki lokalne
– zarządzanie kryzysowe
 Aplikacja oparta jest na systemie SISMS. Od samego 
początku był on projektowany pod kątem obsługi jednostek 
samorządów terytorialnych, z usług którego korzysta kilkaset 
nadawców w całym kraju.

Mateusz Fąfara

GMINA DALESZYCE
powiadamia przez

bezpłatną aplikację 
BLISKO

INFORMACJA 
I BEZPIECZEŃSTWO

bezpłatne powiadomienia 
prosto z naszego Urzędu



Prezes Stowarzyszenia 
Kobiet Wiejskich 
Gminy Daleszyce 

Anna Kosmala

Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury 
w Daleszycach 

Norbert Wojciechowski 
z Pracownikami

W ostatnich dniach odszedł od nas

Hubert Guza
Człowiek kultury naszego regionu, 

instruktor Wojewódzkiego 

Domu Kultury w Kielcach, 

który współpracował z Ośrodkami 

Kultury i Kołami Gospodyń Wiejskich 

z całego województwa 

w tym z terenu gminy Daleszyce.

Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny 

z powodu jego śmierci składają:

Burmistrz 
Miasta i Gminy 

Daleszyce 
Dariusz Meresiński
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Narodowe 
Święto Niepodległości

Za datę odzyskania przez Polskę niepodległości przyjmuje się 
11 listopada 1918 roku, kiedy to pod Paryżem Niemcy podpisali 
rozejm kończący I wojnę światową, a w Warszawie Rada 
Regencyjna przekazała władzę nad podległym jej wojskiem 
Józefowi Piłsudskiemu. Umowna data zakończyła 123-letnią 
niewolę Polski pod zaborami.
 Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione 
ustawą z dnia 23 kwietnia 1937 roku, ale niedługo mogliśmy się 
nim cieszyć – zostało zniesione przez Krajową Radę Narodową 
22 lipca 1945 r. i przywrócone dopiero przez Sejm PRL w okresie 
transformacji systemowej w 1989 r. 11 listopada 1997 Sejm 
„wzmocnił” znaczenie odzyskania przez kraj niepodległości 
w obliczu zakończonych zmian ustrojowych, podejmując 
uchwałę głoszącą m.in., że „Ta uroczysta rocznica skłania także 
do refleksji nad półwieczem, w którym wolnościowe i demo-
kratyczne aspiracje Polaków były dławione przez hitlerowskich 
i sowieckich okupantów, a następnie – obcą naszej tradycji – 
podporządkowaną Związkowi Radzieckiemu komunistyczną 
władzę.”
 O święcie odzyskania niepodległości Polacy 
nie zapomnieli nawet w czasie okupacji niemieckiej w latach 
1939-1945, kiedy to obchody przygotowywane były konspi-
racyjnie, a organizatorzy narażali się tym samym na dotkliwe 
represje. Pamięć o święcie starano się podtrzymywać 
w rodakach poprzez wypisywane hasła, np. „Jeszcze Polska nie 
zginęła” na murach i płytach chodnikowych, ulotki, artykuły 
w prasie podziemnej, przystrajanie pomników biało-czerwonymi 
kwiatami czy malowanie w przestrzeni publicznej znaków „Polski 
Walczącej”.
       Wywieś flagę
Jak co roku, zachęcamy mieszkańców gminy Daleszyce 
do wywieszania biało-czerwonej flagi, by w ten sposób uczcić 
święto Odzyskania Niepodległości. Należy to jednak robić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 Zasady wywieszania flag określa ustawa o godle, 
barwach i hymnie. Podstawową wytyczną jest okazanie 
szacunku dla flagi. Nie można wywiesić flagi brudnej, pomiętej 
i podartej. Flaga nie może być wyblakła, nie może dotykać ziemi 
ani wody. W myśl przepisów osoby prywatne nie powinny 
umieszczać flagi na maszcie lub na drzewcu zwieńczającym 
szczyt domu, gdyż jest to zarezerwowane dla instytucji 
publicznych. Maszty są dozwolone pod warunkiem, że znajdują 
się przed budynkiem. Najbardziej preferowanym sposobem 
ekspozycji jest wywieszenie flagi z okien lub balkonów.
 Flagą nie wolno przykrywać stołów czy trumien, chyba, 
że jest to oficjalny pogrzeb wybitnej, zasłużonej osoby. Można 
też wykorzystać szarfę biało-czerwoną. Flaga nie powinna być 
wykorzystywana do celów komercyjnych jako element 
marketingowy na przedmiotach produkowanych przez prywatną 
firmę.
 Flagą nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla 
się jej przed żadną inną flagą lub znakiem. Flagą nie można 
przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsło-
nięciem. Podczas uroczystości flagi należy umieścić na odpo-

Mijają 102 lata od odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada, jak co roku 
upamiętnimy drogi Polski do wolności, jednak wszelkie uroczystości będą skrom-
niejsze ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i wysoki rygor sanitarny.

wiednich podstawach lub stojakach po lewej stronie pomnika 
(dla patrzącego na pomnik), w kolejności zgodnej z ustaloną 
także odgórnie hierarchią. 
 Na  fladze  państwowej  RP  nie  wolno  umieszczać  
żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków. Powszechny  stał  
się  zwyczaj  umieszczania  na  barwach narodowych nazw 
miejscowości, z których przyjeżdżają kibice na zawody 
sportowe, aby  jednak  nie  naruszać  zasad,  powinny  to być 
barwy narodowe, a nie flagi o proporcji 5:8.
 Flaga, która uległa zniszczeniu nie może zostać 
wyrzucona. Godnym sposobem zniszczenia zużytej flagi jest 
rozdzielenie jej barw i niepubliczne spalenie. 
 Publiczne i umyślne znieważenie flagi jest karane 
grzywną, a także ograniczeniem lub pozbawieniem wolności.

Magdalena Włodarska

Dyrektor SP 
im. Partyzantów AK 

Ziemi Kieleckiej w Sukowie 
Małgorzata Bielecka

KGW 
Sukowianki 

znad Lubrzanki

Radna 
Rady Powiatu 

Kieleckiego 
Anna Kosmala

Składamy kondolencje 

i wyrazy głębokiego współczucia 

dla rodziny i bliskich z powodu śmierci

Michaliny Sołtys

byłej dyrektor Szkoły Podstawowej w Sukowie

z wyrazami szacunku:



Dobiegł kres naszej „wędrówki” po gminie Daleszyce

Z głębokim smutkiem 

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Michaliny Sołtys

byłej dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Sukowie

wyrazy żalu i współczucia 

rodzinie i bliskim składają:

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Daleszycach 

Rafał Siwonia 

z Radnymi

Burmistrz 

Miasta i Gminy Daleszyce 

Dariusz Meresiński 

z Pracownikami

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Daleszycach 

Rafał Siwonia z Radnymi

Druhny i Druhowie OSP 
z terenu gminy Daleszyce

Radna Rady Powiatu Kieleckiego 
Anna Kosmala

Burmistrz 
Miasta i Gminy Daleszyce 

Dariusz Meresiński z Pracownikami

Wyrazy głębokiego współczucia dla

Ks. Kazimierza Wierzbickiego

Z powodu śmierci MAMY

Składają:
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Gmina
Daleszyce

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 
na ulicy Jagiellońskiej 66 czekamy na osoby:

Zadzwoń i umów się na wizytę: 
41 335 94 01,  41 335 94 40,  604 209 640 

Chorowałeś na COVID-19 
i wyzdrowiałeś?

 A może przeszedłeś COVID-19 bezobjawowo? Twoje osocze zawierające 
cenne przeciwciała może pomóc wyzdrowieć innym!



12

O wilku mowa…

       Nie taki wilk straszny
Jakże silne są w nas stereotypy, którymi ,,nasiąkamy’’ 
w dzieciństwie… Nawet w dorosłych wilk budzi wciąż lęk i grozę 
rodem z bajki o ,,Czerwonym kapturku’’. Bardzo często słyszę 
pytania o bezpieczeństwo od ludzi, którzy dowiadują się 
o bytowaniu wilków w danej okolicy. Koniecznie trzeba zatem 
podkreślić, że wilki nie stanowią dla człowieka żadnego 
niebezpieczeństwa! Wilki skrajnie unikają człowieka, mają 
w genach zakodowane, że w warunkach naszego kraju człowiek 
jest jedynym realnym zagrożeniem dla nich, wszak jeszcze 
ćwierć wieku temu polowano na nie. Stąd ich obserwacje są tak 
rzadkie i chwilowe. Nie ma potwierdzonych ataków dzikiego 
wilka na człowieka nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie 
na przestrzeni ponad 100 lat! Wilk z Wetliny, o którym donosiły 
niedawno media, był prawdopodobnie przetrzymywany przez 
ludzi i nie zachowywał się naturalnie dla gatunku, stąd jego 
obecność przy siedzibach ludzkich. 

 Nie ma zatem żadnych przesłanek, by unikać lasów, 
gdzie bytują wilki, trzeba naprawdę dużo szczęścia, by spotkać 
się tym drapieżnikiem oko w oko. 

       Wilk - gatunek równowagi w ekosystemie
Wilk jako największy drapieżnik w naszych lasach (dorosłe 
samce - basiory mogą ważyć nawet 60-70 kg, a samice - wadery 
50 kg) to regulator populacji zwierząt kopytnych: saren, jeleni 
czy dzików, które stanowią znakomitą większość jego menu. 
Taka już jego rola w łańcuchu pokarmowym i środowisku, 
że ograniczają populacje tych gatunków w ekosystemie. 
Czy zatem mieszkający pod lasem powinni 
się obawiać o inwentarz żywy? Tak i nie. 
Odpowiedź jest złożona, bowiem dale-
szycka wataha wprawdzie unika terenów 
przy wsiach, nie mamy sygnałów, by poja-
wiała się przy ludzkich zabudowaniach 
i próbowała polować na zwierzęta 
domowe, ale zagrożone potencjalnie są 
wypuszczane wolno psy i koty, które 
dodatkowo lubią się zapędzić w leśną 
gęstwinę... 

       Skryty inteligent 
Wilki, jak już wspomniano na wstępie, 
to szalenie inteligentne zwierzęta, żyjące 
w watahach o bardzo konkretnych socja-
lnych strukturach i hierarchii, tak rozrodu 
jak i codziennego życia. W naszych lasach 
żyje jedna z nich, która najprawdopo-
dobniej przywędrowała tu z Lasów 
Suchedniowskich i liczy, według danych 
przyrodników monitorujących świętokrzy-
skie wilki, od sześciu do ośmiu osobników. 
Pewnym jest, że ta wataha wyprowadziła 

Czy w naszych daleszyckich lasach faktycznie są wilki? 
Tak! Kilka lat temu wróciły po ponad pół wieku 
nieobecności na tych terenach. Obecnie, już z całą 
pewnością możemy mówić o rodzinie - watasze, która 
zamieszkuje i rozmnaża się w naszych lasach. Korzystając 
z gościnnych łamów Głosu Daleszyc chciałbym rozwiać 
kilka mitów i przypomnieć o kilku faktach dotyczących 
życia tych niezwykle inteligentnych drapieżników.

w naszych lasach minimum dwa mioty szczeniąt. Najwięcej 
obserwacji pochodzi z kompleksu pomiędzy Borkowem, 
Pierzchnicą, a Rakowem, choć nie brak obserwacji tropów 
z kompleksu Otrocz czy Lasów Cisowskich.

 Wilki dysponują niesamowicie wykształconymi 
zmysłami, dość powiedzieć, że ich słuch jest 16 razy, a węch 
aż 100 razy czulszy niż ludzki! Trudno się zatem dziwić, 
że zobaczenie wilka, tak by on się nie zorientował o naszej 
obecności, jest niemal niemożliwe… 

       Trop w trop…
Często trafiają do nas pytania o pomoc w rozpoznaniu tropu 
wilka. W 90% zdjęcia tropów, jakie do nas docierają to tropy 
dużych psów. Wilki posiadły umiejętność chodzenia „trop 
w trop”, dzięki czemu nawet kilka idących tą samą drogą 
zostawia pojedynczy ślad. Trop wilka ma zwykle 8-10 cm 
szerokości i 10-13 cm długości i jest wydłużony, tropy dużego 
psa mają zwykle podobne proporcje długości i szerokości. 
Ważne są również układ opuszków palców, pomiędzy których 
odcisk można wpisać X w przypadku wilczego tropu oraz 
wyraźniejsze odbicie dwóch przednich pazurów.

Paweł Kosin, Nadleśnictwo Daleszyce

Wilki w fotopułapce Wilki w fotopułapce 
Świętokrzyskiego Parku NarodowegoŚwiętokrzyskiego Parku Narodowego

Wilki w fotopułapce 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Wilki w fotopułapce 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
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Po zakończeniu pierwszych miesięcy nauki odbyły się 
w naszych szkołach uroczyste ślubowania uczniów klas 
pierwszych. Mimo konieczności zachowania rygoru sani-
tarnego, udało się sprawić, by pierwszoklasiści poczuli się 
pełnoprawnymi uczniami.

Przyjęci w poczet uczniów

Podczas tych wyjątkowych dni nie mogło zabraknąć występów 
artystycznych, najlepszych życzeń od starszych kolegów 
i nauczycieli, drobnych upominków zachęcających do czerpania 
przyjemności z edukacji i tego, co najważniejsze – oficjalnego 
pasowania na pierwszoklasistów przez dyrektorów szkół. 
W zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach pasowania 
dokonał burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński. 
– Uroczystość ślubowania i symboliczne pasowanie na uczniów 
były zwieńczeniem pierwszego miesiąca zmagań z obowiązkami 
pierwszoklasisty. Mali bohaterowie zaprezentowali swoją 
wiedzę, czym udowodnili, że miejsce w szkolnej ławie należy 
im się bez cienia wątpliwości – relacjonowali wychowawcy 
uczniów, którzy w tym roku po raz pierwszy przestąpili progi 
naszych podstawówek.

Magdalena Włodarska

 „Rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, pilnie się uczyć, 
szanować rodziców i nauczycieli oraz dbać 

o dobre imię szkoły” przyrzekły maluchy z Sukowa 

Pierwszacy ze Szkoły Podstawowej w Słopcu ślubowali „być 
dobrymi Polakami, uczyć się pilnie, swym zachowaniem 

i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”

Nie obchodzimy go tak hucznie i wesoło, jak ten 
przypadający pierwszego czerwca, ale warto pamiętać, 
że nasi milusińscy mają kolejne święto w kalendarzu: 
20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka. To okazja, by najmłodsi poznali swoje prawa 
i by przypomnieć o nich dorosłym.

„Prawny” Dzień Dziecka

Święto przypada w rocznicę uchwalenia najważniejszych 
dokumentów, jakie mają zapewnić najmłodszym obywatelom 
świata ochronę i opiekę: Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku 
oraz Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 roku. Dokumenty 
zostały przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych. 
 Zbiory postulatów mają zapewnić dzieciom właściwe 
warunki życia i rozwoju na całym świecie w myśl deklaracji, 
że „ludzkość powinna dać dziecku to, co ma najlepszego”. 
Dokumenty stwierdzają, że państwa powinny zapewnić 
najmłodszym obywatelom „szczęśliwe dzieciństwo i korzystanie 

– zarówno w interesie dziecka, jak i w interesie społeczeństwa – 
z praw i swobód.” Niestety, o istnieniu tak podstawowych 
zapisów trzeba przypominać, ponieważ w dużej mierze 
to od świadomości, dobrej woli i możliwości opiekunów zależy, 
na ile dzieci mają dostęp do zapewnionych im praw. 
 Konwencja zapewnia dzieciom dostęp do praw 
cywilnych (m.in. do życia i rozwoju, wolności, nietykalności 
osobistej, wyrażania własnych poglądów i swobody wyznania), 
praw socjalnych (ochrony zdrowia czy wypoczynku), praw 
kulturalnych (dostępu do dóbr kultury,  nauki czy informacji) 
i praw politycznych (m.in. prawo do stowarzyszania się 
i zgromadzeń w celach pokojowych). Generalnie, dokumenty 
uznają dzieci za „podmioty praw człowieka”.
 O naturze i prawach dziecka niestrudzenie nauczał 
pedagog i pisarz, Janusz Korczak, który tak podpowiadał 
dorosłym opiekunom: „Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie 
języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i zwyczajów. […] 
Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.”

Magdalena Włodarska

 Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że należycie już oficjalnie 
do społeczności szkolnej. Życzymy Wam, aby edukacja 

w Naszej Szkole była okresem, który będzie obfitował w same 
radosne chwile. Owocnej nauki i samych sukcesów!  

- życzą maluchom nauczyciele i dyrekcja ZSP w Daleszycach.
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Superbohaterzy i misterzy w naszych szkołach

Dzień Chłopaka, do tej pory obchodzony 
głównie w szkołach, zyskuje na popular-
ności. Świętować chcą też całkiem 
dojrzali panowie, ale wciąż najwięcej 
korzyści z praktykowania święta zyskują 
uczniowie. I choć stan epidemii nie 
pozwolił w tym roku na huczne obchody, 
to tylko od inicjatywy koleżanek 
i nauczycieli zależało, na ile odświętnie 
poczul i  s ię tego dnia „panowie”. 
Sposobów świętowania nie brakowało: 
były słodkie upominki i drobne prezenty, 
„kartki niepytajki” i wybory misterów 
– w tym tak nieoczywistych kategorii jak 
Mister Tańca czy Mister Najszybszego 
Liczenia 
 Przypominamy, że kolejna okazja 
do świętowania już 8 marca, wtedy 
tradycyjnie na życzenia liczyć będą panie, 

Nie tylko na najlepsze życzenia i prezenty mogli liczyć uczniowie naszych szkół 
z okazji tegorocznego Dnia Chłopaka. Ostatni dzień września był w wielu 
placówkach okazją do docenienia kolegów z klasy, ale też do ich przetestowania; 
odbyły się m.in. zawody sportowe i sprawdzian wiedzy o kobietach, ale też 
Wybory Mistera… Uśmiechu i Motoryzacji. 

a dwa dni po nich – obchodzimy Między-
narodowy Dzień Mężczyzn.

Magdalena Włodarska

BrzechówBrzechówBrzechówSzczecnoSzczecnoSzczecno

SukówSukówSuków

Mistrzyni Świata z wizytą w Daleszycach

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Daleszycach mieli okazję poznać reprezentantkę Polski w tej 
mało popularnej, aczkolwiek bardzo ciekawej dyscyplinie 
sportu. Spotkanie otworzyła dyrektor ZSP w Daleszycach 
Monika Kosmala, witając wszystkich gości, w szczególności 
naszą Mistrzynię, która bardzo chętnie udzielała wyczerpujących 
odpowiedzi złaknionym wiedzy dzieciom. Pani Ola opowiadała 
o początkach swojej kariery, o tym jak trenuje oraz przygo-
towuje się do zawodów. Wspominała, że dzięki tej dyscyplinie 
sportu ma okazję podróżować po różnych zakątkach świata 
i poznawać nowych ludzi, zdradziła też, że najchętniej osiadłaby 
na stałe na katalońskiej plaży w Barcelonie.  
 Wspólnie z dziećmi przeprowadziła pokazowy trening, 
aby przybliżyć uczestnikom spotkania tajniki tenisa plażowego, 
który być może wkrótce stanie się dyscypliną olimpijską. 
Chętnych nie brakowało, a efektowne akcje nagradzane były 

W gminie Daleszyce gościła Aleksandra Adamska, 
dwukrotna Mistrzyni Świata w tenisie plażowym. 

gromkimi brawami. W zajęciach uczestniczyli również nauczy-
ciele wychowania fizycznego oraz sekretarz Miasta i Gminy 
Daleszyce, Piotr Ferens. Trzeba przyznać, że wszyscy 
są w dobrej formie i świetnie radzili sobie na parkiecie. 
Na koniec, każdy uczeń otrzymał autograf oraz miał możliwość  
zrobienia  pamiątkowej fotografii z Mistrzynią.
 Spotkanie odbyło się w ramach współpracy gminy 
Daleszyce z Międzynarodowym Centrum Sportów Plażowych 
w Warszawie.

Mateusz Fąfara
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borkowie mają swój udział w ratowaniu 
planety. Dzieci wzięły udział w akcji Dzień Drzewa zorganizowanej przez 
Nadleśnictwo Daleszyce.

Uczniowie zasadzili drzewa

Dzień Drzewa jest obchodzony w Polsce 
od 2002 roku 10 października i propago-
wany przez ekologów, szkoły i leśników. 
Obowiązkowym sposobem uczczenia 
tego święta jest zasadzenie drzewa 
– najlepiej wspólnie z dziećmi i młodzieżą, 
dla których jest to jednocześnie działanie 
edukacyjne. Choć w tym roku „zielone 
szkoły” musiały zostać odwołane, a grafik 

Jesienne porządki i „Sprzątanie świata”

zajęć z zakresu edukacji przyrodniczej 
i leśnej został mocno okrojony, udało się 
zorganizować Dzień Drzewa w gminie 
Daleszyce. Nowe sadzonki pojawiły się 
na terenach leśnych w sąsiedztwie szkoły 
w Borkowie, a specjalną lekcję przyrody 
poprowadzili pracownicy Nadleśnictwa. 
– Dzieci prócz wiedzy teoretycznej miały 
również szansę posadzić swój kawałek 

lasu. Będzie on rósł wraz z nimi, a część z 
nich będzie go mogła odwiedzać przy 
okazji drogi do szkoły! – podkreśla Paweł 
Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce.
 Dzień Drzewa jest akcją między-
narodową. Powstał z inicjatywy sekre-
tarza rolnictwa Stanów Zjednoczonych 
już w 1872 roku, do Europy trafił w latach 
50-tych XX wieku. Inicjator obchodów 
podkreślał, że – gdy inne święta służą 
głównie przypomnieniu wydarzeń – sa-
dzenie drzewa jest działaniem dla 
przyszłości.

Magdalena Włodarska

„Sprzątanie” odbyło się m.in. w Szkole Podstawowej 
w Borkowie. „Pod opieką p. Michaliny Nowak i p. Marcina Piątka 
uczniowie klasy czwartej i piątek, zwarci i bardzo zaangażowani 
przeszli ulicami Borkowa, zbierając wyrzucone śmieci, czyniąc 
Borków piękniejszym, czystszym miejscem. Dodatkowo 
zmotywowani rywalizacją drużynową – która drużyna zbierze 
najwięcej śmieci – w pełni poświęcili się misji tej akcji. Jesteśmy 
z nich bardzo dumni” – relacjonują organizatorzy akcji. 
 Warto też docenić inicjatywę, z jaką wyszli rodzice 
uczniów szkoły w Marzyszu: mieszkańcy z końcem września 
zorganizowali się, by razem zrobić jesienne porządki na placu 

Pogodny początek jesieni sprzyjał aktywnościom na świe-
żym powietrzu. Wielu z nas wykorzystało ten czas, 
by nieco pomóc matce naturze i przyłączyło się do coro-
cznej akcji Sprzątania Świata. 

zabaw. „Wspólnie udało nam się posprzątać budynek 
gospodarczy, przekopać ogródek i zasadzić kwiaty, wyczyścić 
boisko” – podsumowali rodzice.
 W Polsce międzynarodowe święto Sprzątania Świata 
jest obchodzone od 1994 roku, w trzeci weekend września. Ale 
do porządków można się przyłączyć w każdej chwili, choćby 
podczas niedzielnego spaceru po lesie, z którego zabierzemy 
porzucone papierki czy plastikowe butelki. Niestety, śmieci 
wyrzucane do naszych lasów to wciąż jeden z największych 
problemów dotyczących ochrony środowiska, z jakimi zmagamy 
się w gminie Daleszyce. Na szczęście, podnoszenie świadomości 
ekologicznej odbywa się już w szkołach i to najmłodsze 
pokolenie często daje dobry przykład dorosłym, jak dbać 
o swoje otoczenie.

Magdalena Włodarska

Rodzice uczniów szkoły w Marzyszu 
wspólnym wysiłkiem uporządkowali plac zabaw

Rywalizacja zmotywowała 
do pracy uczniów szkoły w Borkowie
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Od hymnu do chleba. Tak uczą się patriotyzmu

Celem akcji jest kształtowanie postaw patriotycznych 
u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski 
oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci i młodzieży.  
– W naszej szkole przygotowaliśmy kącik o tematyce 
patriotycznej, tym samym zrealizowaliśmy zadanie nr 20 
w ramach projektu Piękna Nasza Polska Cała. Nasi młodsi 
uczniowie w towarzystwie pań wychowawczyń i pani dyrektor 
zasadzili drzewo, a nawet dwa drzewa na terenie naszej szkoły, 
tym samym zrealizowaliśmy zadanie nr 4. Tydzień temu nasi 
uczniowie upiekli chleb z okazji Światowego Dnia Chleba. Chleb 
wyrósł pięknie i był pyszny (Zadanie nr 14). A dziś... w bibliotece 
naszej szkoły powstał kącik książki patriotycznej (zadanie nr 41 
w ramach projektu) – relacjonują nauczyciele ze szkoły 
w Sierakowie. 
 Projekt „Piękna Nasza Polska Cała” powstał jako 
odpowiedź na wyjątkowe święto Polaków – setną rocznicę 
odzyskania niepodległości. Jak uzasadniają inicjatorzy projektu, 
wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas 

Rośnie świadomość patriotyczna wśród uczniów z gminy 
Daleszyce. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie 
bierze udział w projekcie edukacyjnym „Piękna nasza 
Polska cała”.

na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi. 
Zadania, jakie realizują szkoły, by te cele osiągnąć, to m.in. 
zapoznanie uczniów z historią państwa polskiego i symbolami 
narodowymi, z tradycjami i obrzędami ludowymi, tańcami 
i potrawami regionalnymi. 

Magdalena Włodarska

XX Dzień Papieski, czyli „żywy pomnik” Jana Pawła II 

W niedzielę poprzedzającą rocznicę tradycyjnie obchodzony jest 
w kościele katolickim Dzień Papieski, w którym Fundacja „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” organizuje zbiórki pieniędzy na rzecz 
uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin. Do tego dzieła, 
jak co roku włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Sukowie. Uczniowie klasy III „b” z drużyny zuchowej przez 
cały tydzień zbierali drobne kwoty wśród rówieśników 
i pracowników szkoły; pieniądze zostaną przekazane na wspar-
cie Fundacji.
 Natomiast 16 października, w 42. rocznicę wyboru 
Papieża-Polaka, w szkole zorganizowany został przez księdza 
Krystiana Rowińskiego konkurs wiedzy o Janie Pawle II. 
Zwycięzcami zostali: Maja Szyba – w młodszej kategorii 
wiekowej i Tymoteusz Stęplewski – wśród uczniów klas VI-VIII. 
Organizatorzy zapowiadają, że konkurs będzie organizowany 
cyklicznie. 
– Obecnie rośnie pokolenie, które nie było bezpośrednim 
odbiorcą nauk Jana Pawła II. Dlatego należy dołożyć wszelkich 
starań, aby pamięć o naszym Wielkim Rodaku, jego dziełach 
i świętości życia nie poszły w zapomnienie. Pierwsza odsłona 
konkursu wiedzy o Papieżu-Polaku cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Niech to będzie nasza szkolna tradycja. 
Do zobaczenia za rok – zapewnia ksiądz Rowiński. 
 Dzień Papieski został ustanowiony w kościele katolickim 
w 2001 roku. Sejm Rzeczypospolitej podjął podobną inicjatywę 
cztery lata później, w roku śmierci polskiego duchownego, 
ustanawiając ogólnopolski Dzień Papieża Jana Pawła II 
„w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, 
który, sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, 

Rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża 
jest tradycyjnie świętowana przez uczniów naszych szkół. 
To okazja, by zapoznać młodych ludzi z nauczaniem Jana 
Pawła II, a szczególnie z jego prośbą: „Nie budujcie 
mi pomników. Zróbcie coś dobrego dla ludzi”.

odwagi i pokory”.
Jan Paweł II był pierwszym Polakiem na „stolicy Piotrowej”, 
a także pierwszym po 455 latach papieżem, który nie był 
Włochem. Jego wybór miał znaczący wpływ na wydarzenia 
polityczne w Polsce i Europie Wschodniej, gdzie w latach 80. 
i 90. doszło do przemian demokratycznych, do których 
nawoływał papież podczas swoich pielgrzymek. Jego pontyfikat 
zaowocował także poprawieniem relacji kościoła katolickiego 
z judaizmem, islamem, prawosławiem i anglikanizmem. 
 Polski święty był także poetą i pedagogiem, ustanowił 
święto Miłosierdzia Bożego, zapoczątkował tradycję Światowych 
Dni Młodzieży. Jako papież zasłynął beatyfikacją i kanonizacją 
ponad 1800 osób – to więcej, niż wszyscy jego poprzednicy 
– nauczając, że „świętość jest dla każdego”. Już w miesiąc 
po pogrzebie Jana Pawła II rozpoczął się jego własny proces 
beatyfikacyjny; papież został uznany błogosławionym w 2011 
roku, a trzy lata później – kanonizowany.

Magdalena Włodarska



17

Złota „jesień życia”
W połowie października sytuacja epidemiczna zmusiła kluby seniora z gminy 
Daleszyce do ponownego zawieszenia zajęć. Jednak zanim to nastąpiło, nasi 
klubowicze zdążyli skorzystać z wielu ciekawych zajęć, także w plenerze, 
a jednym z nich było wspólne grzybobranie. Jesienne spotkanie odbyło się 
w Widełkach, w Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Seniorzy z gminy Daleszyce zarażają 
pogodą ducha i pomysłami na codzienną 
aktywność. Z początkiem jesieni nie 
zabrakło ciekawych zajęć klubowych, 
ale i kolejnych spotkań grupowych. 
3 października klubowicze wykorzystali 
piękną pogodę i doskonałe warunki 
do grzybobrania i ruszyli do widełczań-
skich lasów w poszukiwaniu rydzów 
i prawdziwków. A po udanych zbiorach 
odpoczywali przy grillu i muzyce. 
– Pogoda dopisała, nastroje także, 
a do tego przygrywały nam Wesołe Gos-
posie z Widełek, więc czego chcieć więcej 

– zachwalali seniorzy.
 Przypomnijmy, pięć klubów se-
niora działa w naszej gminie dzięki 
realizacji projektu „Gmina Daleszyce 
przyjazna seniorom”. Klubowicze mają 
zapewnione zajęcia ruchowe, artysty-
czne, kulinarne i prozdrowotne, a także 
spotkania integracyjne i wycieczki 
kulturalno-krajoznawcze, jednak z powo-
du wprowadzenia dodatkowych obos-
trzeń sanitarnych w całym kraju, tymcza-
sowo kluby zostały zamknięte.

Magdalena Włodarska

„Biegam, bo lubię lasy”. Sportowcy na daleszyckich ścieżkach

Popularna w całym kraju akcja propagująca jedną z najpro-
stszych form ruchu przeniosła się do naszych lasów z inicjatywy 
Nadleśnictwa Daleszyce. Biegacze ruszają na leśne ścieżki 
z parkingu przy drodze pożarowej nr 15 w Sukowie w każdą 
niedzielę o godz. 10-tej. Leśnicy zapraszają do kompleksu góry 
Otrocz ze względu na bliskie sąsiedztwo zarówno dla 
mieszkańców gminy Daleszyce, jak i Kielc. Po rozgrzewce 
przeprowadzonej pod okiem trenerów Wiolety Jończyk i Adriana 
Kozuba sportowcy odkrywają kolejne, niezdobyte dotąd zielone 
trasy. Zajęcia odbywają się w kilku grupach – dla początku-
jących, średnio zaawansowanych i początkujących – każdy 
może dostosować tempo i dystans biegu do własnych 
możliwości.
 Warto zaznaczyć, że bieganie w terenie jest najzdro-
wszą formą ruchu; podejmowanie aktywności w bezpośrednim 
kontakcie z przyrodą pozwala nie tylko na budowę kondycji 
fizycznej, ale też dodatkowo wspiera organizm w poprawie 
samopoczucia i budowaniu odporności.

Magdalena Włodarska

Żadne warunki pogodowe nie powstrzymują ich 
od korzystania z uroku daleszyckich lasów… w biegu. 
Grupa sportowców co tydzień od początku października 
rusza na kolejne leśne ścieżki w ramach akcji „Biegam 
bo lubię” Fundacji Wychowanie Przez Sport, która 
do grudnia rozszerzyła się na 19 leśnych tras na mapie 
całego kraju. 
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Kolejne medale i puchary 
dla naszych kolarzy

Młodzi kolarze ze szkółki Vento Bike Team Daleszyce nie 
spoczywają na laurach. Po bardzo dobrym występie 
na Tour de Pologne Junior, jesienią znów z powodzeniem 
startowali w ogólnokrajowych wyścigach.

Pod koniec września odbył się wyścig Nocne Kryterium Uliczne 
w Kaliszu. Pierwsze miejsce zdobyła Gabriela Kaczmarczyk. 
Trzecie miejsce wywalczył Kacper Kwiatek, czwarte Marcelina 
Kuśmierz, a Kacper Kaczmarczyk uplasował się na dziewiątej 
lokacie.
 4 października natomiast odbyły się Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików w Pruszkowie w konkurencjach 
torowych. Wzięli w nich udział zawodnicy z województw: 
lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-
mazurskiego. Najlepiej podczas wyścigu zaprezentowała się 
ponownie Gabriela Kaczmarczyk zdobywając dwa złote medale 
w wyścigu na 250 m ze startu lotnego i w wyścigu punktowym, 
wygrywając wszystkie finisze. Wywalczyła też srebro w sprincie 
drużynowym, gdzie wystąpiła wraz z Małgorzatą Bandurą. 
Drużyna w składzie: Kacper Kaczmarczyk, Kacper Więckowski, 
Sebastian Boudreau i Michał Pilarek wywalczyła czwarte miejsce 
w wyścigu na dochodzenie na dystansie 2 km. 
– O dużym pechu może mówić Kacper Więckowski, który wygrał 
kwalifikacje w wyścigu punktowym i w finale też bardzo dobrze 
rozpoczął, wygrywając pierwszy finisz, ale niestety potem uległ 
kraksie, która przekreśliła realne szanse na zdobycie medalu. 
Kacper był mocno poobijany i pozdzierany, a rower na którym 
jechał połamał się – relacjonuje trener, Krzysztof Baćkowski. 
 Również w październiku odbyły się Mistrzostwa Polski 
Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Szosowym Kobiet i Puchar Polski 
ze startu wspólnego. Pierwsze miejsce zdobyła Gabriela 
Kaczmarczyk. Bardzo wysokie czwarte miejsce wywalczył 
Kacper Kaczmarczyk. W jeździe indywidualnej na czas Kacper 
Kaczmarczyk zajął czwarte miejsce, a Gabriela Kaczmarczyk 
uplasowała się na trzynastej lokacie. 
– Gratuluję młodym sportowcom wszystkich sukcesów. 
Wspaniale reprezentują naszą gminę na ogólnopolskich 
wydarzeniach i przynoszą jej wielką dumę. Życzę wytrwałości 
w treningach, wielkiego hartu ducha i kolejnych dobrych startów 
– mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce. 

Agnieszka Olech

Talenty są wśród nas

Bardzo nas cieszy, kiedy możemy pisać o Waszych pasjach. 
Dlatego po raz kolejny zachęcamy do podzielenia się z nami 
swoimi talentami, zainteresowaniami lub nietypowym hobby. 
Wspólnie twórzmy naszą gazetę, dzięki której usłyszy o Was 
świat… a przynajmniej gmina Daleszyce!

Mateusz Fąfara

Po krótkiej przerwie wracamy do publikacji twórczości 
mieszkańców gminy Daleszyce. Do naszej redakcji trafił 
kolejny wiersz pani Stanisławy Zwierzyńskiej. Jest to już 
trzeci z kolei poemat pani Stasi, która na początku roku 
przypomniała nam „Dawne czasy”, na wiosnę zaprosiła 
nas do „Rodzinnego domu”, a teraz pisze o przemijaniu 
w „Jesieni życia”. 

Jesień jest piękna, gdy słońce świeci
Liście na drzewach kolor zmieniają

W następnych dniach powoli spadają.
Gdy kwiatów w ogrodach już nie ma wcale

Dzień coraz krótszy robi się nagle
Na polach smutno, szaro i buro

Lecz trudno, tak też musi być ponuro.
Słońce się kryje, zza chmur nie wychodzi

I co dzień to szybciej zachodzi.
Jesienne liście z drzew spadają

Ptaków śpiewanie żegnają.
Ludzie ospali słabo się czują
Bolą ich kości, bolą ich plecy
Dzień ustępuje miejsca nocy.

Taka to jesień piękna i smutna
Bo jesień to - jesień życia.

Życie młode to piękna wiosna
Lato to też linia radosna

A jesień to starość i przygnębienie
Gdy oddalamy się w zapomnienie.

Tak jak liść spada, tak i my odchodzimy
A naszych przodków nie zapomnimy.

Jednak nie smuć się, ciesz się wiosną, latem i jesienią, 
Bo ścieżki życia się nie zmienią.

Nasze życie zaczyna się na ziemi, a kończy w niebie
Tam wszyscy nawzajem spotkamy siebie.

Stanisława Zwierzyńska
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Imię jakie przyjął kard. Jorge Mario Bergoglio wstępując na tron papieski.

Rzeka pomiędzy Pasmem Daleszyckim a Cisowskim, dopływ Czarnej Nidy.

Kabaret Skeczów..., znany kielecki kabaret, swoje popularne skeczy nagrywał m.in. w Daleszycach.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, obchodzone 2 listopada.

Daw. drewniany przyrząd, rodzaj prostego imadła połączonego z ławką, używany do obróbki drewna.

Jan ... Pasek, związany z Cisowem polski pamiętrznikarz epoki baroku, autor „Pamiętników”.

Popularna na kielecczyźnie, tradycyjna zupa wiejska, na zakwasie chlebowym.

Jesienny kwiat z rodziny astrowatych, łac. Helenium.

Płynie przez Kielce.

SKŁAD OPAŁU
ŁABĘDZIÓW

Państwa zadaniem jest odgadnięcie, gdzie 
możemy ujrzeć taki widok spacerując po gminie 
Daleszyce. Prosimy o podanie poprawnej odpo-
wiedzi telefonicznie 41/317-16-94 wew. 121. 
Osoba, która jako pierwsza udzieli poprawnej 
odpowiedzi otrzyma od nas niespodziankę. 
Rozwiązanie z poprzedniego numeru „Kapliczka 
w Kranowie”, nagrodę otrzymuje, Edyta Kulpa 
ze Znojowa. Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych 
 1  od do 9 utworzą rozwiązanie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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,  Paulina Wolska z Kranowa. Gratulu-
jemy. Rozwiązaniem było hasło „Wrzesień”.

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

LUZEM I WORKOWANYLUZEM I WORKOWANYLUZEM I WORKOWANY

-  EKOGROSZEK  -  WĘGIEL  -  -  EKOGROSZEK  -  WĘGIEL  -  

-  MIAŁ  -  PELLET  -  -  MIAŁ  -  PELLET  -  

-  EKOGROSZEK  -  WĘGIEL  -  

-  MIAŁ  -  PELLET  -  

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

OPAŁ WYSOKOKALORYCZNYOPAŁ WYSOKOKALORYCZNY

SUCHYSUCHY

OPAŁ WYSOKOKALORYCZNY

SUCHY

TEL. 531 668 109
CZYNNE:
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