
Szanowni Państwo 

 
Podsumowując III kwartał tego roku mogę stwierdzić, że pod względem 

pogody, to najtrudniejszy czas od wielu lat. Po deszczu nawalnym  

24 czerwca przeżyliśmy jeszcze trzy podobne zdarzenia klęskowe. Nadal 

wszyscy zmagamy się z usuwaniem ich skutków. Wystąpiłam z licznymi 

wnioskami o pomoc finansową dla Gminy. Otrzymaliśmy 2 900 000,00 zł 

na konkretne zadania inwestycyjne, które już realizujemy. Pomoc 

otrzymały także poszkodowane gospodarstwa domowe. Mimo licznych 

trudności zrealizowaliśmy wiele ważnych zadań. 

Zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią kwartalnika. 

 

                         Życzę dobrej pogody na czas jesiennych prac polowych.  

 

Z wyrazami szacunku 

 

Maria Kasperek 

Wójt Gminy 
 

To lato było wyjątkowo trudne – na terenie naszej gminy 

czterokrotnie wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne - 24 

czerwca, 11 lipca oraz 8, 9 i 31 sierpnia. Nawalny deszcz, grad, 

powódź  spowodowały liczne szkody w uprawach, budynkach 

gospodarczych, budynkach mieszkalnych oraz infrastrukturze 

drogowej. Najciężej było 24 czerwca oraz 31 sierpnia, w tych dniach 

wystąpiły zjawiska atmosferyczne mające znamiona klęski żywiołowej.  

Do Urzędu Gminy wpłynęło 285 wniosków o szacowanie strat  

w uprawach rolnych, 

budynkach gospodarczych  

i środkach trwałych z czego 

powołane w tym celu 

komisje szacowały straty  

w sześćdziesięciu budynkach gospodarczych i dziewięciu 

budynkach mieszkalnych.  Prace komisji wykazały, że 1137 h 

upraw zostało dotkniętych stratami.  Szkody w budynkach 

gospodarczych wyceniono na 235 340,00 zł a w mieszkalnych na 

ponad 127 000,00 zł.  Prace komisji szacującej straty z dnia  24 czerwca są już zakończone a protokoły są 

przesłane do wojewody. Trwają prace nad protokołami z dnia 31 sierpnia. Gmina czyni wszelkie starania, 

aby pozyskać środki na remonty i odbudowę w infrastrukturze gminnej oraz pomaga w uzyskaniu 

środków dla poszkodowanych gospodarstw, które można otrzymać poprzez ARiMR.  
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Inwestycje zakończone w III kwartale br. 

- Rewitalizacja centrum wsi Czarnocin – koszt 

inwestycji 361 537,93 zł brutto (kwota dofinansowania 

300 000,00 zł).  Otoczenie wokół Urzędu Gminy oraz 

Gminnego Ośrodka Kultury zyskało atrakcyjny wygląd. 

Wymieniono dotychczasowe utwardzenie placów, 

chodników i dróg wewnętrznych, powstały nowe 

miejsca parkingowe.  

 
 - Remont sali gimnastycznej w Sokolinie – 

odmalowane zostały sufit i ściany, położono nową 

sportową nawierzchnię, zamontowano nowe drabinki 

oraz osłony na kaloryfery, będzie wymienione 

oświetlenie. Koszt powyższych prac to ponad 

150 000,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze 

środków własnych gminy. 

 
- Przebudowa drogi  Opatkowiczki – Centrum  (510 

m.b.). Koszt inwestycji wyniósł 271 350,60 zł  

i został całkowicie sfinansowany ze środków własnych 

gminy. 

 

Gmina przygotowuje się do realizacji kolejnych 

inwestycji drogowych, na które już zostały 

podpisane umowy. Zadania drogowe, które będą 

realizowane z funduszy otrzymanych  w ramach 

rządowego wsparcia dla gmin dotkniętych nawałnicami 

w czerwcu tego roku: 

➢  remont dwóch odcinków dróg  

w Stradowie (660 m.b.) 

➢  przebudowa drogi Czarnocin – Koryto – 

Kamyszów (1500 m.b.) 

➢ remont drogi Kolosy – Gościniec (906 

m.b.) 

➢  remont mostu w Kolosach 

Z funduszu dróg dojazdowych do pól: 

➢  przebudowa drogi w Zagajowie ( 100 m.b.) 

Badania profilaktyczne. 29 czerwca mieszkanki 

naszej gminy miały możliwość skorzystania  

z bezpłatnego badania cytologicznego. W godz. 10.00 – 

16.00 obok Urzędu Gminy w Czarnocinie stacjonował 

cytobus Świętokrzyskiego Centrum Onkologii - z badań 

skorzystało 20 Pań.  

Pomoc żywnościowa. W dniach 28-29 czerwca do 

zakwalifikowanych 490 osób z terenu naszej gminy 

trafiła III transza żywności. Tym razem wydawanie 

artykułów spożywczych zbiegło się w czasie z klęską 

żywiołową jaka dotknęła naszą gminę. Dzięki 

zaangażowaniu  wielu osób: pracowników GOPS, 

parafialnego Koła Caritas, pomocy ze strony 

przedsiębiorców: Pana Radosława Gruszki, Ryszarda 

Chama i wsparciu Pani Wójt Marii Kasperek akcja 

przebiegła sprawnie i cała żywność została wydana.  

3 lipca u podnóża starożytnego Grodziska 

Średniowiecznego w Stradowie odbył się I Piknik 

Średniowieczny. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy 

naszej gminy mogli podziwiać pokazy grupy 

rekonstruktorskiej. 

 
Odbył się turniej rycerski, pokaz chorągwiarzy oraz 

koncert muzyki dawnej. Podczas imprezy nie zabrakło 

również różnego rodzaju konkursów z nagrodami oraz 

poczęstunku przygotowanego prze KGW Stradów. Na 



zakończenie goście mogli podziwiać teatr ognia.  

Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy 

Czarnocin, Rada Gminy Czarnocin, KGW Stradów oraz 

OSP Stradów. Środki na realizację pikniku zostały 

pozyskane przez gminę w ramach projektu 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej za 

pośrednictwem LGD „Perły Ponidzia”.  

 
 

Promocja szczepień przeciwko Covid - 19. 3 lipca, 

podczas  I Średniowiecznego Pikniku w Stradowie 

odbyła się również inauguracja promocji szczepień 

przez Gminę Czarnocin. Podczas trwania wydarzenia 

na stoisku Gminy Czarnocin trwał dyżur pracowników 

GOPS w Czarnocinie.  

Pracownicy zachęcali do szczepień oraz informowali 

uczestników uroczystości gdzie można się zaszczepić. 

Kolejne etapy promocji szczepień odbyły się  

w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców 

gminy. Pracownicy informowali, że szczepionki są 

dobrowolne, ale  warto się szczepić. Pod koniec 

września Gmina Czarnocin była na pierwszym miejscu 

w powiecie z najwyższą liczba osób zaszczepionych  

w stosunku do liczby ludności (ponad 50 proc.). 

„Dobro wraca” - akcja krwiodawstwa.  14 lipca na 

placu świetlicy środowiskowej w Będziakach odbyła się 

zbiórka krwi dla mieszkańca naszej gminy. Chętnych do 

pomocy było dużo: ponad 100 osób przeszło wstępną 

kwalifikację, 60 osób zostało zarejestrowanych z czego 

34 osoby mogły pomóc oddając krew. Łącznie oddano 

ponad 15 litrów tego cennego daru. 

 

77. rocznica Rozbrojenia Posterunku Żandarmierii 

Niemieckiej w Czarnocinie.  20 lipca Władze Gminy, 

Radni oraz Sołtysi poszczególnych miejscowości 

złożyli kwiaty i zapalili znicz pod tablicą 

upamiętniającą wydarzenia sprzed 77 lat – rozbrojenie 

posterunku żandarmerii niemieckiej i uwolnienie 13 

aresztowanych mieszkańców pochodzących  

z Mikołajowa i Sokoliny.  

 

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektorom 

szkół. Dnia 27 lipca Wójt Gminy Czarnocin, Pani 

Maria Kasperek, w obecności Pana Kazimierza 

Warszawy, Przewodniczącego Rady Gminy, wręczyła 

przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektorom 

placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Czarnocin.  

 

Ekipa filmowa ponownie zawitała do Stradowa.  

29 lipca, pod grodziskiem zostały nakręcone ujęcia 

do filmu „Łuna” w reżyserii Konrada Łęckiego. 

 



Wakacje z biblioteką. 13 sierpnia zakończyły się 

trwające od 1 lipca wakacje z biblioteką. Przez te kilka 

tygodni dzieci miały okazję uczestniczyć w różnych 

zajęciach manualnych, plastycznych, ruchowych. Nie 

zabrakło tez różnego rodzaju gier i wspólnych zabaw.  

 

Rządowe wsparcie na remonty dróg. 18 sierpnia 

Czarnocin jako jedna z pięciu gmin w województwie 

świętokrzyskim, które dotknięte zostały przez ulewne 

deszcze w czerwcu tego roku,  otrzymała rządowe 

wsparcie w kwocie 2 900 000,00 zł na remonty dróg. 

Umowy dotyczące rządowego dofinansowania podpisał 

z Panią Wójt Marią Kasperek Pan Wojewoda Zbigniew 

Koniusz.  

 

22 sierpnia w kościele pw. Najświętszej Marii Panny 

w Czarnocinie odbyła się uroczysta Msza Święta 

Dożynkowa. Przedstawiciele sołectw (Czarnocin, 

Krzyż, Stradów) przynieśli w darze przepiękne wieńce 

dożynkowe wykonane z plonów ziemi, które od 

delegacji wieńcowych odebrały władze samorządowe. 

Rolę gospodarza uroczystości pełniło  KGW z Krzyża  

a starostami zostali Pani Agnieszka Włodarska i Pan 

Beniamin Nowacki.  

29 sierpnia Pani Wójt Maria Kasperek  oraz Pan 

Przewodniczący Kazimierz Warszawa wzięli udział 

we mszy świętej w intencji Ojczyzny i Poległych  w 

Jej obronie   w kościele pw. św. Michała Archanioła 

w Sokolinie. 

 
Podczas uroczystości dokonano odsłonięcia 

pamiątkowej tablicy w kościele oraz krzyża na 

cmentarzu parafialnym dla upamiętnienia poległych w 

obronie Ojczyzny z terenu Sokoliny. 

 

1 września we wszystkich trzech szkołach na terenie 

gminy uroczyście zainaugurowany został nowy rok 

szkolny. W tym dniu Pani Wójt Maria Kasperek oraz 

Przewodniczący Rady Gminy  Pan Kazimierza 

Warszawa odwiedzili szkoły w Cieszkowach oraz  

w Sokolinie.  Początek roku szkolnego przyniósł 

zmiany dla  Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  

w Cieszkowach, gdzie powitano nowych uczniów, 

którzy przybyli z terenu gminy Złota. W Szkole 

Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie 

dokonano otwarcia nowej, wyremontowanej sali 

gimnastycznej. 

 
Kolejne spotkanie w sprawie grodziska. 2 września  

w Urzędzie Gminy w Czarnocinie z inicjatywy Pani 

Wójt odbyło się spotkanie ze specjalistami, podczas 

którego omawiano koncepcję zagospodarowania terenu 



wokół grodziska w Stradowie. Podczas narady 

wypracowano harmonogram działań zmierzających do 

uatrakcyjnienia grodziska oraz uzyskania środków 

finansowych na rozwój turystyczny tego unikatowego 

zabytku. 

 
„Narodowe Czytanie”. 7 września w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Czarnocinie w ramach 

ogólnopolskiej akcji, jaką jest Narodowe Czytanie, 

przypomniana została kolejna lektura należąca do 

kanonu polskiej literatury pięknej – „Moralność Pani 

Dulskiej”. 

W wydarzeniu udział wzięły władze Gminy Czarnocin 

z Panią Wójt Marią Kasperek na czele, zaproszeni 

goście, pracownicy urzędu oraz członkowie  Klubu 

Senior+. W tą ogólnopolską  akcję promującą 

czytelnictwo oraz  utwory ważne dla literatury polskiej 

włączyły się również szkoły z terenu gminy angażując 

młodzież do wspólnego czytania.  

 

 

Senioralia. 8 września w Parku Etnograficznym  

w Tokarnii odbył się festyn z udziałem Seniorów  

z terenu województwa świętokrzyskiego. Członkowie 

Klubu Senior+ w Soboszowie również wzięli udział  

w tej imprezie plenerowej. W ramach tegorocznych 

Senioraliów, odbyły się przeglądy artystyczne 

Seniorów, koncert zespołu ludowego, pokazy 

radiowozów i motocykli będących na wyposażeniu 

garnizonu świętokrzyskiej policji. Podczas imprezy 

uczestnicy  mogli wziąć udział w badaniu pomiaru 

ciśnienia krwi, poziomu cukru i dwutlenku węgla, 

odbywały się konsultacje z dietetykiem oraz 

uruchomiony był punkt szczepień przeciwko Covid-19.  

Seniorzy mieli okazję zwiedzić Park Etnograficzny, 

stoiska edukacyjne - wystawę grzybów oraz szereg 

innych stoisk informacyjnych. 

 Gmina otrzymała 10 500,00 zł dofinansowania 

z funduszu dróg dojazdowych do pól na wykonanie  

100 m.b. drogi w Zagajowie. 

 

W dniu 16 września Pani Wójt Maria Kasperek oraz 

Pani Skarbnik Barbara Dziewięcka podpisały   

z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Panem 



Andrzejem Bętkowskim stosowną umowę dotyczącą tej 

inwestycji. 

Jublileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. 

Uroczystość obyła się 24 września w GOK   

w Czarnocinie. Złote Gody świętowały w tym roku 

cztery pary. W naszej gminie tradycją jest, że na 

uroczystość zostają zaproszone również pary, które 

obchodzą 55 oraz 60 lat pożycia małżeńskiego. Wójt 

Gminy Pani Maria Kasperek wygłosiła słowa uznania 

pod adresem zgromadzonych par dziękując za godne i 

długie pozycie małżeńskie oraz piękny przykład dla 

młodego pokolenia. Do tych słów dołączył się 

przedstawiciel Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego Pan Robert Janus, który wraz z 

życzeniami przekazał Jubilatom listy gratulacyjne. 

Życzenia zgromadzonym parom złożył również 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz 

Warszawa. Czcigodni Jubilaci otrzymali medale z rąk 

Pani Wójt nadane przez Prezydenta RP.  

 
 

Szczepimy się! Kładąc nacisk na profilaktykę – bo 

lepiej zapobiegać niż leczyć -  Wójt Gminy z aprobatą 

przyjęła propozycję Wojewody Świętokrzyskiego 

kierując Mobilny Punkt Szczepień. Przeciwko Covid – 

19 do naszej gminy. 29 września mieszkańcy oraz 

osoby zainteresowane mogły skorzystać ze szczepienia 

w godz. 10.00-13.00 przed budynkiem GOK  

w Czarnocinie.  

 

Nakrętki dla Zosi. 

Gmina Czarnocin 

przyłączyła się do akcji 

pomocy dla chorującej 

na rdzeniowy zanik 

mięśni SMA1 

dziewczynki. W tym 

celu do 15 października 

trwa zbiórka nakrętek  

i starych telefonów, 

które można zostawiać 

w Urzędzie Gminy, w 

szkołach: w Sokolinie, 

Cieszkowach oraz 

Czarnocinie, w remizie w Stradowie, na stacji Rolmet 

w Krzyżu, w sklepie  w Sokolinie,  

w budynku Powiatowej Straży Pożarnej w Kazimierzy 

Wielkiej oraz w starostwie w Kazimierzy Wielkiej  

i poległych mu jednostkach.   

Młodzi mieszkańcy naszej gminy – Ola Pobiega 

z Kolos oraz Arek Krawczyk z Bieglowa 

odnoszą medialne sukcesy! 

Ola Pobiega - absolwentka Szkoły Podstawowej  

im. Leona Wójcickiego w Sokolinie oraz 

Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach to 

bardzo utalentowana wokalistka, która przeszła 

wstępną kwalifikację do programu „The voice of 

Poland” oraz kolejny etap „przesłuchania w 

ciemno” 

 

Arek Krawczyk został Misterem Internetu 

Województwa Świętokrzyskiego 2021. Wójt Gminy 

Czarnocin Pani Maria Kasperek serdecznie 

gratuluje Oli i Arkowi i życzy dalszych sukcesów. 

Powodzenia! 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty 

życzymy zdrowia, radości i satysfakcji  

z wykonywanej pracy! 


