
  

          Szanowni Państwo 

 
Rozpoczęliśmy Nowy, 2022 Rok. Ten, który się zakończył był 

wyjątkowo trudny z powodu liczby i rozmiaru zdarzeń klęskowych. 

Cały czas towarzyszy nam strach związany z pandemią. Miniony rok 

był też wyjątkowy w pozytywnym znaczeniu. Mam na myśli liczbę  

i rozmiar zrealizowanych zadań inwestycyjnych oraz wielkość 

pozyskanych środków finansowych. W tym numerze kwartalnika 

znajdą Państwo podsumowanie działań w 2021 roku. 

 

                            Życzymy Państwu zdrowia i bezpieczeństwa w Nowym 2022 Roku. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

W IV kw. 2021 r. zrealizowanych zostało dziesięć inwestycji drogowych, m.in. remont dróg: Kolosy-

Gościniec i Mikołajów – Zagajów, przebudowa drogi Koryto – Kamyszów oraz remont mostu  

w Kolosach. 

 

   
 

     

                        kwartalnik nr 44, październik – grudzień 2021 

Maria Kasperek 

Wójt Gminy 

Kazimierz Warszawa 

Przewodniczący Rady Gminy 



Wydarzenia IV kw. 2021 r. 

 

VII edycja Nocy Bibliotek.  W piątek 8 października  

o godz. 17.00 rozpoczął się „Wieczór z biblioteką”. 

Uczestniczące w wydarzeniu dzieci miały okazję 

wypróbować swoich sił w różnego rodzaju grach 

planszowych i zręcznościowych. Była rywalizacja, ale 

też dużo radości, śmiechu i zabawy.  

 
Podsumowaniem spotkania był poczęstunek oraz 

projekcja filmu „Operacja człowiek w czerni”. 

 

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.  

12 października na zaproszenie Wójta Gminy 

Czarnocin Pani Marii Kasperek na spotkanie  

w Gminnym Ośrodku Kultury przybyli dyrektorzy  

i nauczyciele trzech placówek oświatowych. 

 
Pani Wójt wraz z towarzyszącym jej Przewodniczącym 

Rady Gminy Czarnocin Panem Kazimierzem 

Warszawą, złożyli gratulacje, podziękowania  i słowa 

uznania dla nauczycieli pracujących w naszej 

gminie.  Święto Edukacji Narodowej stało się też okazją 

do uhonorowania osób wyróżniających się 

osiągnięciami zawodowymi. Nagrodzonych zostało  

3 dyrektorów szkół i 11 nauczycieli. 

Ślubowanie Pierwszaków. Jako pierwsi – 26 

października ślubowanie złożyli uczniowie klasy 

pierwszej ze Szkoły Podstawowej im. Leona 

Wójcickiego w Sokolinie.  

Tuż przed Świętem Niepodległości – 10 listopada 

pełnię praw uczniowskich, po uroczystym ślubowaniu 

 i pasowaniu, otrzymali pierwszoklasiści Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego im. Batalionów Chłopskich  

w Czarnocinie.  

23 listopada to ważna data dla pierwszaków ze Szkoły 

Podstawowej im. Armii Krajowej  

w Cieszkowach, gdyż właśnie wtedy zostali oficjalnie 

przyjęci do grona społeczności szkolnej. W tych 

ważnych chwilach najmłodszym uczniom towarzyszyli 

Rodzice oraz starsi koledzy i koleżanki. Honorowymi 

gośćmi  były władze samorządowe – Pani Wójt Maria 

Kasperek oraz Pan Przewodniczący Kazimierz 

Warszawa, którzy obdarowali pierwszaków słodkimi 

upominkami życząc im samych sukcesów  

w nauce. 

Kurs samoobrony. 5 listopada w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Czarnocinie mieszkańcy naszej gminy mieli 

okazję wziąć udział w bezpłatnym kursie samoobrony, 



który poprowadził Pan Dawid Suszczyk. Za organizację 

wydarzenia odpowiedzialna była Fundacja Dajemy 

Wybór i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Czarnocinie. Z zaproszenia skorzystało 15 Pań, które 

dowiedziały się, czym jest samoobrona oraz jak 

zachowywać się w sytuacji zagrożenia.  

 

Narodowe Święto Niepodległości. W dniach 10-11 

listopada Gmina Czarnocin uczciła 103. rocznicę 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 10 listopada 

Pani Wójt oraz Pan Przewodniczący oddali hołd 

bohaterom walczącym o wolność Polski składając 

wiązanki w barwach narodowych w miejscach pamięci. 

Władzom Gminy towarzyszyła delegacja ze szkoły  

w Czarnocinie - uczniowie  klasy IV wraz z Panią 

Dyrektor – Agatą Lalewicz oraz wychowawczynią – 

Panią Edytą Kot. 

 
11 listopada o godz.11.00 w kościele parafialnym pw. 

Wniebowzięcia NMP w Czarnocinie odprawiona 

została Msza Święta w intencji Ojczyzny, którą 

poprowadził proboszcz – ks. Adam Kornalski.  

W uroczystości udział wzięły władze samorządowe, 

przedstawiciele nauczycieli, radni i mieszkańcy 

gminy. Ceremonię uświetniła obecność 

pocztów  sztandarowych oraz Związku Strzeleckiego 

Niepodległość im. gen. Bronisława Kwiatkowskiego. 

Po nabożeństwie delegacje złożyły wiązanki  

w miejscach pamięci.  

 

Profilaktyka raka piersi i szyjki macicy. 18 listopada 

obok Urzędu Gminy stacjonował mammobus firmy 

Medica. Zainteresowane Panie mogły bezpłatnie 

wykonać mammografię – z tej okazji skorzystały 32 

kobiety. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na tak 

ważne jak cytologia i mammografia badania 6 grudnia 

w naszej Gminie stacjonował cytomammobus  ŚĆO.  

W tym dniu wykonano 27 cytologii i 24 mammografie.  

 

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych RP w Czarnocinie. 19 listopada  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnocinie Oddział 

Gminny Związku Straży Pożarnych podsumował 5- 

letnią kadencję działalności statutowej Zarządu.  

Na spotkaniu dokonano wyboru nowych władz oraz 

nakreślono program zamierzeń na następna kadencję.  

 
 

Uczniowie Szkoły w Cieszkowach „Poznają Polskę”. 

Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Panią 

Wójt Gminy Czarnocin a Ministrem Edukacji 

 i Nauki dotyczącym realizacji  wycieczki w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, uczniowie klas 

IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Cieszkowach  

w dniach 30 listopada – 2 grudnia udali się na 

wycieczkę w Bieszczady. 

Wycieczka w 80 proc. została dofinansowana przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki, pozostałe 20 proc. 

dołożyła gmina. 

Warsztaty czytelnicze „Mała książka – wielki 

człowiek”.  3 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Czarnocinie odbyły się zajęcia promujące 

czytelnictwo w ramach akcji „Mała książka – wielki 

człowiek”, które z ramienia Instytutu Książki 

poprowadziła animatorka - Pani Agnieszka Gasparska.  

 



Mikołajkowe paczki dla wychowanków Placówki 

Opiekuńczo - Terapeutycznej w Kazimierzy 

Wielkiej. Gmina Czarnocin po raz kolejny okazała 

wielkie serce i zaangażowanie przygotowując wspólnie 

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Czarnocinie oraz Fundacją Dajemy Wybór paczki 

mikołajkowe dla 31 wychowanków Placówki 

Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. 

W tym celu od 24 listopada w Urzędzie Gminy trwała 

zbiórka słodyczy, w którą aktywnie włączyli się m.in. 

właściciele sklepu ze Stradowa oraz Delikatesów 

Centrum z Czarnocina, Koła Gospodyń ze Stradowa  

i Krzyża a także szkoły z terenu gminy, pracownicy 

urzędu oraz mieszkańcy. 

Spotkanie opłatkowe w Klubie Senior+. 15 grudnia 

przy wspólnym wigilijnym stole zasiedli członkowie 

klubu oraz władze samorządowe – Wójt Gminy Pani 

Maria Kasperek, Sekretarz Gminy Pani Agata Wróbel, 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz 

Warszawa oraz kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Pani Małgorzata Pieron.  

Spotkaniu towarzyszyła miła, świąteczna atmosfera, 

którą tworzył tradycyjny opłatek, świąteczne potrawy, 

wspólne śpiewanie kolęd oraz z głębi serca płynące 

życzenia.  

 

Paczki dla wszystkich przedszkolaków i uczniów. 

W minionym roku, już po raz dwunasty, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie, zgodnie  

z decyzją Wójt Gminy Pani Marii Kasperek, 

przygotował paczki dla wszystkich wychowanków  

i uczniów placówek oświatowych z terenu gminy. 

Dzieci otrzymały upominki podczas spotkań 

jasełkowych wraz z najlepszymi świątecznymi 

życzeniami od Pani Wójt oraz Rady Gminy. 

 

Betlejemskie Światło Pokoju w naszej Gminie. Tuż 

przed świętami harcerze z naszej Gminy wzięli udział 

w sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju przekazując 

ogień z Groty Narodzenia Pańskiego do parafii  

w Czarnocinie, Sokolinie i Probołowicach oraz na ręce 

władz samorządowych. 

Nagroda dla Gminy Czarnocin. 21 grudnia 

 w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach spotkali się laureaci konkursu „Rosnąca 

odporność”. Wśród zgromadzonych wójtów  

i burmistrzów wyróżnionych gmin nagrodę  

w wysokości 500 000,00 zł odebrała Wójt Gminy 

Czarnocin Pani Maria Kasperek.  

Konkurs premiował gminy, które od początku sierpnia 

do końca października 2021 r. osiągnęły najwyższy 

wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców 

przeciw COVID-19. Warto zaznaczyć, że nasza gmina 

od kilku miesięcy jest liderem w powiecie pod 

względem liczby osób zaszczepionych. Pieniądze  

z wygranej zostaną przekazane na walkę z COVID-

19.         



Podsumowanie 2021 r. 

Ubiegły rok zapisze się w historii Gminy jako 

wyjątkowo trudny – borykaliśmy się ze skutkami 

trwającej pandemii oraz nawałnicami, które nawiedziły 

nasz region aż czterokrotnie. Z drugiej strony rok 2021 

był wyjątkowy pod względem otrzymanych dotacji oraz 

zrealizowanych inwestycji.  

Środki finansowe pozyskane przez Gminę w 2021 r.: 

➢ 300 000,00 zł  - Rządowy Fundusz Inwestycji 

Lokalnych – na wykonanie rewitalizacji 

centrum wsi Czarnocin 

➢ 2 900 000,00 zł na remonty i odbudowę dróg 

po wystąpieniu zdarzeń klęskowych. Dzięki  

dotacji wykonano remont dwóch odcinków 

dróg w Stradowie, przebudowę drogi Koryto - 

Kamyszów, remont drogi Kolosy – Gościniec, 

oraz remont mostu w Kolosach  

➢ 655 404,00 zł – dodatkowo  pozyskana dotacja 

na realizację remontów i odbudowę dróg 

zniszczonych wskutek powodzi i ulewnych 

deszczy, która pozwoliła na rozszerzenie 

planów inwestycyjnych i wykonanie 

przebudowy dróg: Mikołajów - Stropieszyn - 

Krzczonów, Kolosy – Koniecmosty, 

Cieszkowy - Swoszowice oraz remont dróg 

Zagajów-Zięblice i Mikołajów - Zagajów 

➢ 10 500,00 zł z funduszu dróg dojazdowych do 

pól na wykonanie drogi w Zagajowie 

➢ 6 000 000,00 zł - Polski Ład – przy 

wykorzystaniu tych pieniędzy realizowane 

będą trzy projekty: 

 

• „Przebudowa dróg na terenie Gminy 

Czarnocin” – 5 035 000,00 zł, 

• „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

wraz z przebudową drogi w przysiółku 

Budziszowice w miejscowości Malżyce” – 

705 129,90 zł  

•  „Budowa oświetlenia ulicznego  

w miejscowości Czarnocin” – 298 829,69 zł 

 

➢ 2 316 873,00 zł – dotacja na wsparcie 

finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji na 

lata 2021 - 2024 

➢ 111 690,00 zł – „Cyfrowa Gmina” . Środki 

zostaną przeznaczone na unowocześnienie  

i wymianę sprzętu komputerowego 

 w Urzędzie Gminy 

➢ 500 000,00 zł – nagroda w konkursie 

„Rosnąca odporność” za zajęcie 2 miejsca  

w powiecie kazimierskim pod względem osób 

zaszczepionych przeciwko Covid-19 w okresie 

od sierpnia do października br. 

Projekty i zadania zrealizowane w 2021 r. : 

➢ Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej  

w Stradowie i Malżycach 

➢ Budowa siłowni zewnętrznej w Czarnocinie 

➢ Remont sali gimnastycznej w Szkole 

Podstawowej im. Leona Wójcickiego  

w  Sokolinie  (powyższa inwestycja została 

całkowicie zrealizowana ze środków własnych 

Gminy) 

➢  Rewitalizacja centrum wsi Czarnocin  

 

Inwestycje drogowe zrealizowane w 2021 ze środków 

własnych Gminy:  

➢ Przebudowa drogi gminnej Dębiany - 

Soboszów (270 mb) 

➢ Remont drogi Bieglów – Dębiany ( 710 mb) 

➢ Przebudowa drogi Opatkowiczki – Centrum  

( 510 mb) 

Inwestycje drogowe, na które otrzymano 

dofinansowanie zrealizowane w IV kw. 2021 r.: 

➢ Remont dwóch odcinków dróg w Stradowie 

(660 mb) 

 
➢ Remont drogi Kolosy – Gościniec (906 mb) 

➢ Remont drogi Mikołajów – Zagajów (420 mb) 

➢ Remont drogi Zagajów – Zięblice (204 mb) 

➢ Remont mostu w ciągu drogi w Kolosach 

➢ Przebudowa drogi Czarnocin – Koryto – 

Kamyszów (1500 mb) 

➢ Przebudowa drogi Kolosy – Koniecmosty (940 

mb) 

➢ Przebudowa drogi Mikołajów – Stropieszyn – 

Krzczonów (200 mb) 



➢ Przebudowa drogi Cieszkowy – Swoszowice 

(668 mb)  

 
➢ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 

ornych w Zagajowie (100 mb)  
 

Akcje profilaktyczne i społeczne, rocznice 

historyczne oraz wydarzenia kulturalne, 

zrealizowane przez Gminę i podległe jej jednostki  

w 2021 r.: 

➢ Zakup i przekazanie środków ochrony 

osobistej oraz płynów do dezynfekcji m.in. do 

szkół i jednostek gminy  w ramach wspólnego  

z Powiatem Kazimierskim projektu „Walka  

z pandemią Covid-19 na terenie powiatu 

kazimierskiego” 

➢ Pomoc żywnościowa dla potrzebujących 

mieszkańców gminy - wydano łącznie 1960 

paczek - ponad 21 ton żywności 

➢ Zbiórki nakrętek oraz kasztanów na cele 

charytatywne, w tym szeroko zakrojona akcja 

dla chorującej na SMA1 Zosi angażująca wiele 

osób i instytucji na terenie gminy i powiatu 

➢ Bezpłatne badania mammograficzne  

i cytologiczne 

➢ Akcje krwiodawstwa 

➢ Akcja promocyjna szczepień przeciwko 

Covid-19 

➢ Profilaktyka w ruchu drogowym – cykl 

spotkań w szkołach 

 

➢ Bezpłatny kurs samoobrony dla mieszkańców 

gminy 

➢ Obchody 79. rocznicy powstania Armii 

Krajowej 

➢ Obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej 

➢ Obchody 230. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 maja 

➢ Obchody 103. rocznicy odzyskania przez 

Polskę  Niepodległości 

➢ Jubileusz 100 urodzin mieszkanki Czarnocina 

– Pani Zofii Nawrot 

➢ Przedstawienia teatralne dla przedszkolaków 

na zakończenie roku szkolnego 

➢ Warsztaty archeologiczne „W poszukiwaniu 

źródeł” 

➢ Piknik Średniowieczny w Stradowie 

 
➢ Dożynki gminno – parafialne w Czarnocinie 

➢ Wakacje z biblioteką 

➢ Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 

➢ Narodowe Czytanie 

➢ Noc Bibliotek 

➢  Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 

➢ Udział w akcji „Mała książka – wielki 

człowiek” 

➢ Paczki mikołajkowe dla wychowanków 

Placówki Opiekuńczo -Terapeutycznej  

w Kazimierzy Wielkiej 

➢ Paczki mikołajkowe dla wychowanków  

i uczniów placówek oświatowych z terenu 

gminy 

 
 

➢ Spotkanie opłatkowe w klubie Senior+  

w Soboszowie 

 

Gmina Czarnocin zaprasza na swoją stronę 

internetową po więcej informacji: 

www.ug.czarnocin.com.pl/. 

http://www.ug.czarnocin.com.pl/

