
 

          Szanowni Państwo 
 

       Koniec 2019 i początek Nowego 2020 roku skłania do podsumowań. 

W naszej rolniczej Gminie przeżywaliśmy trudności najpierw z brakiem 

opadów, a potem walczyliśmy z licznymi nawałnicami. Myślę, ze mimo 

wszystko był to pomyślny rok. Zrealizowaliśmy kolejne zadania 

inwestycyjne. Przybyło nam 4 km nowych dróg asfaltowych. 

Wykonaliśmy termomodernizację budynku remizo – świetlicy  

w Będziakach oraz nowy dach na remizo – świetlicy w Kolosach. 

                                   I rozpoczęliśmy budowę ponad 7 km ścieżki rowerowej. 

 
  

 

 

 

Życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 roku. 

                                                                                                                           Z wyrazami  szacunku                               

                                                                                                               Maria Kasperek 

                                                                                                                  Wójt Gminy 
11.11. Gminne obchody Święta Niepodległości na Grodzisku w Stadowie. Już po raz drugi 

władze gminy, młodzież szkolna, harcerze, strażacy oraz mieszkańcy  opasali Grodzisko biało-czerwoną 

wstęgą a o godz.12.00 został odspiewany Hymn Polski w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do 

hymnu”. Następnie na podgrodziu została odprawiona polowa msza św. w intencji Ojczyzny przez 

Proboszcza Parafii Stradów. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Cieszków przedstawili piękną 

patriotyczną  inscenizację. Na zakończenie spotkania był gorący poczęstunek oraz ciasta przygotowane 

przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze  Stradowa.  

 

Uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w akcji „Szkoła do hymnu”, w każdej szkole  uroczyście 

odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Uczniowie przygotowali także  uroczyste akademie o tematyce 

patriotycznej. 
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w Szkole Podstawowej w Sokolinie 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnocinie 

w  Szkole Podstawowej w Cieszkowach 

 

Przygotowanie biało-czerwonych kotylionów  

w klubie Senior+ w Soboszowie.  Seniorzy, harcerze 

wraz z opiekunkami drużyny, pracownice Gminnej 

Biblioteki Publicznej oraz Panie z GOPS-u, wsólnie 

przygotowali kilkaset kotylionów, które harcerze 

przypinali uczestnikom 11 listopada na Grodzisku. 

 

Inwestycje w IV kw. 2019r. 

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej  

w Będziakach. W ramach projektu  wykonano 

wymianę pokrycia dachowego, termomodernizację, 

wymianę  instalacji elektrycznej i  wodno-

kanalizacyjnej, zamontowano odnawialne źródła 

energii /panele fotowoltaniczne/,  malowanie, wymianę 

części okien, wymianę drzwi, obiekt jest przystosowany 

dla osób niepełnosprawnych. Powstała nowa łazienka 

oraz kuchnia, w której zamontowano meble oraz sprzęt 

AGD. Zakupiono także zestaw nagłaśniający, rzutnik, 

ekran, laptop, drukarkę. W gruntownie odnowionym  

i wyposażonym obiekcie będą prowadzone zajęcia 

artystyczne, opiekuńczo-wychowawcze, spotkania 

okolicznościowe, zajęcia sportowe. 

 

Droga Mikołajów –Sokolina (423 mb) 

 

Droga w Ciuślicach (290 mb) 

 

Budowa ścieżki edukacyjno – przyrodniczej jako  

asfaltowej drogi pieszo-rowerowej Kolosy – 

Sokolina (3km) 



24.10. Gminny Dzień Seniora. W Klubie Senior+ 

 w Soboszowie seniorzy świętowali Ogólnopolski 

Dzień Seniora. Seniorzy przygotowali oprawę 

artystyczną, deklamując wiersze oraz śpiewając 

piosenki. W spotkaniu uczestniczyła  Pani Wójt Maria 

Kasperek, która życzyła seniorom aby zawsze czuli się 

młodzi duchem, byli radośni, dbali o siebie i byli 

zawsze otaczani życzliwością, podkreślając, że ich 

praca i aktywność jest wszystkim potrzebna. Do życzeń 

przyłączył się Pan Przewodniczący Kazimierz 

Warszawa. 

 

10.11. Pan Bolesław Chacia z Bieglowa obchdził  

wyjątkową rocznicę – 100-lecie swoich urodzin. 

Pani Wójt Maria Kasperek  oraz Pan Przewodniczący 

Rady Gminy uczestniczyli w mszy św. w Kościele 

Parafialnym w Stradowie, odprawionej w intencji 

czcigodnego Jubilata. Na uroczystość przybyła także 

Pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski.  

Pan Bolesław otrzymał kosze kwiatów, listy 

gratulacyjne, życzenia zdrowia, pogody ducha oraz 

miłości najbliższych.  

14.11. Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się  

z mieszkańcami powiatu kazimierskiego  

w Kazimierzy Wielkiej. W spotkaniu uczestniczyli 

także liczni mieszkańcy naszej gminy oraz 

przedstawiciele władz gminy Czarnocin na czele  

z Panią Wójt Marią Kasperek oraz z Przewodniczącym 

Rady Gminy Panem  Kazimierzem Warszawą. 
 

Ślubowanie pierwszoklasistów. 16 października oraz 

15 listopada br. to bardzo ważne daty dla wszystkich 

pierwszaków, ich rodziców, wychowawców, starszych 

kolegów a także dla szkół, gdyż w tych dniach przyjęły 

w swoje progi nowych uczniów. 16.10. odbyło się 

uroczyste ślubowanie oraz pasowanie na uczniów  

w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej  

w Cieszkowach, natomiast 15.11. w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym im. Batalionów Chłopskich  

w Czarnocinie oraz w Szkole Podstawowej im. Leona 

Wójcickiego w Sokolinie. Podczas ślubowania  oraz 

pasowania  na ucznia wszyscy byli bardzo skupieni  

i przejęci. Zaprezentowali także przyjaznej publiczności 

swoje umiejętności artystyczne. W tych wyjątkowych 

chwilach towarzyszyli pierwszoklasistom także 

zaproszeni goście, Pani Wójt Maria Kasperek oraz Pan 

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Warszawa 

oraz Rodzice, którzy obdarowali świeżo upieczonych 

uczniów  książeczkami oraz słodyczami. 

 

29.11. Mikołajki w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Zaprosiliśmy dzieci od 3 do 6 lat z naszej gminy do 

udziału w Projekcie bibliotecznym "Mała Książka 

Wielki Człowiek". W ramach Projektu  każde dziecko 

otrzymało w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze 

czytanki dla…”.  Dzieci i rodzice wzięli aktywny udział 

w  spektaklu literacko–muzycznym  „Śpiewająca 



biblioteka". Wyjątkową atrakcją była wizyta Świętego 

Mikołaja, który obdarował naszych szczególnych gości 

słodkościami. W spotkaniu uczestniczyła Pani Wójt 

Maria Kasperek, Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Kazimierz Warszawa, którzy patronują naszym 

spotkaniom, Pani Beata Buła, radna Rady Powiatu, 

Dyrektorzy szkół, Panie wychowawczynie, które 

opiekują się przedszkolakami. Spotkaniu towarzyszyła 

wspaniała śpiewająca atmosfera.  

 

 06.11, 21.11oraz 02-03.12. W tych dniach w ramach 

profilaktyki Panie mogły kolejny już raz wykonać 

bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne.  

 

Pani Wójt zainicjowała akcję skierowaną do 

mieszkańców pn. ,,Bezpieczny pieszy”, która ma na 

celu  zachęcenie użytkowników ruchu drogowego do 

dbania o wspólne bezpieczeństwo na drogach.  

Pani Wójt, pracownice  GOPS-u oraz funkcjonariusze 

policji uczestniczyli  w spotkaniach  z uczniami 

wszystkich szkół, podczas których odbyły się 

pogadanki oraz zostały rozdane elementy odblaskowe. 

Akcja została skierowana także do seniorów z naszej 

gminy podczas spotkania w Klubie Senior+.  

15.12 wybory uzupełniające do Rady Gminy  

w Czarnocinie. W tym dniu wyborcy z sołectw 

Malżyce i Mękarzowice wybrali nowego radnego. 

Został nim Pan Zbigniew Kwiecień. 
 

Tradycyjnie Pani Wójt oraz Pan Przewodniczący 

uczestniczyli w  spotkaniach opłatkowych  

w szkołach, sołectwach a także z  Radą Gminy, 

Sołtysami, Zarządami Jednostek OSP oraz  

z  Pracownikami. Harcerze działający przy GOK-u 

w Czarnocinie podzielili się Betlejemskim Światłem 

Pokoju niosąc je do szkół, urzędów, parafii, domów. 

 
 

 
Spotkanie opłatkowe w Krzyżu 

 

Najbliższe plany na 2020 rok 

- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej – dwa odcinki: 

(Sokolina-   Mikołajów oraz Mikołajów-Zagajów) 

- Budowa 20 oczyszczalni ścieków dla gospodarstw 

domowych. 

 

09.01.2020 - Noworoczne Spotkanie Pokoleń  

w Szkole Podstawowej w Cieszkowach  

Styczeń  2020 -  zebrania wiejskie 

oraz sprawozdawcze w jednostkach OSP 

08.03.2020 -  Gminny Dzień Kobiet w Czarnocinie 


