
 

Szanowni Państwo 

 
            W tym numerze kwartalnika dowiedzą się Państwo 

o kolejnych inwestycjach, wydarzeniach i planach na najbliższe 

miesiące.  

            W III kwartale wykonaliśmy przebudowę kolejnych dróg 

gminnych. Obecnie trwają prace przy remizo – świetlicy wiejskiej  

w Będziakach. Otrzymaliśmy kolejną promesę na przebudowę nowych 

odcinków ( w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ) w Czarnocinie 

i Mikołajowie. Planujemy także wykonanie drogi asfaltowej w Ciuślicach. Złożyliśmy 

wniosek na budowę kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków. W minionym kwartale 

miały także miejsce liczne, piękne uroczystości patriotyczne i kulturalne. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią naszego kwartalnika. 

 

                                                                                                               Z wyrazami  szacunku                               

                                                                                                                   Maria Kasperek 

                                                                                                              Wójt Gminy 

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego. 
Z tej okazji  Jubilaci zostali zaproszeni na uroczyste spotkanie, przygotowane w Gminnym Ośrodku 

Kultury. Wójt Gminy Pani Maria Kasperek, Wicewojewoda Świętokrzyski Pan Bartłomiej 

Dorywalski oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Warszawa podziękowali Jubilatom za 

godne i długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia. Wyrazili uznanie   

za ogrom pracy, jaki włożyli w budowanie swoich związków, życzyli im wielu kolejnych lat, 

przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku oraz wszelkiej pomyślności. 

Aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta RP dokonał Pan Wicewojewoda.  

W uroczystości uczestniczyły również pary, które obchodziły 55 lat oraz 60 lat pożycia małżeńskiego. 

Patrzymy na te pary z wielkim szacunkiem i gratulujemy im tego bycia razem - na dobre i złe,  

w zdrowiu i chorobie, w doli i niedoli 
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Inwestycje w III kw. 2019r. 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będziakach – 

zadanie w trakcie realizacji. 

 

 Wykonana droga przez Cieszkowy 

 o długości 910 mb. 

 

 

Wymiana pokrycia dachowego wraz  

z orynnowaniem na budynku OSP w Kolosach. 

 

Ścieżka rowerowa Kolosy – Sokolina.  W Starostwie 

Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej zostały podpisane 

umowy z wykonawcami zadania pn. „Budowa ścieżki  

edukacyjno – przyrodniczej jako asfaltowej drogi 

pieszo – rowerowej”. Na ter. Gminy Czarnocin 

długość ścieżki będzie wynosić ponad 7 km. W tym 

roku planowane jest wykonanie najdłuższego odcinka 

Kolosy- Sokolina (ponad 3 km). Kolejne odcinki to 

Sokolina – Mikołajów oraz Mikołajów – Zagajów. 

 

Gmina zrealizuje dofinansowanie otrzymane 

 z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę  

i modernizację drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w Ciuślicach -290 mb. 

Kolejna promesa z Programu Dróg Samorządowych  

w wys. 283 286  zł , W ramach tych środków jeszcze  

w tym roku zostaną wykonane trzy odcinki dróg 

o łącznej długości 649 mb: 

Mikołajów – Stropieszyn – 423 mb 

Czarnocin – Centrum – 113 mb 

Czarnocin – Szkoła – 113 mb. 

Gmina złożyła wniosek w Urzędzie Wojewódzkim na 

pozyskanie środków na budowę kolejnych 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Wniosek 

znajduje się na etapie weryfikacji.  

W związku ze zmianą ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej jednostki OSP otrzymały 

dofinansowanie m.in. na zadania propagujące zasady 

udzielania pierwszej pomocy. 10 Jednostek OSP 

(Bieglów, Będziaki, Ciuślice, Cieszkowy, Dębiany, 

Kolosy, Koryto, Stradów, Sokolina, Swoszowice) 

otrzymały dofinansowanie  na łączną kwotę 54 697 

zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na 

zakup umundurowania, sprzęt pożarniczy, sprzęt do 

ćwiczeń. 

05.07. Premiera filmu pt. „Nasza szkoła”, który 

powstał  z pozyskanych przez gminę środków.  

W ramach zajęć warsztatowych prowadzonych przez 

Pana Antoniego Kocelę powstał film pt. „Nasza Szkoła” 

z udziałem seniorów z Klubu Senior+. Seniorzy 

zrealizowali swoje marzenia, i jak mogliśmy ocenić 

film już po premierze wykazali się wspaniałymi 

możliwościami. Warsztaty okazały się dla seniorów 

pokazaniem siebie, poznali także podstawy tworzenia 

filmu. Udział seniorów w tym projekcie to ważny 

aspekt  zapobiegający wykluczeniu społecznemu  

w naszej gminie. Gratulacje!  

13.07. Otwarcie wystawy prac rysunkowo – 

malarskich studentów Politechniki Świętokrzyskiej 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnocinie. Prace 

powstały podczas pleneru w naszej gminie i powiecie 



kazimierskim. Studenci pięknie przedstawili zabytkowe 

obiekty oraz krajobrazy. Wystawę można było 

podziwiać  do końca września. 

 

14.07.  Jubileusz 90-lecia Jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Cieszkowach. Obchody 

Jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą mszą św. 

odprawioną w intencji strażaków. W uroczystości 

uczestniczyły władze gminy i powiatu na czele  

z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego  Panią Marią 

Kasperek. Przybyli także zaproszeni goście, m.in. Poseł 

na Sejm RP Krystian Jarubas, Europoseł Adam Jarubas, 

Starosta Jan Nowak oraz liczne Poczty Sztandarowe. 

Historię Jednostki przedstawił dh Stanisław Doroz, 

Jednostka OSP Cieszkowy otrzymała życzenia, listy 

gratulacyjne, wręczono pamiątkowe grawertony,  

a także medale i odznaczenia.  

 

22.07. Poranek Patriotyczny, podczas którego 

upamiętniono 75 rocznicę rozbrojenia posterunku 

żandarmerii niemieckiej w Czarnocinie.  Pani Wójt 

wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli kwiaty  

i zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą to 

wydarzenie. Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury 

wspominaliśmy historyczny kontekst tego wydarzenia 

oraz wysłuchaliśmy wierszy i piosenek patriotycznych 

w wykonaniu Seniorów. 

22.07 do 02.08 w tych dniach dzieciaki z naszej 

gminy uczestniczyły w wypoczynku wakacyjnym 

zorganizowanym w formie półkolonii. W tym roku 

baza mieściła się w szkole Podstawowej w Sokolinie. 

Fachową opiekę kolonistom zapewniali wychowawcy, 

którzy czuwali nad bezpieczeństwem i planowym 

przebiegiem zajęć. Przygotowano także wiele atrakcji 

wyjazdowych, m.in. do kina , do centrum Nauki  

w Chęcinach, Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, 

do Ogrodu Botanicznego w Młodzawach. Półkolonie 

były współfinansowane prze Gminę Czarnocin. 

 

18.08 Dożynki Gminne. Rozpoczęły się tradycyjnie 

koncelebrowaną mszą św. w kościele w Czarnocinie, 

gdzie dokonano poświęcenia wieńców dożynkowych 

oraz tegorocznych płodów rolnych. Następnie 

uroczysty korowód dożynkowy przy wtórze orkiestry 

dętej przemaszerował na stadion, gdzie przebiegały 

dalsze uroczystości. Starostami dożynek byli Państwo 

Dorota Jach i Krzysztof Przeniosło z Będziak. Zgodnie 

ze zwyczajem Starostowie przekazali bochen chleba 

gospodarzom Pani Wójt Marii Kasperek oraz 

Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Kazimierzowi 

Warszawie. Pani Wójt w swoim wystąpieniu 

podkreśliła jak ciężka i odpowiedzialna jest praca 

rolników, uzależniona w dużej mierze od warunków 

atmosferycznych. W części artystycznej zaprezentowali 

się nasi lokalni artyści: dzieci i młodzież szkolna, 

seniorzy, oraz soliści Ola Pobiega i Norbert Wróbel.  



W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 

wygrało sołectwo Krzyż. Gospodarzami 

tegorocznych  dożynek było  Sołectwo Będziaki. 

 

25.08. Dożynki Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej. 

Gminę Czarnocin reprezentowały władze gminy na 

czele z Panią Wójt Marią Kasperek oraz 

Przewodniczącym Rady Gminy Panem Kazimierzem 

Warszawą, Starostowie dożynek, Pani Dorota Jach 

i  Pan Krzysztof Przeniosło a także  Koło Gospodyń 

Wiejskich Krzyż, które przygotowało oprawę 

artystyczną prezentowanego wieńca. 

 

05.09.Gminne obchody 80 rocznicy wybuchu   

II Wojny Światowej. Uroczystość rozpoczęła 

się  złożeniem kwiatów oraz zapaleniem zniczy pod 

tablicą upamiętniającą Rozbrojenie Posterunku 

Żandarmerii Niemieckiej w Czarnocinie. Ten 

wyjątkowy Poranek Patriotyczny skierowany był 

głównie do młodzieży szkolnej,  jako Pamięć  

i Przestroga tamtych dni.  Pamiętamy o bohaterach, 

składamy hołd wszystkim walczącym i poległym.  

W części artystycznej Seniorzy z Klubu Senior + 
przedstawili piękny montaż słowno – muzyczny 

o tematyce patriotycznej. Spotkanie zakończyło się 

wspólnym śpiewaniem  „Polskich kwiatów”.  

05.09. Inauguracja Narodowego Czytania  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnocinie, które 

rozpoczęło się czytaniem „Katarynki” B. Prusa.  

 

Aktywni seniorzy w Klubie „Senior+”. Podczas zajęć 

warsztatowych z rękodzieła seniorzy stworzyli piękne 

prace, które zaprezentowali na stoisku dożynkowym. 

W ramach działań integracyjnych organizują spotkania 

przy grillu, wyjechali  do kina do Buska Zdroju, 

zwiedzili piękny Sandomierz. Nieprzerwanie korzystają 

z zajęć rehabilitacyjnych. W planach mają 

zorganizowanie Dnia Seniora oraz przygotowanie 

kotylionów na  święto 11 listopada wspólnie z Drużyną 

Harcerską oraz z Gminną Biblioteką Publiczną. 

 
 

 

13.10. - Wybory do Sejmu i Senatu 

14.10. - Dzień Edukacji Narodowej 

11.11. - Gminne obchody Święta Niepodległości na       

              Grodzisku w Stradowie 
        12.00 – śpiewanie Hymnu na wałach Grodziska 

        12.30 – msza św. w intencji Ojczyzny przed     

                     budynkiem świetlicy wiejskiej 

         12.30 – rozmowy i refleksje uczestników spotkania, 

                      gorący poczęstunek 

        Mile widziane zabranie ze sobą flagi państwowej. 

29.11.- Spotkanie dzieci i rodziców w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Czarnocinie w ramach akcji 

czytelniczej „Mała Książka – Wielki Człowiek”,  

skierowanej do  dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  


