
 

Szanowni Państwo, 
 

 Za nami trudne letnie miesiące spowodowane suszą. Były ważne spotkania  

i uroczystości, o których dowiedzą się Państwo z kwartalnika.  

W tym roku wykonaliśmy już 12 odcinków gminnych dróg asfaltowych.  

W ostatnich dniach otrzymaliśmy kolejne środki finansowe (200 tyś. złotych),     

które pozwolą nam wykonać jeszcze kolejne drogi gminne. 

Podpisałam też porozumienie dotyczące budowy ścieżki rowerowej przebiegającej 

przez naszą gminę.  

                               Zapraszam do przeczytania 19 nr kwartalnika. 

 

 

                                                                                                        Z wyrazami szacunku 

                                                                                                             Maria Kasperek 

                                                                                                                Wójt Gminy  
 

23.08 - Dożynki Gminne w Czarnocine.  Jak co roku w  przygotowania tej uroczystości  zaangażowały się Koła 

Gospodyń oraz Panowie z jednostek OSP a odpowiedzialnym za całość przygotowań było sołectwo Cieszkowy. 

Tegoroczne Święto Plonów tradycyjnie rozpoczęło się poświęceniem wieńców dożynkowych oraz tegorocznych 

płodów rolnych podczas mszy św. odprawionej na placu przykościelnym w Czarnocinie. Następnie korowód 

dożynkowy przy wtórze orkiestry dętej udał się na płytę 

boiska. Pełniący honory starostów Pani Aneta Jabłońska  

z Będziak oraz Piotr Fucia z Cieszków przekazali na ręce 

gospodarza gminy, Pani Marii Kasperek bochen chleba  

wypieczony z tegorocznych zbóż. Pani Wójt 

podziękowała rolnikom za ciężką pracę na roli i życzyła 

im wiele satysfakcji z tej pracy. Z dożynkowej sceny 

przemawiali także przybyli goście, m.in. Europoseł 

Czesław Siekierski, Starosta Kazimierski Jan Nowak, 

Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Bernard Antos. Po 

prezentacji wieńców dożynkowych przygotowanych przez 

7 sołectw (Cieszkowy, Ciuślice, Czarnocin, Kolosy, 

Krzyż, Michałowie, Zagajów) Komisja powołana przez 

Wójta Gminy wyłoniła najładniejszy wieniec wykonany 

przez KGW Ciuślice, który spełniał jednocześnie 

wszystkie wymagania „regulaminu wieńca 

dożynkowego”. Delegacja z wieńcem reprezentowała 

gminę Czarnocin na Dożynkach Powiatowych  

w Kazimierzy Wielkiej. W części artystycznej pięknie 

zaprezentowały się przedszkolaki z naszej gminy oraz 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Na 

dożynkowej scenie wystąpiła także obdarzona 

wspaniałym głosem mieszkanka Czarnocina – Joanna 

Nawrot, zespół ludowy „Gabułtowianki” oraz zespół 

„Seniorzy”. Atrakcyjnym uzupełnieniem było swojskie, 

zdrowe jadło przygotowane przez KGW. Zwieńczeniem 

pięknej dożynkowej uroczystości była zabawa taneczna 

dla wszystkich uczestników. 
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Inwestycje w III kw 2015r.W ramach otrzymanej przez 

Gminę Promesy w wys. 235 tyś zł. z przeznaczeniem na 

przebudowę dróg gminnych zostały oddane do użytku  

2 odcinki dróg: 

- droga gminna Stradów – Kopanina – 570 mb, to droga 

długo oczekiwana przez mieszkańców 

- droga gminna Mękarzowice – Kostrzeszyn – 500 mb,  

łączy dwie gminy i dwa powiaty. 

Zakończono pokrycie dachu świetlicy  w Korycie. 

 

08 – 10. 07 – Plener malarski w naszej gminie. Grupa 

studentów II roku architektury wykonywała szkice 

obiektów zabytkowych takich jak Zbory Ariańskie  

w Kolosach, w Cieszkowach, kościoły w Stradowie, 

Czarnocinie, panoramę Grodziska.  Prace zostały 

wyeksponowane podczas dożynek, obecnie można je 

oglądać w Sali konferencyjnej w Urzędzie. 

16-17.07 -  przy Urzędzie stacjonował cytomammobus,  

w którym mieszkanki  gminy Czarnocin a także okolic 

objętych programem wczesnego wykrywania raka piersi 

 i raka macicy skorzystały z oferty bezpłatnych badań 

mammograficznych i cytologicznych. Z badań 

skorzystało 100 Pań. Po przeprowadzonej analizie 

danych  grupa kobiet z Gminy Czarnocin stanowiła 50% 

wszystkich kobiet przebadanych w Powiecie 

Kazimierskim. 

 

25.07 – W Filii Bibliotecznej w Michałowicach miał 

miejsce  festyn rodzinny pod hasłem „Bezpieczne 

wakacje”. Policjantka z Komendy Powiatowej 

przedstawiła podstawowe zasady bezpieczeństwa, 

Uczestnicy mieli możliwość zmierzenia się z torem 

przeszkód w alkogoglach symulujących obraz po 

spożyciu alkoholu, wszyscy otrzymali odblaskowe 

elementy oraz listę z numerami alarmowymi. Były także 

konkursy a na zakończenie kiełbaski z grilla. 

 

Od 27.07 do 07.08. już po raz piąty z inicjatywy Wójta 

Gminy w Szkole Podstawowej w Czarnocinie został 

zorganizowany wypoczynek wakacyjny w formie 

półkolonii dla dzieci rolników z całej gminy. Pani Wójt 

dofinansowała wyjazd na wycieczki krajoznawcze oraz 

kwotę 30 zł do każdego uczestnika. Z wypoczynku 

skorzystało 47 dzieci w wieku od 7 – 16 lat. Oprócz 

atrakcyjnych zajęć rekreacyjno – ruchowych, konkursów, 

wyjazdów na wycieczki i basen uczestnicy mieli 

zapewnione wyżywienie, opiekę medyczną, 

ubezpieczenie oraz dowóz i odwóz. Na zakończenie był 

wspaniały tort, każdy uczestnik otrzymał „Dyplom 

wzorowego kolonisty” a Pani Wójt dla wszystkich 

ufundowała słodycze.  

 

 



 
 
09.08 - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Czarnocin. Podczas kolejnej edycji rozgrywek zwyciężył 

LZS Cieszkowy – Koryto broniąc tytułu sprzed roku.  

W rozgrywkach  uczestniczył także LZS Czarnocin i LZS 

Czarnocin II. 

 

29.08 – pożegnanie wakacji w Czarnocinie dla dzieci 

 i młodzieży, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną. 

W programie było spotkanie z „Klownem”, który był 

inicjatorem świetnej zabawy oraz dyskoteka. Dzieci 

biorące udział w spotkaniu  korzystały także z uciech 

wesołego miasteczka. 

 

 

30.08 – Dożynki Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej. 
Gminę Czarnocin reprezentowały władze gminy z Panią 

Wójt, Starości Gminnych Dożynek oraz  delegacja 

wieńcowa składająca się z przedstawicieli sołectwa 

Ciuślice, którzy przygotowali oprawę wokalno - 

muzyczną na czas prezentacji pięknego wieńca  

wykonanego z tradycyjnych zbóż i nasion.  

 

01.09 jak co roku uroczyście rozpoczął się nowy rok 

szkolny 2015/2016. Uczniowie, nauczyciele oraz władze 

gminy uczestniczyły w inauguracyjnych mszach św.   

W gimnazjum oraz szkołach podstawowych biblioteki 

zostały doposażone w nowości wydawnicze, które 

zostały  zakupione w ramach rządowego Programu  

„Książki naszych marzeń”.   

 

04.09 – Narodowe Czytanie „Lalki’ Bolesława Prusa  

w gimnazjum w Cieszkowach. Czytanie rozpoczęła 

Pani Wójt Maria Kasperek, następnie czytały pracownice 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie, później 

usłyszeliśmy  charakterystyczne dla pozytywistycznej 

powieści fragmenty w pięknej interpretacji uczniów 

Gimnazjum.  

 

05 – 06.09 –  Dożynki Jasnogórskie oraz Ogólnopolska 

Pielgrzymka Rolników  na Jasną Górę z udziałem 
przedstawicieli Gminy Czarnocin.  Za tegoroczne 

plony dziękowała i prosiła o łaski Pani Jasnogórskiej 

delegacja naszej Gminy. Delegację reprezentacyjnego 

wieńca stanowili przedstawiciele sołectwa Ciuślic (Panie 

z KGW, druhowie OSP, dzieci i młodzież) oraz władze 

gminy; Maria Kasperek – Wójt Gminy, Kazimierz 

Warszawa – Przewodniczący Rady Gminy oraz Agata 

Wróbel – Sekretarz Gminy.   

 

 
 

 

15.09 W   Czarnocinie odbyło się spotkanie w ramach 

cyklu pn. „Niepokonane”. Podczas 2-godzinnego kursu, 

w którym wzięło udział 15 pań wysłuchano prelekcji nt. 

przemocy w rodzinie. Panie poznały podstawy 

samoobrony prowadzone przez funkcjonariusza Policji. 

Celem projektu jest motywowanie kobiet do troski  

o własne bezpieczeństwo oraz aktywnej postawy  

w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. 

 



 
 
15.09 pierwszoklasiści z naszej gminy uczestniczyli  

w akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Kochane 

pierwszaki”, w tym roku spotkanie odbyło się  

w Pacanowie. Oprócz wspaniałej zabawy w amfiteatrze 

Europejskiego Centrum Bajki, gdzie dzieciaki spotkały 

Koziołka Matołka były także pogadanki na temat 

bezpieczeństwa, a ks. Biskup poświęcił plecaki. 

 

Od 15.09  na terenie gminy trwa akcja  skierowana do 

szkół i przedszkoli pn. „Bezpieczny pieszy”.  

W pierwszym etapie, podczas spotkania z policjantką 

zabezpieczono w elementy odblaskowe najmłodszych 

użytkowników ruchu drogowego czyli przedszkolaków 

oraz uczniów klas O i I. Opaski odblaskowe dla 

wszystkich uczniów zostały zakupione dzięki 

zrozumieniu i przychylności Pani Wójt.  

 

20.09 - Festyn integracyjny w Ciuślicach pn.  

„Akademia śliwki połączona ze Świętem konopi 

przemysłowych”,  zorganizowane przez KGW i OSP. 

Goście mogli poznać sprawdzoną metodę smażenia  

w kotle pysznych powideł. Jednym z wielu gości był 

także dr Bronisław Burkiewicz – konstruktor maszyn 

rolniczych, który wraz z mieszkańcami skonstruował 

pierwszą w Polsce maszynę do koszenia konopi. Uprawa 

konopi przemysłowych kiedyś była znana, następnie 

zapomniana, obecnie wraca do łask, roślina ta ma wiele 

właściwości zdrowotnych i przemysłowych. Przybyli 

goście podkreślali, że pomysł na przywrócenie uprawy 

konopi był inicjatywą oddolną, podjętą przez samych 

mieszkańców. Panie z KGW upiekły ciasto konopne, 

które wszystkim bardzo smakowało. W spotkaniu 

uczestniczyli mieszkańcy całej gminy, wszyscy mogli 

podziwiać występy artystyczne w wykonaniu naszej 

młodzieży oraz  wykonawców z sąsiednich gmin. 

 

25.09  50 – lecie pożycia małżeńskiego. Osiem par 

małżeńskich z naszej gminy świętowało  Złote Gody  

i odebrało z rąk Pani Wójt Medale Prezydenta RP „za 

długoletnie pożycie małżeńskie”. Jubilatom gratulowali: 

Wójt Gminy Maria Kasperek, Przewodniczący Rady 

Gminy  Kazimierz Warszawa, Kierownik USC Iwona 

Błaszczyk a także gość z Kielc, Przemysław Janiszewski, 

Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, który wręczył 

Jubilatom dyplomy w imieniu Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego. Po wysłuchaniu marszu Mendelsona 

do czcigodnych Jubilatów  popłynęły gratulacje  

i serdeczne życzenia długich lat życia w zdrowiu,  

miłości i wzajemnym szacunku. 50 lat temu zgodne „tak” 

powiedzieli sobie: Alicja i Marian Galusowie, Irena 

 i Władysław Idusowie, Marianna i Zygmunt Kaniowie, 

Janina i Jan Kulisiowie, Irena i Henryk Makiełowie, 

Maria i Józef Paczkowscy,  Alina i  Józef Piotrowscy, 

Jadwiga i Jan Ścisło. 

 

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach 

rolnych spowodowanych długotrwałą suszą 

poszkodowani rolnicy mogli składać wnioski  

o oszacowanie szkód powstałych w wyniku 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Komisja 

powołana Zarządzeniem Wójta Gminy dokonała 

szczegółowego szacowania strat tylko i wyłącznie na 

wniosek rolnika. Do gminy wpłynęło ok 140 wniosków. 

Sporządzone protokoły z oszacowania szkód zostały 

przekazane poszkodowanym rolnikom, którzy mogli je 

składać  do  30 września w ARiMR. 

  

 

Informacja o możliwości wydzierżawienia poniższych 

obiektów znajdujących się na terenie naszej gminy: 

1) Budynek po szkole w Miławczycach wraz z parkiem 

2) Budynek po szkole w Kolosach wraz z gruntami 

3) Budynek po szkole w Stradowie z gruntami  

i budynkiem gospodarczym  

4)  Zbór Ariański w Cieszkowach 

5)  Zbór Ariański w Kolosach 

Wójt Gminy serdecznie zaprasza do zapoznania się  

z ofertą. 

 

Istnieje możliwość dofinansowania do projektów 

przewidujących zakładanie żłobków, klubów 

dziecięcych, a nawet sfinansowanie  zatrudnienia 

opiekunki do dziecka. Na te działania Zarząd Woj. 

Świętokrzyskiego przeznaczy w ramach  „Zwiększenia 

dostępu do opieki nad dzieckiem do  

lat 3” 4 mln zł.  Z tych pieniędzy można będzie  

sfinansować niemal wszystkie koszty związane  

z założeniem nowego żłobka (dostosować kuchnię, 

szatnię, łazienki, wyposażyć  w meble, zabawki, pokryć 

koszty wyżywienia, wynagrodzenia pracowników.  

 

11 listopada – Święto Niepodległości. Wójt Gminy 

serdecznie zaprasza Mieszkańców do wspólnego 

świętowania, które rozpocznie się Mszą Świętą 

w Kościele Parafialnym w Czarnocinie o godz.1200.   


