
                 Szanowni Państwo 
 

        W ostatnim kwartale świętowaliśmy 25 lat Samorządu Terytorialnego. Z okazji tego 

Jubileuszu składam serdeczne gratulacje wszystkim Samorządowcom i pracownikom 

Samorządowym. 

        W minionym kwartale wykonaliśmy 11 odcinków  (ok. 4,5 km) gminnych dróg 

asfaltowych. W najbliższych miesiącach planujemy jeszcze zmodernizować dwie ważne 

drogi. Poprawiliśmy stan wielu dróg dojazdowych do pól, rozwożąc 1500 ton tłucznia oraz 

prowadząc liczne prace ziemne na terenie całej gminy. 

        Życzę Państwu dobrej pogody na czas żniw oraz wysokich plonów. Dzieciom, 

młodzieży, mieszkańcom oraz wszystkim, którzy gościnnie przebywają w naszej gminie – 

dobrego wakacyjnego wypoczynku. 

                                                                                                                                           Z wyrazami szacunku 

                                                                                                                                   Maria Kasperek 

                                                                                                                                      Wójt Gminy 

 

21.06. Gminne obchody 25-lecia Samorządności połączone z II Gminnym Przeglądem Piosenki i Pieśni Patriotycznej. 

Na uroczystość zostali zaproszeni samorządowcy 7. kadencji, którzy pełnili funkcje radnych oraz sołtysów w ostatnim 25-

leciu a także pracownicy urzędu gminy. Spotkanie było okazją do 

wspomnień, refleksji i wniosków. Pani Wójt podkreśliła znaczenie 

wolności i samorządności. Swoimi refleksjami podzielił się  

z zebranymi  Pan Jan Nowak – Starosta kazimierski, który także 

pracował w samorządzie gminnym przez wiele lat oraz Pan 

Lechosław Nawrot, radny kilku kadencji a także Przewodniczący 

Rady Gminy. Oprawą tej uroczystości był przegląd piosenek 

 

 

 

 i pieśni patriotycznych w wykonaniu przedszkolaków 

 i uczniów z naszej gminy oraz seniorów. Wszyscy uczestnicy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy a komisja konkursowa 

przyznała wyróżnienia: w kategorii wiekowej do lat 6. dla 

Oliwii Dryja, w kategorii klas I-VI dla Gabrieli Biesagi, w 

kategorii Gimnazjum dla Alicji Paczkowskiej oraz dla zespołu 

„Seniorzy”. Wyróżnieni otrzymali nagrody w postaci bonów 

upominkowych ufundowanych przez Wójta Gminy.  

 

31.05 – Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Zawody 

przeprowadzono w dwóch konkurencjach; sztafeta pożarnicza 

7x50 z przeszkodami i ćwiczenia bojowe. W  zawodach brało 

udział 7 jednostek OSP oraz 1 Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza Dziewczęca i 3 Chłopięce. 1 m-ce zajęła OSP 

Sokolina, 2 OSP Bieglów, 3 OSP Cieszkowy. W kategorii 

MDP  chłopców 1 m-ce przypadło Drużynie Bieglów, 2. 

Drużynie Cieszkowy, 3. Drużynie Czarnocin. Zwycięskie 

drużyny z rąk Wójta Gminy otrzymały dyplomy i nagrody. 
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Inwestycje gminne w II kwartale 2015r. 

Drogi wykonane z własnych środków: 

1) Droga gminna Sokolina – Kolosy 290 mb 

2) Droga gminna Będziaki – 170 mb 

3) Droga gminna Cieszkowy – Ogrody – 75 mb 

4) Droga gminna Cieszkowy – Las – 129 mb 

5) Droga gminna Opatkowiczki – Czarnocin – 248 mb 

Drogi wykonane ze środków z 80% dofinansowaniem 

z Ministerstwa Cyfryzacji: 

6) Droga gminna  Bieglów – 415 mb 

 

7) Droga gminna Czarnocin - Cieszkowy – 1220 mb 

 

8) Droga gminna Kolosy - Zbór – 592 mb 

 

9) Droga gminna Kolosy – Góry 395 mb 

 

10) Droga gminna Sokolina –Kolosy – 303 mb 

 

11) Droga gminna Dębiany – 530 mb 

 

Inwestycje w trakcie realizacji: 

- Wymiana pokrycia dachu świetlicy wiejskiej  

w Korycie. 

Gmina Czarnocin otrzymała kolejną promesę  - 235 tyś zł 

na zadania: 

1) „Przebudowa drogi gminnej Stradów – Kopanina” 

– 570 mb. 

2) „Przebudowa drogi gminnej Mękarzowice – 

Kostrzeszyn” – 500 mb. 

 



 
 
19.04 – 75 rocznica Zbrodni Katyńskiej. W kościele 

parafialnym w Czarnocinie została odprawiona uroczysta 

msza św. w intencji pomordowanych żołnierzy.  

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz 

gminnych i powiatowych, przedstawiciele oświaty, 

młodzież szkolna, delegacje Pocztów Sztandarowych, 

mieszkańcy. Po mszy orszak przemaszerował pod 

pomnik Jana Pawła II,  tablicę upamiętniającą Działaczy 

Ruchu Ludowego oraz pod pomnik  poległych  

w Katyniu, Charkowie i Twerze-Miednoje, gdzie 

delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze. 

 

26–27.04 Szkolenie z zakresu zarządzania 

gospodarstwem rolnym ze szczególnym 

uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości. 

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem 

rolników, udział był bezpłatny.  

30.04. Podróżująca po województwie świętokrzyskim 

Pani Beata Oczkowicz - Minister Obrony Narodowej     

w asyście oficerów Wojska Polskiego  odwiedziła szkoły 

podstawowe w Sokolinie i w Czarnocinie. W spotkaniach 

uczestniczyła także Pani Wójt, Przewodniczący Rady 

gminy oraz Starosta Kazimierski. Goście  zaprezentowali 

uczniom nowoczesne uzbrojenie naszej armii oraz 

opowiadali na czym polega trudna i odpowiedzialna 

służba żołnierza. Uczniowie ze swej strony 

zaprezentowali się w trakcie krótkich występów, były 

także konkursy z licznymi nagrodami. Pani Minister 

odpowiadała na wszystkie pytania uczniów. 

Spotkanie w SP Sokolina 

Spotkanie w SP Czarnocin 

03.05 – Święto Konstytucji 3 Maja, obchodzone  

w kościołach  naszej gminy z udziałem Pocztów 

Sztandarowych OSP, szkół, organizacji oraz władz 

gminnych i powiatowych, których przedstawiciele 

uczestniczyli w mszy św.  w Kościele w Czarnocinie. 

08.05. Inauguracja IV edycji Ligi Orlika o Puchar 

Wójta Gminy Czarnocin. W rozgrywkach bierze udział  

9 drużyn, w tym 4 z gminy Czarnocin; Cieszkowy, 

Czarnocin, FC Koryto, Coco Jambo Cieszkowy. Drużyny 

rywalizują ze sobą metodą każdy z każdym. Mecze 

rozgrywane są w każdy piątek. 

15.05. Podsumowanie Konkursu  Biblioteka Roku 

2014  i Przedstawiciel Samorządu 2014 województwa 

świętokrzyskiego Na forum bibliotekarzy,  

zorganizowanym w ramach ogólnopolskich obchodów 

Tygodnia Bibliotek, w siedzibie Wojewódzkiej  



 
 
 Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza  

w Kielcach  odbyło się uroczyste podsumowanie 

Konkursu oraz wręczenie dyplomów i  statuetek. Pani 

Wójt, jako jedyny przedstawiciel samorządu  

w województwie świętokrzyskim, otrzymała dyplom oraz 

pamiątkowy grawerton - „za zasługi dla rozwoju 

bibliotek publicznych oraz czytelnictwa na terenie 

Gminy Czarnocin”. 

 

18-27.05 W tych dniach odbyło się 24-godzinne 

szkolenie z zakresu obsługi komputera i Internetu dla 

osób 45+ z terenu  gminy. Szkolenie finansowane było 

ze środków unijnych. 11-osobowa grupa chętnie 

współpracowała z trenerem i przekonywała się do 

wdrażania nowoczesnych technologii przydatnych  

w życiu codziennym. Po zakończeniu szkolenia kursanci 

otrzymali dyplomy. 

31. 05.  W Czarnocinie odbyły się wybory do Rady 

Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Po 

podliczeniu głosów i zakończeniu prac Komisji  

2 mandaty do Rady Powiatowej otrzymali: Dembowski 

Paweł oraz Dymek Dariusz. 

03.06 – Noc Bibliotek 2015 w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Czarnocinie  oraz w Filii Bibliotecznej  

w Michałowicach. Honorowym Patronem tego 

wydarzenia jest Biblioteka Narodowa. Przedsięwzięcie na 

celu promowanie czytelnictwa i biblioteki jako miejsca, 

w którym warto bywać, promocję zbiorów biblioteki oraz 

ofertę edukacyjno-kulturalną.  

06.06. – Jubileusz 50-lecia szkoły w Cieszkowach. 

Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w szkole 

podstawowej w 1965r. Od  1999 mieści się w niej 

gminne Gimnazjum im. Armii Krajowej. Jubileuszowa 

uroczystość rozpoczęła się na płycie boiska  mszą św. 

Dyrektor Gimnazjum Robert Lalewicz przypomniał 

najważniejsze wydarzenia z historii  szkoły. Swoimi 

refleksjami podzieliła się z zebranymi Pani Wójt Maria 

Kasperek, która była długoletnim pracownikiem 

 i dyrektorem tej szkoły. Absolwenci zwiedzali szkołę, 

oglądali kroniki i zdjęcia. 

 

13.06 Dzień Dziecka w Filii Bibliotecznej  

w Michałowicach dla dzieci z ter. całej gminy. Każde 

dziecko otrzymało upominek ufundowany przez Panią 

Wójt, druhowie z OSP Sokolina i OSP Bieglów 

przyjechali wozami bojowymi i zafundowali dzieciom 

moc atrakcji a Panie z KGW zadbały o słodki 

poczęstunek i napoje. 



 
 
14.06 – wycieczka  65 Pań z Kół Gospodyń Wiejskich 

 z ter. gminy do Goczałkowic gdzie mogły podziwiać 

piękno ogrodu  Kapias, był to także czas relaksu  

i odpoczynku od  codziennych prac. 

 

17.06. „Leonardo” w Szkole w Sokolinie. Odwiedziny 

Prezesa Fundacji a zarazem bajkowej postaci odbyły się 

na specjalne zaproszenie przez szkołę, które zostało  

wybrane spośród wielu nadesłanych z  całej Polski. 

Dzięki temu szkoła  zakwalifikowała się do udziału w  

V edycji akcji Dzieci – Dzieciom.  Na podstawie 

wymyślonej bajki powstanie spektakl, z którym szkoła 

wystąpi jesienią w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 

 

21.06 - „Z wizytą w smerfowym lesie” – spektakl 

teatralny dla dzieci zorganizowany przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną. W sali gimnastycznej  

w Czarnocinie przedstawienie obejrzały wszystkie dzieci 

z szkól podstawowych i przedszkoli. 

Wyniki sprawdzianu  klas VI. Gmina Czarnocin  

w ogólnej punktacji zajęła 3 m-ce w powiecie (61,4%) 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych. Gimnazjum  

w Cieszkowach znalazło się na pierwszym miejscu  

w Powiecie Kazimierskim i na drugim miejscu  

w Województwie Świętokrzyskim (108,58 punktów) 

26.06 - zakończenie roku szkolnego w placówkach 

oświatowych.  Za najlepsze osiągnięcia uczniowie   

otrzymali od Pani Wójt dyplomy oraz nagrody 

książkowe; Kacper Mazur z SP Soklina, Julia Kocel 

 z SP Czarnocin, Weronika Kubicka, Zuzanna Durbacz 

oraz Natalia Żurek z Gimnazjum. 

 

28.06. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze.  

OSP Sokolina, OSP Bieglów (ubiegłoroczny zwycięzca 

gminnych zawodów), MDP „dziewczęca” Cieszkowy  

i MDP „chłopięca” Bieglów reprezentowały Gminę 

Czarnocin. OSP Bieglów wywalczył IV miejsce, OSP 

Sokolina VII miejsce a  Młodzieżowa Drużyna 

Pożarnicza MDP Cieszkowy w kat. „dziewczęca” 

uzyskała najlepszy czas w ćwiczeniu bojowym i zajęła 

 III miejsce. 

 

30.06. rozstrzygnięcie gminnego konkursu „Piękna  

i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku”.   

W konkursie wzięły udział 2 zagrody, Państwa Józefy 

 i Władysława Niedośpiał oraz Państwa Elżbiety 

 i Zdzisława Tuletów z Charzowic.  Na podstawie  

 

regulaminowych kryteriów i punktacji zagroda Państwa 

Tuletów otrzymała I miejsce.  Za udział w konkursie 

uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki. Laureat 

został zgłoszony do II etapu na szczeblu powiatowym.08 

lipca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Państwo 

Elżbieta i Zdzisław Tuletowie zdobyli także I miejsce  

i zarazem miano najlepszej zagrody w Powiecie 

Kazimierskim. Gratulacje. 



 
 

Wójt Gminy Czarnocin zaprasza wszystkich 

chętnych dorosłych mieszkańców gminy do 

honorowego oddania krwi  podczas Gminnych 

Dożynek.  W celu organizacji tej szlachetnej akcji 

prosimy chętnych aby zgłaszali się do dnia   

14.08.2015r. 

                         tel. 41 3512028 wew. 211 

 

30.06. – Noc Świętojańska w Czarnocinie z udziałem 

Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu 

Kazimierskiego. Pomysłodawcą i współorganizatorem tej 

imprezy było Koło Gospodyń z Czarnocina. Otwarcia 

dokonała Pani Maria Kasperek, która jako gospodarz 

Gminy Czarnocin powitała serdecznie przybyłe licznie 

Panie. W nastrój Nocy Świętojańskiej wprowadzili 

wszystkich uczniowie szkól z ter. Gminy Czarnocin, 

prezentując okolicznościowe występy, tańce i piosenki. 

Gościnnie wystąpił także zespół „Gabułtowianki” ze 

swoim repertuarem. W nawiązaniu do słowiańskiej 

tradycji Panie przystąpiły do wspólnego wicia wianków  

z kwiatów i ziół a następnie wszyscy ze śpiewem 

 i pochodniami udali się nad wodę by powierzyć wianki 

falom. 

 

12.07. Piknik rodzinny w Kolosach. Już tradycyjnie 

KGW i OSP zorganizowało piknik  dla mieszkańców 

Kolos i okolic. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci  

i dorosłych, przybyli mogli potańczyć przy muzyce na 

świeżym powietrzu. 

26.07 do 07.08 -  Półkolonie,  organizowane  już po raz 

5-ty przez Gminę, dla dzieci rolników których 

przynajmniej jedno z rodziców opłaca składki KRUS. 

 W tym roku z wypoczynku skorzysta 40 dzieci. 

Organizator zapewnia atrakcyjny program  pobytu, 

wyżywienie, opiekę i ubezpieczenie oraz dowóz dzieci. 

Każde gospodarstwo z  terenu  gminy zobowiązane 

jest do posiadania systemu zbierania ścieków 

komunalnych ( szamba lub przydomowe oczyszczalnie 

ścieków). Obowiązek ten musi zostać spełniony do 

końca 2015r. Ponadto  obowiązkiem każdego 

mieszkańca jest zgłaszanie do ewidencji gminnej 

posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamb) 

 i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Wszyscy mieszkańcy gminy, którzy są zainteresowani 

budową przydomowych oczyszczalni ścieków  mogą 

dokonać zgłoszenia w  Urzędzie Gminy w Czarnocinie 

osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (41) 35-12- 028 

wew. 211. 

 

Odnawialne źródła energii -  zmiany w programie.  

Nie ma obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła 

z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej. Do 

końca 2016r. beneficjenci będą  mogli otrzymać 

preferencyjne warunki wsparcia tj.  dotację z WFOŚiGW  

w wys. 40% kosztów kwalifikowalnych. Informacje  pod 

numerem telefonu 41 3512028 wew. 225.  

Istnieje możliwość składania wniosków o usuwanie 

wyrobów zawierających azbest z posesji przez 

mieszkańców gminy. Usługa ta jest bezpłatna, gmina 

pozyskuje środki w wys. 85% z WFOŚiGW – tel. 41 

3512028 wew. 211. 

 

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zgodne  

z zasadami segregowanie odpadów. Nieprzestrzeganie 

zasad segregowania powoduje znaczny wzrost 

kosztów po stronie gminy. 

 

 

Planowane: 

- 23.08 – Gminne Dożynki w Czarnocinie, rozpoczęcie  

o godz. 14-ej.  

- 20.09 - Festyn integracyjny „akademia śliwki 

połączona z dniem konopi”. 

 


