
 

                        Szanowni Państwo 

W drugim kwartale roku zrealizowaliśmy wiele zaplanowanych 

zadań. Główne inwestycje polegały na przebudowie dróg gminnych.  

W miesiącu maju nastąpiły intensywne opady deszczu, które 

spowodowały straty w uprawach rolnych oraz zniszczenia na naszych 

drogach gminnych. Skutki tych zjawisk pogodowych zapewne będą 

odczuwalne w naszej rolniczej gminie. 

                                   Życzę Państwu dobrej pogody na czas zbliżających się żniw. 

                          Wszystkim, dla których to czas wakacji i urlopu – dobrego wypoczynku.  

 

                                                                                                            Z wyrazami szacunku 

                                                                                                     Maria Kasperek 

                                                                                                    Wójt Gminy 

 

Inwestycje w gminie Czarnocin. Wykonano przebudowę dróg gminnych: 

 Zagajów – Charbinowice (325 mb)                                      Czarnocin – Kostrzeszyn (710 mb) 

 łączy dwie sąsiednie gminy                              

 

 Droga Zagaje Stradowskie – Malżyce (990 mb)                  Nowy odcinek drogi powiatowej w Sokolinie 

                              kwartalnik nr 34, kwiecień – czerwiec  2019 



Pani Wójt Maria Kasperek otrzymała  z rąk Wojewody 

Świętokrzyskiego kolejną promesę dla Gminy 

Czarnocin, w wysokości 276 116,00 zł,  

z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej  

w miejscowości Cieszkowy, o łącznej długości 908 mb. 

 

Źródła energii odnawialnej w Gminie Czarnocin. 

Dotychczas kolektory słoneczne zostały zamontowane 

w 80-ciu gospodarstwach, po przyjęciu kolejnych 

zgłoszeń, od lipca br. planowany jest  montaż w 20-tu  

gospodarstwach. 

 Budowa kolejnych oczyszczalni  dla gospodarstw 

domowych. Od 06.06.br. zainteresowane osoby mogły 

składać zgłoszenia w urzędzie gminy. Wpłynęło około 

30 zgłoszeń. Gmina przygotuje wniosek na pozyskanie 

środków. 
05.04. „Sprzątanie świata” – w akcji wzięły udział 

szkoły, seniorzy, jednostki OSP, KGW oraz 

mieszkańcy. Celem ogólnopolskiej akcji jest wzrost 

świadomości społeczeństwa. Władze Gminy Czarnocin 

apelują do mieszkańców o schludny wygląd swoich 

posesji. 

05.04. Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. 

Reprezentująca naszą gminę Gabriela Biesaga, 

uczennica SP Sokolina, finalistka gminnych eliminacji 

zajęła I miejsce w grupie wiekowej: szkoły 

podstawowe kl. VII-VIII i gimnazjum. Gratulacje! 

Gabrysia reprezentowała powiat kazimierski  

w eliminacjach wojewódzkich. 

08.04.  Kolejna zbiórka krwi w Gminie Czarnocin. 
W odpowiedzi na apel honorowi dawcy oddali 4,5 litra 

krwi – cennego daru ratującego życie. 

 

10.04. Władze samorządowe w asyście harcerzy,  

uczcili 79 rocznicę Zbrodni Katyńskiej składając 

kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem poświęconym  

ofiarom. 

 

W okresie przedświątecznym harcerze zorganizowani 

w gminnej drużynie prowadzili Drogę Krzyżową  

w kościele w Probołowicach, przygotowywali także 

kolorowe palmy wielkanocne w Gminnej Bibliotece 

Publicznej. 

W Filii w Michałowicach zgromadzeni mieszkańcy 

tradycyjnie wykonali stroiki na świąteczne stoły.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie 

był organizatorem przedświątecznej zbiórki żywności  

w kazimierskich sklepach. Dzięki empatii 

ofiarodawców i pomocy wolontariuszy  żywność trafiła 

do najbardziej potrzebujących.  

 

26.04. Miała miejsce doniosła uroczystość nadania 

sztandaru Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu im. 

Batalionów Chłopskich w Czarnocinie. Samorząd 

Gminy reprezentowali: Pani Wójt Maria Kasperek  

oraz Przedstawiciele Rady Gminy z Panem 

Przewodniczącym Kazimierzem Warszawą.  



03.05. 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go 

Maja. Gminne obchody odbyły się w kościele 

parafialnym w Czarnocinie, z udziałem władz gminy  

i powiatu, delegacji i pocztów sztandarowych oraz 

mieszkańców. Po uroczystej mszy delegacje złożyły 

kwiaty i zapaliły znicze w miejscach pamięci. 

 

07.05. Podpisanie umowy na realizację zadań  

w ramach Klubu Senior+. W/w zadanie dotyczy 

zapewnienia funkcjonowania Klubu Senior+ 

działającego w  Soboszowie. 

Całkowita wartość inwestycji wynosi 96 000 zł, 

z czego dotacja to 37 792zł.  W ramach tego zadania 

organizowane są zajęcia rehabilitacyjne, warsztaty 

kulinarne, plastyczne,  wiele ciekawych spotkań.  

 

Grupa inicjatywna seniorów pozyskała środki na 

realizację zajęć warsztatowych, w ramach, których 

powstał film pt. ,,Nasza szkoła”. Gratulujemy aktorom 

i twórcy filmu Panu Antoniemu Koceli. Premiera filmu 

odbędzie się 05.07 br. 

 
Cykl spotkań pn. „Historia 24 sołectw w Gminie 

Czarnocin” organizowanych pod honorowym 

patronatem Wójta Gminy Czarnocin przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną. Dotychczas odbyły się dwa  

 Relacja Pani Emilii Cebuli – Michałowice 25.04.2019 

spotkania z najstarszymi mieszkankami Michałowic  

i Ciuślic. W miesiącach czerwiec - sierpień spotkania 

zostały zawieszone. Kolejne spotkanie zaplanowane 

jest w ostatni czwartek września br.  

Relacja Pani Ireny Olender - Ciuślice, 30.05.2019 

Wnioski o oszacowanie szkód. W wyniku deszczów 

nawalnych, które w maju nawiedziły Gminę Czarnocin 

i spowodowały   straty w infrastrukturze drogowej  

a także w uprawach rolnych,  rolnicy mogli składać 

wnioski. Wpłynęło ok.130 wniosków. Gminna Komisja 

powołana przez Wójta Gminy, przez kilka tygodni 

pracowała w terenie szacując straty. Obecnie trwają 

prace związane z opracowywaniem protokołów.  

28-30.05  W tych dniach  wydawana była żywność  

w ramach Programu „Pomoc Żywnościowa” 

realizowanego przez Caritas. Żywność trafiła do  

570-ciu osób. 

30.05.”Mama i tata na dzikim zachodzie”. Pod takim 

hasłem Szkoła Podstawowa w Cieszkowach świętowała 

rodzinnie Dzień Dziecka, Mamy i Taty. Uczniowie 

zaprezentowali się szerokiej publiczności  

w pięknych kreacjach artystycznych, było także dużo 

atrakcji i wspaniałej zabawy. 

 

07.06. Harcerski Rajd Ponidzie. Harcerze pokonali 

trasę z Wiślicy do Chrobrza, na trasie czekały na nich 

trudne zadania, m.in. marsz na orientację, udzielanie 



pierwszej pomocy oraz wiele zagadek. Wieczorem było 

harcerskie ognisko a drugiego dnia harcerze 

uczestniczyli w grze miejskiej. Powrócili wraz  

z opiekunkami zmęczeni ale bardzo szczęśliwi. 

09.06. Festyn Rodzinny w Czarnocinie, 

zorganizowany przez Radę Rodziców, Grono 

Pedagogiczne oraz uczniów Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Czarnocinie, którzy pięknie 

prezentowali się na scenie. Dopisała pogoda, 

przygotowano wiele atrakcji i świetnej zabawy dla 

całych rodzin. 

16.06. VI Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki 

Patriotycznej. Tradycyjnie  do udziału w przeglądzie 

zgłosili się uczestnicy bardzo dobrze przygotowani 

merytorycznie i wokalnie. Komisja konkursowa 

wyłoniła zwycięzców w 6 grupach wiekowych: 

dzieci do lat 6 – Natalia Chwalik 

klasy I – III –    Daria Mysiakowska 

klasy IV – VI – Jakub Pobiega 

 
klasy VII – VIII oraz gimnazjum – 

                                           - Filip Paczkowski  

szkoły ponadgimnazjalne - Alicja Paczkowska 

dorośli powyżej 19 lat – Zespół Seniorzy. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 

oraz słodkie upominki, zwycięzcy otrzymali nagrody 

rzeczowe w postaci bonów upominkowych, 

ufundowane przez Wójta Gminy Czarnocin. 

19. 06. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2018/2019. Pani Wójt w imieniu władz Gminy życzyła 

wszystkim uczniom, nauczycielom a także rodzicom 

wspaniałych i bezpiecznych wakacji a absolwentom 

mądrych wyborów oraz dalszych sukcesów w nauce. 

 

Do 20 lipca br. czynne są  przedszkola przy szkołach  

w Czarnocinie, Cieszkowach, Sokolinie, które 

zapewniają 8-godzinną opiekę nad dziećmi dowóz 

i odwóz.  

Wypoczynek wakacyjny. Gmina przygotowała dla 

dzieci i młodzieży atrakcyjną ofertę aktywnego 

wypoczynku.  Kolonie nad morzem: 

w  Łebie, Kątach Rybackich, Jarosławcu. 

Z tej formy wypoczynku skorzysta  ok. 40 dzieci. 

Wyjazdy są możliwe dzięki dofinansowaniu gminy  

przy częściowej odpłatności rodziców /500 zł/. 

Półkolonie. W tym roku gmina organizuje  

dziesięciodniowy wypoczynek w formie półkolonii  

w Szkole Podstawowej w Sokolinie, dla 75-ciu osób. 

Organizatorzy zapewniają atrakcyjne formy 

wypoczynku, opiekę, posiłki oraz dowóz i odwóz 

uczestników. 

 

Program Rodzina 500+. Zmiany od 1-go lipca 2019. 
Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2019 r. online 

przez portal Emp@tia, kanały bankowości 

elektronicznej lub przez portal PUE ZUS,  

a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), 

czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem 

poczty. 

08 – 12. 07 -  Plener malarski w Gminie Czarnocin 

14.07 –  90 - lecie OSP Cieszkowy 

21.07 – Piknik rodzinny w Kolosach 

28.07 – Wybory do Izb Rolniczych 

18.08 – Dożynki Gminne 


