
 

                                    Szanowni Państwo 
                                                                                                      

              Rozpoczęliśmy kolejną kadencję pracy nowo wybranego Samorządu 

oraz Nowy 2015 Rok.  

Ostatni kwartał 2014r. był bardzo bogaty w wydarzenia oraz zakończenie wielu 

ważnych inwestycji. Pragnę bardzo serdecznie podziękować Państwu za udział  

w wyborach. Dziękuję za to, że obdarzyli mnie Państwo zaufaniem wybierając 

ponownie na Urząd Wójta.  

Dołożę wszelkich starań aby dobrze wykorzystać kolejne lata na pracę dla dobra 

mieszkańców naszej Gminy. 

                                                                                                                         Z wyrazami szacunku 

                                                                                                                     Maria Kasperek 

                                                                                                               Wójt Gminy Czarnocin 
 

Od 19 stycznia 2015r. rozpoczynają się zebrania wiejskie z wyborami Sołtysów. 

Harmonogram zebrań znajduje się na stronie Urzędu Gminy. 
 

W ramach Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Szansa na lepszy start w przyszłość” gmina 

Czarnocin zakupiła 93 komputery dla wszystkich szkół, biblioteki i mieszkańców. W grudniu zakończył się podstawowy 

etap Projektu; szkolenia dla beneficjentów,  dostawa i instalacja  sprzętu  w  30 gospodarstwach domowych oraz  

w pracowniach komputerowych  w 4 jednostkach podległych: 

 w Szkole Podstawowej  im. Batalionów Chłopskich  

w Czarnocinie  – 16 komputerów i 1 drukarkę,       w Szkole Podstawowej im. Leona Wójcickiego  

                                                                                                                     w Sokolinie - 16 komputerów i 1 drukarkę 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

w Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach  

      - 16 komputerów i 1 drukarkę                                                       w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnocinie 

                                                                                                                        -  15 komputerów i 1 drukarkę. 
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 26.10.2014r. liczna delegacja przedstawicieli samorządu 

i mieszkańców gminy Czarnocin brała udział  

w „Zaduszkach Witosowskich” w Wierzchosławicach. 

Uroczystość swoim przybyciem zaszczycili: Prezydent 

RP Bronisław Komorowski i Wicepremier Janusz 

Piechociński.  

 

 

05.11.2014r. – ślubowanie w Szkole Podstawowej im. 
Batalionów Chłopskich w  Czarnocinie. Pani Dyrektor 

Agata Lalewicz pasowała 37. pierwszoklasistów, którzy 

zostali przyjęci w poczet uczniów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl Ia z wychowawczynią P.Teresą Błażejewską 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl I b z wychowawczynią Joanną Dąbrowską 

06.11.2014r. w Gimnazjum im. Armii Krajowej  

w Cieszkowach miał miejsce wernisaż prac  dorobku 

artystycznego Jesekiela Dawida Kirszenbauma -  
„Duvdivani”,   połączony z recytacją utworów poetyckich 

o tematyce żydowskiej w wykonaniu uczennic 

gimnazjum. Wystawa miała charakter edukacyjny. 

W spotkaniu brali udział uczniowie, rodzice oraz 

przedstawiciele władz samorządowych. 

 

07.11.2014r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji  

w Kielcach został rozstrzygnięty konkurs „Pomóżmy 

dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje”. Gmina 

Czarnocin została uhonorowana  Dyplomem za podjęcie 

inicjatywy zorganizowania po raz czwarty półkolonii dla 

dzieci i młodzieży z ter. gminy oraz za udział  

w konkursie.   

 07.11.2014r. – ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2010 

– 2014. Podziękowania i gratulacje przekazał Wójtowi 

Gminy oraz Radzie Starosta Kazimierski Jan Nowak, 

podkreślając wkład w znaczący rozwój gminy. Pani Wójt 

i Przewodniczący Rady podziękowali Radzie i Sołtysom 

za czteroletnią współpracę, wszyscy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i zdjęcia. 

07.11.2014r. W Filii Bibliotecznej w Michałowicach  

mieszkańcy i przybyli goście spotkali się na wieczornicy 

zorganizowanej z okazji 96. rocznicy odzyskania przez 

Polskę Niepodległości. Dzieci z Michałowic 

zaprezentowały program artystyczny, następnie odbyło 

się wspólne czytanie wierszy o tematyce patriotycznej. 

Uczestnicy mieli możliwość przypomnienia sobie historii 

polskiej drogi ku niepodległości przedstawionej  

w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez 

Magdalenę Cieśniarską.   

 

11.11.2014r. - 96. rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Gminne obchody tego święta odbyły się 

w Sokolinie. Świętowanie połączono  z 25-leciem 

nadania tutejszej Szkole Podstawowej  imienia Leona 

Wójcickiego. Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą 

św. za Ojczyznę i  Patrona. Po mszy liczne poczty 

sztandarowe, przedstawiciele władz oraz goście 

 w uroczystym przemarszu przy wtórze orkiestry dętej 

przybyli do budynku szkoły.  Złożono wiązanki kwiatów 



 
 
pod tablicami pamięci. Pani Dyrektor Elżbieta Bielecka 

przedstawiła historię  szkoły i okoliczności nadania  

imienia Leona Wójcickiego, który był długoletnim 

pedagogiem oraz kierownikiem szkoły, a pracę  

w Sokolinie rozpoczął  tuż po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości, w 1918r.  Pani Wójt  nawiązała do  

 

historii naszej Ojczyzny, podkreślając znaczenie 

odzyskania niepodległości. W części artystycznej 

wszyscy  ze wzruszeniem obejrzeli inscenizację 

nawiązującą do smutnych losów naszej Ojczyzny oraz 

drogę do odzyskania niepodległości w wykonaniu 

uczniów. Wręczono pamiątkowe dyplomy  

i statuetki. Na zakończenie  wystąpił Zespół Gminnego 

Koła Emerytów z wiązanką pieśni patriotycznych. 

 

14.11.2014r. w Sali Konferencyjnej Urzędy Gminy,  

w klimacie obchodów 96. rocznicy odzyskania 

Niepodległości także wspólnie śpiewaliśmy pieśni 

 i piosenki patriotyczne.   

 

26.11.2014 r. w Sokolinie odbyło się uroczyste 

ślubowanie dwóch oddziałów przedszkolaków.    
W uroczystości nie zabrakło pięknych piosenek, tańców 

 i wierszyków w wykonaniu maluchów przygotowanych 

przez wychowawczynie Jolantę Wierzbowską i Annę 

Biesagę. W tym ważnym dla przedszkolaków dniu 

uczestniczyła także Pani Wójt.  

 

01.12.2014r. Uroczysta sesja Rady Gminy  

w Czarnocinie, pierwsza w nowej kadencji (2014 – 

2018), którą poprowadził Radny Senior, Pan Wiesław 

Piotrkowski. Przewodniczący Gminnej Komisji 

Wyborczej Pan Lechosław Nawrot wręczył 

zaświadczenia: nowo wybranemu Wójtowi Gminy 

Czarnocin - Pani Marii Kasperek oraz  nowo wybranym 

15 radnym, którzy zostali uroczyście zaprzysiężeni. 

Następnie wybrano Przewodniczącego Rady, którym 

został Pan Kazimierz Warszawa oraz 

Wiceprzewodniczących – Pana Stanisława Grędę i Pana 

Gustawa Marciszewskiego a także Przewodniczących 

Komisji. Kolejnym punktem obrad Sesji było 

zaprzysiężenie  Wójta. 

 

12.12.2014r. w hali sportowej w Czarnocinie Teatrzyk 

dla dzieci Art.-Re z Krakowa przedstawił sztukę  dla 

dzieci pt. „Koziołek Niematołek” Przedstawienie 

obejrzały dzieci z szkół podstawowych. Wstęp był 

wolny, organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna 

w Czarnocinie oraz Filia Biblioteczna w Michałowicach.  

Koziołek  przenosił dzieci w różne części świata, pełna 

widownia przez godzinę wspaniale się bawiła. 

 

18.12.2014r. w świetlicy Filii Bibliotecznej  

w Michałowicach Panie z KGW  przygotowywały m.in. 



 
 
piękne stroiki na świąteczne stoły. W przygotowaniu 

tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych brała także 

udział Pani Wójt i  Pani Sekretarz.  

 

18.12.2014r. -   spotkania wigilijno – świąteczne we 

wszystkich placówkach oświatowych w naszej gminie. 

Dzieci  kolędą, życzeniami i występami artystycznymi 

wniosły wiele radości, uśmiechu i świątecznego nastroju.   

Rok 2014 był dla gminy Czarnocin wyjątkowy pod 

względem liczby zrealizowanych inwestycji, których 

wartość stanowi ok. 6,5 mln zł. 

Inwestycje gminne zakończone w IV kw. 2014r 

-  Budowa dwóch nitek wodociągu: Zagajów-Podlesie 

 i Zagajów-Bugaj 

 - Odbudowa i utwardzenie ok. 2 km drogi Zagajów – 

Podlesie 

 

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół 

świetlic: w Miławczycach 

i Opatkowiczkach 

- Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej: 

 w Miławczycach  

i w Opatkowiczkach 

 

- Przebudowa drogi Kolosy-Koniecmosty-575 mb. 

 

- Przebudowa drogi  Sokolina – Kolosy – 304 mb. 


