
                 Szanowni Państwo 
 

                   W 20 numerze Kwartalnika Gminnego pragnę podsumować krótko 

miniony 2015 rok. 

     Z radością informuję Państwa, że był to dla naszej gminy rok rekordowy pod 

względem inwestycji drogowych. Wykonaliśmy bowiem prawie 7 km gminnych 

dróg asfaltowych za łączną kwotę ok. 1 350 000 zł. Tego jeszcze nie było  

w historii naszej gminy. Pragnę nadmienić, że w ciągu ostatnich lat gmina 

pozyskała ok. 3 mln zł środków zewnętrznych na same inwestycje drogowe.  

W 2015r w znaczącym stopniu poprawiliśmy stan wielu dróg tłuczniowych  

i dojazdowych do pól . Opracowaliśmy Strategię Rozwoju Gminy na lata 2015-

2024. Przygotowujemy się do wielu konkursów, które ogłaszane będą niebawem - w 2016 r. 

     Dziękuję Państwu za kolejny, dobrze przepracowany rok .  Życzę wszelkiej pomyślności w 2016r. 

                                                                                                        Z wyrazami szacunku  

                                                                                                               Maria Kasperek  

                                                                                                   Wójt Gminy 

Przedstawiciele władz samorządowych z Panią Wójt Marią Kasperek oraz Przewodniczącym Rady Gminy  

w Czarnocinie Panem Kazimierzem Warszawą uczestniczyli w spotkaniach opłatkowych na terenie gminy. Spotkania 

zorganizowano w Ciuślicach oraz w Cieszkowach  przez Koła Gospodyń Wiejskich i OSP. W Urzędzie Gminy odbyły się  

spotkania z Zarządami Jednostek OSP oraz Zarządami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Spotkania te były także 

okazją do podsumowania całego 2015 roku. Pani Wójt i Pan Przewodniczący odwiedzili także wszystkie placówki 

oświatowe w naszej gminie, spotkania przebiegały w magicznej atmosferze wigilii i świąt. Oprócz łamania opłatkiem, 

życzeń i pięknych kolęd uczniowie przygotowali programy artystyczne, które wskazywały drogę do szopki betlejemskiej. 

Wszystkie dzieci zostały obdarowane słodkim upominkiem. 

 

Spotkanie w SP w Sokolinie                                                                               Spotkanie w Gimnazjum w Cieszkowach 

Spotkanie w Ciuslicach                                                                                        Spotkanie w Urzędzie Gminy z KGW 

                        kwartalnik nr 20,  październik - grudzień  2015 



 
 
 13.10. - Uroczysta Gala „Nauczyciel Roku 2015”, 

która  odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Jury konkursu spośród zgłoszeń wybierało 13-tu 

finalistów. Pani Beata Buła, nauczycielka  Gimnazjum 

 w Cieszkowach,  była jedyną nominowaną do tytułu  

z województwa świętokrzyskiego. Pani Beacie 

towarzyszyła Pani Wójt Maria Kasperek,  Dyrektor 

Gimnazjum Pan Robert Lalewicz, Wiceprezes 

Świętokrzyskiego Zarządu ZNP,  Pani Halina Opilska. 

 

22 – 23.10 – warsztaty ekologii  w szkołach 

podstawowych i gimnazjum.  Warsztaty  prowadzili 

pracownicy Regionalnego Centrum Edukacji 

Ekologicznej w Rzędowie.  Program zajęć ekologicznych 

dla uczniów związany był z sortowaniem odpadów,  

przygotowany pod kątem pożyteczności oraz 

przystosowany do każdej grupy wiekowej. 

 

20.10. XIII edycja Konkursu „Pomóżmy dzieciom 

spędzić szczęśliwe wakacje”. Gmina Czarnocin kolejny 

raz przystąpiła do tego konkursu. Przesłała  sprawozdanie 

z realizacji programu propagującego bezpieczne wakacje. 

Komisja Konkursowa przyznała dla gminy wyróżnienie 

w formie sprzętu audio oraz podziękowanie za włączenie 

się w realizację „Bezpiecznych wakacji”. 

23.10.  W hali sportowej w Czarnocinie grupa teatralna  

z Krakowa zaprezentowała przedstawienie pt. „Wilk  

i zając”. Spektakl obejrzały wszystkie dzieci ze  szkół  

podstawowych i przedszkoli dzięki gościnności Pani 

Dyrektor Agaty Lalewicz oraz wsparciu Pani Wójt.  

 

22. i 26. 10  w gminie odbyły się konsultacje społeczne 

dot. budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy 

Czarnocin na lata 2015-2024. Konsultacje 

przeprowadzono z radnymi i sołtysami,  młodzieżą, 

mieszkańcami, przedsiębiorcami, oraz organizacjami 

pozarządowymi. Uczestnicy spotkań wypełnili ankiety 

oraz prowadzono prace  nad analizą SWOT, która 

wskazała słabe i mocne strony naszej gminy a także 

zagrożenia i szanse. Zaplanowane zadania przyczynią się 

do przywrócenia ładu przestrzennego, ochrony 

środowiska, zachowania dziedzictwa kulturowego, 

poprawy jakości życia mieszkańców oraz odbudowy 

więzi społecznych. Nadrzędnym celem prac nad 

dokumentem było sformułowanie zadań do realizacji, 

możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom 

społeczności naszej Gminy. 

27.10. W Szkole Podstawowej w Czarnocinie odbyło się 

spotkanie w ramach „Tygodnia Dobrego Chleba 

 i zdrowego trybu życia”.  W ramach tych obchodów 

uczniowie wzięli udział w biegu po zdrowie, 

przygotowali program o zdrowym stylu życia oraz  

o chlebie. Mamy i babcie upiekły ekologiczne chleby, 

które otrzymały certyfikaty. 

30.10. „Święto drzewa”. Akcję zainicjował Szkolny 

Klub Ekologiczny przy Zespole Szkół Zawodowych  ze 

Skalbmierza, który zaprosił do współpracy młodzież  

gimnazjalną z Cieszków. Uczniowie posadzili ok. 100 

świerków. Akcja ta zaowocuje poprawą wizerunku 

sołectwa Zagaje Stradowskie. 



 
 
06.11. - Koło Gospodyń Wiejskich z Ciuślic 

uczestniczyło w gali Finałowej laureatów w Kielcach, na 

którą została zaproszona złota dziesiątka finalistów 

konkursu „Koło Gospodyń Wiejskich 2015”. W tym 

gronie znalazła się delegacja z Gminy Czarnocin,  jako 

jedyna z powiatu kazimierskiego. KGW Cieślice zajęło  

II m-ce za wyjątkową działalność, łączenie mieszkańców 

oraz zaangażowanie w akcje społeczne. W nagrodę Panie  

z KGW  Ciuślice pojechały na wycieczkę do Warszawy, 

zwiedzając m.in. budynek Sejmu. Delegację Pań 

wspierała Pani Wójt . 

 

11. 11 – Święto Niepodległości. Gminne obchody 

zostały zorganizowane w Czarnocinie. Po mszy św.  

odprawionej w intencji za Ojczyznę, w której 

uczestniczyły władze samorządowe, delegacja z Powiatu, 

poczty sztandarowe jednostek OSP, PSL, szkół, 

nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy. Delegacje złożyły 

wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze w miejscach 

upamiętniających lokalnych bohaterów walczących  

i poległych za Ojczyznę. Następnie uczniowie  

SP Czarnocin przygotowali okolicznościową akademię 

która podkreśliła patriotyczny charakter obchodów  

97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.  W ramach 

obchodów tego ważnego dla wszystkich Polaków święta 

Gminna Biblioteka Publiczna  zorganizowała wspólne 

śpiewanie pieśni patriotycznych a Filia Biblioteczna  

w Michałowicach  patriotyczną Wieczornicę.  

19.11. – już kolejny raz  Panie w wieku 50-69 lat mogły 

skorzystać z bezpłatnej  mammografii. Z bezpłatnych 

badań w 2015 roku  skorzystało 136 kobiet. 

19.11. Prapremiera  spektaklu „Magiczna moneta”  

w Szkole Podstawowej w Sokolinie. Uczniowie wcielili 

się w role aktorów i przedstawili sztukę, którą sami 

wymyślili i napisali podczas spotkania z Leonardo, 

prezesem Fundacji Dzieci – Dzieciom. Premiera tej 

sztuki odbyła się 21.11. w Warszawie w Teatrze Lalka, 

gdzie uczniowie brawurowym  wykonaniem zapewnili 

sobie zdobycie 1-go miejsca oraz wiele prezentów. 

Wyjazd do Warszawy mógł się odbyć dzięki zapewnieniu  

transportu przez Panią Wójt dla uczniów i ich 

opiekunów. Na zaproszenie Leonarda w Warszawie 

wystąpiła także absolwentka szkoły w Sokolinie, Ola 

Pobiega – finalistka V Małopolskiego Konkursu Pieśni  

i Poezji Patriotycznej. 

 

19.11. V Finał Małopolskiego Konkursu Pieśni i Poezji 

Patriotycznej. Laureatkami Konkursu zostały uczennice 

kl. III-ej Gimnazjum w Cieszkowach, Alicja Paczkowska 

i Aleksandra Pobiega. 

 

03.12. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnocinie 

zakończyły się spotkania pn. e-motywacja,  w ramach 

akcji Orange dla bibliotek.  Był to cykl spotkań on line 

adresowany do seniorów. Transmisje prowadzone były  

w formie wywiadów z ciekawymi ludźmi.  Celem 

projektu było wspieranie seniorów w rozwoju osobistym 



 
 
i społecznym. Spotkania mogły się odbywać dzięki 

wyposażonej pracowni komputerowej, którą biblioteka 

otrzymała w ramach Programu „Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu – szansa na lepszy start  

w przyszłość”. 

04.12. Spotkanie opłatkowe w Ciuślicach. 

Organizatorkami były Panie z KGW, w spotkaniu 

uczestniczyli mieszkańcy Ciuślic, młodzież, dzieci, 

władze gminy, druhowie OSP, ks. Arkadiusz Borusiński - 

proboszcz Parafii Stradów. W związku z zajęciem II-go 

miejsca w konkursie „Koło Gospodyń Wiejskich 2015” 

dziennikarze Echa Dnia przeprowadzili wywiad  

z Przewodniczącą Koła Panią Marią Adamczyk oraz 

rozmawiali  z uczestnikami spotkania na temat działań na 

rzecz społeczności lokalnej. 

 

20.12. Spotkanie opłatkowe w Cieszkowach, 

zorganizowane przez Panie z KGW przy pomocy druhów 

z OSP. Spotkanie przebiegło w wigilijnej atmosferze. 

 

Inwestycje w IV kw. 2015 roku 

- Przebudowa dróg gminnych w Swoszowicach –   

3 odcinki: 208 mb, 121 mb, 60 mb. 

- Przebudowa drogi gminnej Kolosy – Kosówka – 335 

mb 

- Przebudowa drogi gminnej Sokolina – Charzowice –

671 mb 

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że 13 listopada 2015 

roku aneksem Nr 01/15 do umowy dotacji Nr 156/15  

z dnia 20.07.2015 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 

w Kielcach a Gminą Czarnocin na dofinansowanie 

zadania pn.: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 

zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin 

w 2015 r. wprowadzono zmianę w sprawie udzielenia 

dotacji. Obecnie kwota zadania wynosi 8.208 zł,  z czego 

kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów 

kwalifikowanych. Na kwotę dotacji składają się: -środki 

WFOŚiGW w Kielcach – 2.872,80 zł, – 35% kosztów 

kwalifikowanych zadania, 

 - środki NFOŚiGW w Warszawie – 4.104,00 zł –50% 

kosztów kwalifikowanych zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy zebrań wiejskich oraz zebrań  

sprawozdawczo – wyborczych  OSP: 

 

18.01.2016,  Koryto – remizo-świetlica           1630,  1700 

19.01.2016, Opatkowiczki - remizo-świetlica  1630,  1700 

20.01.2016, Mękarzowice – świetlica               1600 

21.01.2016, Zagajów - remizo-świetlica           1630,  1700 

22.01.2016, Cieszkowy - remizo-świetlica       1630,  1700 

25.01.2016, Będziaki - remizo-świetlica           1700,  1730 

26.01.2016, Charzowice, Dębiany - remizo-świetlica  

w Dębianach                                                      1630,  1700 

27.01.2016, Mikołajów, Stropieszyn, Sokolina - remizo-

świetlica w Sokolinie                                         1600,  1700 

28.01.2016, Kolosy - remizo-świetlica              1630, 1700 

29.01.2016, Miławczyce - remizo-świetlica      1630,  1700 

01.02.2016, Krzyż -  świetlica                           1600 

01.02.2016, Soboszów - remizo-świetlica         1700,  1730 

02.02.2016, Czarnocin - remizo-świetlica         1500, 1700 

03.02.2016, Swoszowice - remizo-świetlica     1700,  1730 

04.02.2016, Michałowice – Filia Biblioteki      1600 

04.02.2016, Turnawiec, Budziszowice, Ciuślice - remizo-

świetlica w Ciuślicach                                       1700,  1730 

05.02.2016, Bieglów - remizo-świetlica            1730,  1800 

08.02.2016, Stradów - remizo-świetlica            1600,  1700 

09.02.2016, Malżyce, Zagaje Stradowskie - remizo-

świetlica w Stradowie                                        1630,  1700 

 

 


