
 

 

        
 

               Z okazji Świat Wielkanocnych  
  życzę Państwu wiary, nadziei,  radości życia,  
            siły do pokonywania trudności,  
   wiosennego nastroju a przede wszystkim  
                 wzajemnej życzliwości. 

                                                                                                                                 

 

 

                                                   Maria Kasperek  
                                                Wójt Gminy 
 

 

 

08. 03.2015 – Gminny Dzień Kobiet. Spotkanie odbyło się w  hali sportowej przy SP Czarnocin. Przybyło  ponad 200 

Pań z terenu gminy, które powitali gospodarze spotkania, Pani Wójt  składając  okolicznościowe życzenia oraz 

Przewodniczący Rady Gminy, który obdarował wszystkie Panie symbolicznym kwiatkiem. Panie przyjęły także 

serdeczne  życzenia  i kwiaty od przybyłych gości; Pana Tadeusza Kowalczyka – Wiceprzewodniczącego Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego, Pana Bernarda Antosa – Sekretarza Województwa Świętokrzyskiego, Pana Michała 

Buckiego – Wicestarosty Kazimierskiego. Spotkanie umiliły Paniom występy dzieci z Publicznego Przedszkola 

Samorządowego, Szkoły Podstawowej z Sokoliny i Czarnocina, Gimnazjum z Cieszków.  Przygotowano programy 

artystyczne, skecze, piosenki, które podkreślały ważną rolę kobiety. Następnie wszyscy zebrani mogli wysłuchać 

wspaniałego koncertu  wokalnego  utalentowanej artystki operowej z Czarnocina – Pani Joanny Nawrot, która 

otrzymała owacje na stojąco. W przygotowania poczęstunku zaangażowały się wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich 

oraz Panowie Strażacy z terenu gminy. Rolę gospodarza pełniło KGW z Czarnocina.  
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08.01. Noworoczne Spotkanie Pokoleń, które wpisało się 

w kalendarz wydarzeń w naszej gminie. Spotkanie zostało 

zorganizowane w Gimnazjum im. Armii Krajowej w 

Cieszkowach, na które przybyli goście, m.in. Poseł na Sejm 

RP Mirosław Pawlak, uczniowie, mieszkańcy gminy, 

emeryci. Uczniowie Gimnazjum przedstawili zebranym 

piękny bożonarodzeniowy spektakl. Grupę teatralna 

przygotowała Pani Beata Buła. Następnie wszyscy wspólnie 

śpiewali piękne polskie kolędy. 

 

 

11. 01.2015 – 23 finał WOŚP. Kilkudziesięciu 

wolontariuszy –uczniów Gimnazjum zebrało ok. 7000 tyś zł, 

które zostaną przeznaczone na podtrzymanie wysokich 

standardów leczenia dzieci oraz na godna opiekę medyczną 

seniorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.01.2015 - Dzień Babci i Dziadka, specjalnie 

przygotowanymi przedstawieniami i ciepłymi życzeniami 

uczciły dzieci we wszystkich placówkach oświatowych 

 z terenu gminy. 

8.02  w kościele parafialnym w Probołowicach odbyła się 

uroczysta msza w intencji poległych i zmarłych 

partyzantów, żołnierzy A, i BCh w 73. rocznicę powstania 

Armii Krajowej. W mszy św. uczestniczyły władze gminy 

oraz poczty sztandarowe Gimnazjum im. Armii Krajowej z 

Cieszków, kombatanckie, Polskiego Stronnictwa Ludowego, 

OSP Cieszkowy.  

 

22.02. Gmina Czarnocin  podpisała  umowę na 

dofinansowanie zadania z zakresu tworzenia systemu 

zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych  

ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 



 
 
25.02 do 03.03. uczniowie Gimnazjum wyjechali na tzw. 

białą szkołę do górskiej miejscowości Sidzina. Oprócz nauki 

jazdy na nartach były także zajęcia rekreacyjne, wycieczki, 

zajęcia doskonalące umiejętności wykonywania ozdób.  

Wyjazd był także zasłużonym wypoczymkiem dla 7. 

finalistw, którzy zakwalifikowali się do  wojewódzkich 

finałów Konkursów Przedmiotowych. Finalistami II etapu 

konkursów zostali: 

Weronika Kubicka (geografia, biologia,  matematyka, 

fizyka)   

Zuzanna Durbacz ( geografia, j.polski) 

Jakub Lalewicz ( j. polski).  

Pani Wójt współfinansowała tygodniowy wyjazd młodzieży 

na zasłużony wypoczynek.  

 

06.03. - mieszkańcy Gminy mieli możliwość spotkania  

z przedstawicielką Urzędu Marszałkowskiego nt. Funduszy 

Europejskich  Województwa Świętokrzyskiego w ramach 

działania  Lokalnego  Punktu  Informacyjnego   w Urzędzie 

Gminy w Czarnocinie. 

09.03. – spotkanie z przedstawicielami ARiMR, które 

dotyczyło dopłat bezpośrednich. Spotkanie cieszyło się 

dużym zainteresowaniem rolników. 

10.03 na uroczystej Sesji Rady Gminy Wójt Gminy Maria 

Kasperek oraz Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz 

Warszawa wręczyli listy gratulacyjne Sołtysom 

rozpoczynającym  nową kadencję oraz życzenia owocnej 

współpracy. Na sesję  zaproszono także  ustępujących  

sołtysów, którzy otrzymali podziękowania  za wieloletnią 

pracę na rzecz swoich sołectw oraz wiązanki kwiatów. W 

wyniku decyzji mieszkańców, które zostały podjęte na 

zebranich wiejskich, większość z dotychczasowych 

sołtysów pozostała na swoich stanowiskach, zmiany 

dokonano w w Będziakach i Korycie. Mieszkańcy w 9. 

sołectwach  władzę powierzyli kobietom. 

 

 

 

 

12.03 - Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pn. 

„Młodzież zapobiega pożarom”.  Założeniem konkursu 

jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości 

przepisów ppoż., zasad postępowania na wypadek pożaru, 

posługiwania się sprzętem gaśniczym, wiedzy nt. ochrony 

przeciwpożarowej. W wyniku eliminacji wyłoniono 

zwycięzców w I grupie – szkoły podstawowe: 1 m-ce 

Gabriela Czajka, SP Sokolina, 2 m-ce Kacper Paczkowski, 

SP Czarnocin, 3 m-ce Maria Sobieraj. W II grupie gimnazja 

– 1 m-ce Dawid Różycki, 2 m-ce Mateusz Jabłoński, 3 m-ce 

Bartosz marzec. Osoby, które zajęły 1 m-ca będą 

reprezentowały Gminę Czarnocin na szczeblu powiatowym. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody 

ufundowane przez Wójta Gminy. 

 

wyniosły ze spotkania został przeprowadzony quiz z 

nagrodami w którym wszyscy bardzo 19.03 - Gmina 

Czarnocin przeprowadziła wśród uczniów szkół 

podstawowych oraz przedszkolnych kampanię edukacyjną 

na temat prawidłowego postępowania z odpadami. W 

spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. 

Kampanie miały na celu podniesienie świadomości 

ekologicznej oraz rozbudzenie                w uczniach 



 
 
poczucia odpowiedzialności za czystość i porządek w 

każdym środowisku naszego funkcjonowania. 

Przedstawiony został film oraz zasady właściwej segregacji 

odpadów. Na podsumowanie i sprawdzenie tego co dzieci 

chętnie brali udział. Ponadto dzieci miały możliwość 

wykazać się swoją wiedzą na powyższy temat poprzez 

ogłoszony kilka dni wcześniej konkurs, gdzie najmłodsi 

zaprezentowali swoją wiedzę w formie plastycznej, 

natomiast starsi poprzez ułożenie rymowanki lub hasła. Jury 

nagrodziło najciekawsze prace wśród przedszkolaków, 

uczniów klas I-III oraz uczniów klas IV-VI. Nagrody zostały 

ufundowane przez Panią Wójt. 

Spotkania były wyjątkową formą edukacji poprzez zabawę. 

 

 

Spotkanie w Szkole Podstawowej w Czarnocinie 

 

Spotkanie w Szkole podstawowej w Sokolinie 

Inwestycje w I kw. 2015 roku 

W trakcie realizacji: 

Droga gminna Cieszkowy-Ogrody – 75 mb 

Droga gminna Cieszkowy-Las – 129 mb 

Droga gminna  Optkowiczki-Czarnocin – 248 mb 

Droga gminna Sokolina-Kolosy 2 – 290 mb 

Droga gminna Będziaki – 170 mb 

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz  

z rozplantowaniem na drogach gminnych – I etap 

Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg i rowów 

gminnych 

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy -  I kw 

Ogłoszone przetargi na przebudowę dróg gminnych: 

Bieglów – 412 mb 

Czarnocin – Cieszkowy – 1220 mb 

Kolosy – Zbór – 592 mb 

Kolosy – Góry -  395 mb 

Sokolina – Kolosy – 303 mb 

Dębiany – 530 mb 

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla 

osób 45+. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się w 

Urzędzie Gminy, pokój nr 15 lub telefonicznie. 

 

20.03. Spotkanie władz samorządowych z przedsiębiorcami 

 

 

 

26.03. -  przygotowanie tradycyjnych ozdób wielkanocnych 

przez panie z KGW w Filii Bibliotecznej w  Michałowicach. 

Relacja na stronie internetowej gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

Rocznica Zbrodni Katyńskiej - kwiecień 

Rocznica Konstytucji 3-go maja 

Gminny konkurs pieśni patriotycznych – 3 maja 

Jubileusz 50-lecia szkoły w Cieszkowach – 06 czerwca 


