
Szanowni Państwo 

 

        W I kw. 2019 roku nasza Gmina otrzymała środki finansowe na 

kolejne ważne zadania inwestycyjne. Są to promesy na przebudowę 

dróg gminnych oraz dotacja na przebudowę i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Będziakach. Na terenie naszej gminy zainstalowanych 

zostało 80 instalacji solarnych. 

      Aktywnie działa również Gminny Klub Senior +. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu dużo zdrowia, spokojnego świątecznego 

wypoczynku, radości oraz wiary w lepsze jutro. 

 

                                                                                                           Z wyrazami szacunku 

                                                                                                     Maria Kasperek 

                                                                                                    Wójt Gminy 

 

 

 

Nowe środki na kolejne inwestycje w gminie Czarnocin.  
Gmina otrzymała dwie promesy w wysokości 758 000 zł., w  ramach usuwania skutków klęsk 

żywiołowych. Otrzymana kwota będzie przeznaczona na przebudowę dróg gminnych: 

Zagaje Stradowskie – Malżyce (990 mb),  

Zagajów – Charbinowice (325 mb),  

Czarnocin – Kostrzeszyn (710 mb). 

Gmina ogłosiła przetargi, w wyniku których zostaną wyłonieni wykonawcy tych inwestycji. 

Ponadto Pani Wójt podpisała umowę przekazania 

środków z Marszałkiem Województwa 

Świętokrzyskiego, Panem Andrzejem Będkowskim na 

„Przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej  

w Będziakach”, w ramach działania „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. 

Gmina otrzymała dotację w wys.156 840 zł, a koszt 

inwestycji to 246 486,95 zł.  W ramach przebudowy 

zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego 

budynku świetlicy, ocieplenie budynku, wymiana 

instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, zostaną 

zamontowane odnawialne źródła energii (panele 

fotowoltaniczne) powstanie kuchnia i łazienka, obiekt 

będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. W gruntownie odnowionym obiekcie będą prowadzone 

zajęcia artystyczne, opiekuńczo-wychowawcze, spotkania okolicznościowe, zajęcia sportowe itp. 
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10.01. VI noworoczne Spotkanie Pokoleń. 

Tradycyjnie już uczniowie z  Cieszków przygotowali 

dla wielopokoleniowej widowni piękny spektakl, który 

skłaniał do zadumy i refleksji. Na spotkaniu nie 

zabrakło przedstawicieli władz gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich a także wspólnego 

kolędowania. 

 

13.01. 27 Finał WOŚP, którego sztab mieścił się 

 w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej  

w Cieszkowach. 54 wolontariuszy zebrało rekordową 

sumę, prawie 9 tys. zł. 

 

02-06.02. W tych dniach Gminne Koło Caritas  w ścisłej  

współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

wydawało żywność - dla 570 osób, kolejne transze 

żywności będą wydawane w kwietniu i maju. 

 

21.01 – 15.02. Zebrania wiejskie oraz 

sprawozdawcze w Jednostkach OSP. Mieszkańcy 

24 sołectw wybali  na obecną kadencję Rady Sołeckie 

oraz Sołtysów. 

1.  Będziaki – Jach Sławomir 

2.  Bieglów- Przeniosło Janusz 

3.  Charzowice – Lis Maria 

4.  Cieszkowy – Doroz Stanisław 

5.  Ciuślice - Piotrowska Wiesława 

6.  Czarnocin – Leopold Szlęk 

7.  Dębiany – Kieca Agata 

8.  Kolosy – Gręda Stanisław 

9.  Koryto – Górniak Bożena 

10. Krzyż – Nowacka Anna 

11. Malżyce - Kwiecień Zbigniew 

12. Mękarzowice – Nowak Piotr 

13. Michałowice – Kupiec Urszula 

14. Mikołajów – Kobus Artur 

15. Miławczyce – Piotrowski Kazimierz 

16. Opatkowiczki – Cicha Barbara 

17. Soboszów- Lubera Andrzej 

18. Sokolina – Garbacz Grażyna 

19. Stradów – Ciesielski Paweł 

20. Stropieszyn – Krzysztofczyk Halina 

21. Swoszowice – Makuch Dariusz 

22. Turnawiec – Paczowski Michał 

23. Zagaje Stradowskie – Banaś Bożena 

24. Zagajów – Chołda Tadeusz 

 

10.02.  77. rocznica powstania Armii Krajowej.   

Mszą Św. w kościele parafialnym w Probołowicach,  

oddano hołd żołnierzom AK, walczącym za wolność. 

W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe, 

poczty sztandarowe, uczniowie ze  Szkoły Podstawowej 

w Cieszkowach oraz mieszkańcy. Na grobach 

kombatantów złożono wiązanki kwiatów  

i zapalono znicze.  

Szkolne uroczystości Dnia Babci i Dziadka. Dzieciaki  

przygotowały urocze przedstawienia dla licznie 

przybyłych Babć i Dziadziusiów. Do z serca płynących 

życzeń przyłączyła się także Pani Wójt oraz Pan 

Przewodniczący Rady Gminy.  

22.02. Przy budynku Urzędu Gminy stacjonował 

cytomammobus. Panie miały kolejną okazję aby 

wykonać badania mammograficzne i cytologiczne. 

22.02. Wyjątkowe Jubileusze mieszkanek Kolos. 

Pani Genowefa, 105-latka – najstarsza mieszkanka 

Gminy Czarnocin oraz także Pani Genowefa, 102-

latka zostały uhonorowane przez Wójta Gminy 

Czarnocin, Panią Marię Kasperek, Przewodniczącego 

Rady Gminy, Pana Kazimierza Warszawę oraz 

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Panią Iwonę 

Błaszczyk. Dostojne Jubilatki otrzymały listy 

gratulacyjne oraz bukiety kwiatów. Życzymy Paniom 

Genowefom dużo zdrowia, pogody ducha oraz  miłości 

najbliższych.   

08.03. Dzień Kobiet w Gminie Czarnocin.  

W tym roku dobrym pomysłem na wyjątkowe 

spędzenie miłego popołudnia był  wspólny wyjazd  do 

kina.  Panie  obejrzały film  pt. „Misz Masz czyli  Kogel 

- Mogel 3”, który jest kontynuacją kultowych komedii. 

Z roku na rok spotkania Pań w gminnym gronie cieszą 

się coraz większą popularnością, w tym roku na 



wspólne świętowanie zdecydowała się rekordowa ilość, 

260 Pań. Miłym zakończeniem wieczoru była kolacja  

w Gminnym Ośrodku Kultury. Panie otrzymały 

mnóstwo serdecznych życzeń oraz piękne kwiaty  

i słodycze od Panów: Kazimierza Warszawy, 

Przewodniczącego Rady Gminy, Krystiana Jarubasa, 

Posła na Sejm RP,  Marka Bogusławskiego, Członka 

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pana Jana 

Nowaka, Starosty Kazimierskiego.  

11.03. Gminny konkurs Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega 

pożarom”. Eliminacje gminne odbyły się w dwóch 

grupach wiekowych, w których wzięło udział 12 

uczniów. Pierwsze miejsca zajęły uczennice ze Szkoły 

Podstawowej w Sokolinie: Natalia Michalec – grupa 

wiekowa klasy I-VI oraz Gabriela Biesaga – grupa 

wiekowa klasy VII-VIII i gimnazjum. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  nagrody 

ufundowane przez Wójta Gminy Czarnocin.  

Podziękowania dla wszystkich uczestników i gratulacje 

dla zwyciężczyń, życzymy powodzenia na szczeblu 

powiatowym turnieju. 

 
 

Aktywne życie z pasją w „Klubie Senior +”.  
Od początku roku Dom Seniora w Soboszowie 

tętni życiem. Jest to miejsce spotkań seniorów 60+ 

z  terenu gminy Czarnocin,  nieaktywnych 

zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi 

formami aktywności i integracji. 40-sto osobowa 

grupa uczestniczy w zajęciach 3 razy 

 w tygodniu. Gmina zapewnia dowóz i odwóz 

uczestników. Placówka oferuje Seniorom 

atrakcyjny program zajęć, m.in. warsztaty 

kulinarne, zajęcia edukacyjne i aktywizacyjne, 

regularne zajęcia z rehabilitantem,  wieczorki 

muzyczno-taneczne, możliwość rozwoju 

zainteresowań: wyszywanie, składanie origami, 

warcaby, szachy, gry planszowe, spotkania  

z pielęgniarką lub lekarzem, z policjantem, ze 

strażakiem, z ratownikiem medycznym. Seniorów 

odwiedziła drużyna harcerska, w ramach wymiany 

doświadczeń wspólnie  przygotowywali   pizzę 

oraz inne przysmaki. Miały miejsce także  ciekawe 

spotkania i prelekcje, m.in. z przedstawicielkami 

Klubu Amazonek z Kazimierzy Wielkiej.  

Wyłoniła się także grupa aktorów, która bierze 

udział w realizacji filmu pn. „Nasza szkoła”, 

którego reżyserem jest Pan Antoni Kocela. Klub 

Senior+ funkcjonuje zgodnie z postanowieniami 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-

2020. W planach: wyjazdy do kina lub teatru,  

wycieczki.  

 

Aktywna Gminna Drużyna Harcerska. W każdym 

tygodniu harcerze spotykają się w świetlicy, w której 

czekają na nich atrakcyjne zajęcia. Uczcili Światowy 

Dzień Myśli Braterskiej, wspólnie z drużyną  

z sąsiedniej gminy Bejsce. Super pomysłem na 

integrację międzypokoleniową było  spotkanie  

z seniorami z Klubu Senior+, w trakcie spotkania 

harcerze przygotowali pizzę a seniorzy karnawałowe 

oponki. Ponadto: edukacyjne spotkanie z psychologiem 

szkolnym, wycieczka do kina oraz wiele innych 

ciekawych pomysłów, które czekają na realizację. 

Pomysłodawczynią zajęć jest Pani Małgorzata Szpyt, 

opiekunka drużyny,  a także sami harcerze.  

 

 



24.03. Wojewódzkie Zawody Sportowe „Od sportu 

do zdrowia”. W ogólnej punktacji gmin Gmina 

Czarnocin po raz 38. zajęła pierwsze miejsce. 

W tym roku   drużyna LZS z gminy Czarnocin 

rywalizowała w trzech dyscyplinach sportowych: 

szachy, warcaby i tenis stołowy. 

  

28.03. Powiatowe ćwiczenia taktyczno - bojowe  

z prowadzeniem działań ratowniczo – gaśniczych 

pod kryptonimem „Stradów 2019”. W ćwiczeniach 

brało udział Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza  

z Kazimierzy Wielkiej  oraz 12 Jednostek OSP  

z powiatu oraz z Gminy Czarnocin. Siedziba sztabu 

mieściła się w GOK-u w Czarnocinie. 

 
 

28.03. Inauguracyjne spotkanie w Michałowicach  

z cyklu „Historia 24 sołectw w Gminie Czarnocin”. 

Spotkanie odbyło się w Filii Bibliotecznej  

w Michałowicach. Mieszkańcy poznali historię swojej 

miejscowosci z przygotowanej bogatej prezentacji,  

a także z bezpośredniej relacji najstarszej mieszkanki, 

Pani Emilii Cebuli a także Pana Jana Tomasika.  

W dalszej częsci spotkania uczestnicy dyskutowali  

i  wymieniali się własnymi informacjami z przeszłości. 

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. 

 
 

29-30.03. Świąteczna zbiórka żywności w ramach 

Caritas, zorganizowana przez GOPS. W zbiórkę 

zaangżaowała się młodzież ze Szkoły Podstawowej 

w Sokolinie. Kolejna zbiórka w ramach Banku 

Żywności była organizowana w dniach 5-6 kwietnia,  

z udziałem uczniów Szkół Podstawowych z Czarnocina  

i Cieszków. Zebrane produkty trafią do potrzebujących. 

 

Odnawialne źródła energii w Gminie Czarnocin. 

Zgodnie z projektem  już w  80 gospodarstwach 

domowych zostały zamontowane kolektory słoneczne. 

Są to nowoczesne rozwiązania w naszej gminie, 

przyjazne dla środowiska.       

 

Środki finansowe dla Kół Gospodyń Wiejskich: 

Panie z KGW skorzystały z możliwości ubiegania się  

o dotacje dla kół gospodyń. Wcześniej musiały  

zarejestrować działalność, następnie mogły aplikować  

o dotacje, środki pozyskały Koła: 

KGW Cieszkowy – 4 000,00 zł 

KGW Krzyż - 3 000,00 zł 

KGW Sokolina -3 000,00. zł 

KGW Stradów - 4 000,00  zł 

Panie   zakupiły wyposażenie do świetlic wiejskich; 

m.in. zmywarkę, mikrofalówkę, namiot, szafki, 

szkliwo, stroje reprezentacyjne. 

Zarządy Kół Gospodyń Wiejskich złożyły kolejne 

wnioski na pozyskanie środków, które pomogą 

w realizacji kolejnych potrzeb.              


