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                                                 Szanowni Państwo 
                                                                                                             
Minęły dwa lata sprawowania przeze mnie Urzędu Wójta. Myślę że w 2012 roku również 
wiele udało się dokonać, efekty pracy być może są Państwu znane. Po dwóch latach mamy 
więcej o 3550m gminnych dróg asfaltowych. Oprócz tego w połowie sfinansowaliśmy 
wykonaną w ubiegłym roku drogę powiatową Krzyż - Krzczonów o dł. 3190m. Cieszymy się  
z wykonanej przez Starostwo Powiatowe drogi Ciuślice – Zagaje Stradowskie. 
Wyremontowaliśmy 9 remizo- świetlic, 4 z nich są świetnie wyposażone. Wykonaliśmy 
remonty zewnętrzne Zborów Ariańskich. Wybudowany został kompleks sportowy „Orlik”. 

Zakupiliśmy 3 ( w tym 1 nowy) samochody strażackie. Budujemy dwie przyszkolne sale gimnastyczne. To nie są wszystkie 
dokonania. Cała gama ożywionej działalności społecznej, w tym kulturalnej, sportowej, patriotycznej, z różnymi 
organizacjami i grupami naszej lokalnej społeczności. Budowa pomnika pamięci Ofiar Katyńskich i posadzenie Dębów 
Pamięci w utworzonej Alei Dębowej, obchody 50-lecia Par Małżeńskich, uroczyste obchody Świąt Narodowych, Jubileusze 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Dożynki Gminne – to również bardzo ważne elementy naszego życia społecznego. 
Dziękuję Państwu za te dwa lata współpracy. 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Wszystkim Mieszkańcom Gminy Czarnocin i przybyłym do nas Gościom składam 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zgody, wzajemnej życzliwości oraz radości podczas rodzinnych spotkań.  
Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w Nowym 2013 Roku. 

                                                                                                                                
 

  
Trwa budowa sal  gimnastycznych.  We wrześniu rozpoczęto  budowę sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej  
w Czarnocinie i przy  Gimnazjum  w Cieszkowach.  Prace przebiegają zgodnie przyjętym   harmonogramem. Środki 
finansowe na budowę sal pochodzą:  w 60% z budżetu Śiętokrzyskiego Urzędu Mardszałkowskiego, 30% to środki  
z Ministerstwa Sportu natomiast Gmina z własnych funduszy pokrywa tylko brakujące 10% kosztów. 
 
                                                           
 

Plac budowy 
 w Cieszkowach 
 
 
 
                                                                           
 
 
                                                                                                                      
                                                                                                                    Plac budowy w Czarnocinie 
Gminne obchody Święta Niepodległości w Czarnocinie - 11 listopada, w dniu  94. rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe,  przedstawiciele władz gminnych, starostwa  oraz liczni  
mieszkańcy gminy. Przed częścią sakralną słowo do zgromadzonych 
uczestników skierowała Wójt Gminy  podkreślając  znaczenie  odzyskania 
niepodległości, miłości do ojczyzny oraz patriotyzmu. Uroczystą mszę św.  
w intencji Ojczyzny odprawił  Ks.  Proboszcz Z. Sideł. Uroczystość 
zwieńczył występ młodzieży z  Gimnazjum  , która programem  
artystycznym pn.: „Trzy razy wolność” dała świadectwo patriotyzmu.   
Następnie po nabożeństwie  delegacje Pocztów Sztandarowych, delegacja 
Związku Nauczycielstwa Polskiego, uczestnicy obchodów wraz z władzami 
Gminy i Powiatu przemaszerowali pod Pomnik Papieża Jana Pawła II, 
tablicę Działaczy Ruchu Ludowego oraz Pomnik Katyński; złożono  kwiaty, 
zapalono znicze oraz odśpiewano Hymn Narodowy. 

                 kwartalnik nr 8,  październik – grudzień 2012 



 
 
Dzień  Edukacji Narodowej jest okazją do   

nagradzania wyróżniających się w pracy dydaktyczno-

wychowawczej nauczycieli. Podczas uroczystej kolacji  

w dniu 13 października Wójt Gminy P. Maria. Kasperek 

złożyła wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia  

 i podziękowania za dotychczasową pracę oraz wręczyła 

Listy Gratulacyjne i nagrody Wójta Gminy Czarnocin. 

Nagrody otrzymali:  P. Jan Fortuna,   

P. Robert Lalewicz, P. Małgorzata Robak, P. Teresa 

Błażejewska, P. Barbara Bochniak, P. Anna Biesaga oraz 

Listy Gratulacyjne dla P. Elżbiety Bieleckiej, która 

otrzymała  Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

oraz P. Beaty Buły, która otrzymała Nagrodę Ministra 

Edukacji Narodowej - największe wyróżnienie,  jakie 

może otrzymać nauczyciel. 15 października 2012r. 

nagrody te zostały uroczyście wręczone obu Paniom na 

gali w Filharmonii Świętokrzyskiej  w Kielcach  przez 

Świętokrzyskiego Kuratora  Oświaty,  Panią Małgorzatę 

Muzoł. Wręczenie nagród odbyło się w wyjątkowo 

uroczystej atmosferze, w obecności najwyższych władz 

województwa.  

W dniu 21 października 2012 r. odbyły się  tegoroczne 

obchody Dnia Seniora zorganizowane przez Zarząd 

Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Czarnocinie. 

Na spotkanie  w remizie OSP przybyło ok. 70 członków 

Koła, zaproszeni goście oraz Wójt Gminy Czarnocin  

P. M. Kasperek, która wręczyła symboliczny kwiatek 

oraz słodycze  na ręce Prezesa  jako symbol pamięci  

i wdzięczności dla ludzi, którzy przez całe życie 

pracowali i dbali o  rodziny,  życzyła zebranym długich 

lat życia w zdrowiu,  ogólnego szacunku bliskich  

i otoczenia. Podkreśliła także, że Koło Emerytów jest 

liczną organizacją, której prężne działania widać na 

forum gminy. Kolejną część spotkania uświetnił występ 

duetu z Kielc z programem liryczno-satyrycznym,  był 

także poczęstunek i zabawa taneczna. 

 

 

 

 

 

Gmina Czarnocin przystąpiła do konkursu pod nazwą: 

„Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”,  

nadesłała w terminie sprawozdanie z realizacji programu 

propagującego bezpieczne wakacje i  tym samym 

zakwalifikowała się do  udziału w konkursie. 22 listopada 

br. odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie 

nagród i wyróżnień. Wyróżnienie w formie sprzętu audio, 

mini wieża Hi – Fi oraz podziękowania za włączenie się 

w realizację „Bezpiecznych wakacji” na ręce Wójta 

Gminy Czarnocin złożył Dyrektor Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 30 listopada 2012 r. przy Urzędzie Gminy  

w Czarnocinie stacjonował Mammobus,  w którym była 

możliwość wykonania nieodpłatnie badań 

mammograficznych. Podczas jednodniowego pobytu 

specjalistów z  Centrum Nowoczesnej Diagnostyki w 

Łodzi z badań profilaktycznych skorzystało 40 kobiet  

z terenu Gminy Czarnocin i okolic. 

Wójt Gminy Czarnocin we współpracy z Gminną 

Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w ramach zimowej akcji „Bezpieczny Pieszy” zakupiła 

odblaskowe breloki oraz opaski. W okresie od 3. do 5. 

grudnia br. pracownik Urzędu Gminy P. M. Pieron  

w asyście funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji 

w Kazimierzy Wielkiej odwiedzili wszystkie Szkoły 

Podstawowe, Gimnazjum oraz Oddziały Przedszkolne 

 z terenu Gminy Czarnocin. Zostało rozdanych blisko 400 

opasek oraz prawie 300 odblaskowych misiów. Takie 

akcje  są bardzo ważne,  szczególnie w okresie jesienno – 

zimowym, gdyż  bardzo wcześnie zapada zmierzch.    

Stąd też specjalna troska o uczniów, bo to właśnie oni 

często wcześnie zaczynają zajęcia, a niejednokrotnie 

wracają do domu kiedy jest już zmrok, a nawet ciemno. 

 



 
 
Szkoła Podstawowa w Czarnocinie 

3.10.  uczniowie wzięli udział w wycieczce szkolnej - 

Pieskowa Skała – Ojców – Kraków. 15.10.  odbyła się  

w szkole inscenizacja słowno-muzyczna z okazji Dnia 

Nauczyciela. Uczniowie przygotowali program 

artystyczny dla swoich wychowawców i nauczycieli. 

31.10.  uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie, 

rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek. 

W październiku rozstrzygnięty został konkurs pt. 

”Potrzebuję rodziców od zaraz”, którego 

organizatorem był Świętokrzyski Urząd Wojewódzki  

w Kielcach. Celem konkursu jest propagowanie wśród 

mieszkańców woj. świętokrzyskiego idei rodzicielstwa 

zastępczego. Wyróżnienie otrzymała uczennica klasy IV 

– Zuzanna Wróbel. Uczniowie także wzięli udział  

w konkursie plastycznym pt.”Dobre rady na odpady”, 

którego rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu 2013r. 

Organizatorem konkursu jest Wykonawca Kampanii 

edukacyjnej firmy „UNIA” Sp.z o.o. Konkurs ten ma na 

celu rozbudzenie wrażliwości ekologicznej uczniów,  

a także podniesienie poziomu świadomości  

zagrożeń dla środowiska naturalnego. 

   W dniach od 5 do 9 listopada w szkole przebywali 

goście z Finlandii, Francji i Słowenii,  razem  

8 nauczycieli i 12 uczniów. Wizyta ta była jednym  

z punktów programu Comenius, w którym szkoła bierze 

udział. Celem spotkania była prezentacja legend 

poszczególnych krajów. Uczniowie  przedstawili  

legendę o smoku wawelskim. Przygotowano do tego 

wspaniałą scenerię, a rodzice zadbali o kostiumy dla 

swoich pociech.  Uczniowie zaprzyjaźnionych szkół 

również zaprezentowali legendy ze swoich krajów, 

dostarczając wszystkim niezapomnianych wrażeń. 

Legendy bardzo się podobały  gospodarzom i gościom, 

którzy nie mieli problemu z jej zrozumieniem, ponieważ 

była ona przedstawiona także w języku angielskim,  który  

jest językiem roboczym programu Comenius a dzieci ze 

szkoły w Czarnocinie bardzo dobrze posługują się tym 

językiem. W programie  zaplanowano wycieczkę do 

Krakowa, aby pokazać gościom stary gród Kraka oraz 

Wawel i strasznego smoka. 

W listopadzie odbyło się spotkanie przedstawicieli 

Urzędu Skarbowego z uczniami klasy VI.  

12.11.  uczniowie przygotowali montaż słowno-

muzyczny z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 22.10.  odbył się w szkole konkurs 

matematyczno-przyrodniczy dla uczniów klasy VI. Troje 

uczniów, tj. Kamila Derlatka, Jakub Lalewicz i Alicja 

Paczkowska, zakwalifikowało się do II etapu na szczeblu 

powiatu. 22.10  odbył się w Kazimierzy Wielkiej Turniej 

Mini Piłki Nożnej chłopców – finał powiatowy, chłopcy 

zajęli III miejsce.  27.10.  odbył się Turniej Mini Piłki 

Nożnej dziewcząt – półfinał wojewódzki, gdzie 

dziewczyny zdobyły także  III miejsce. 29.11. odbyła się 

zabawa andrzejkowa dla dzieci połączona  

z poczęstunkiem i wróżbami. 6. 12. Mikołaj odwiedził, 

jak co roku, wszystkie „grzeczne” dzieci. Obdarował je 

słodkimi prezentami, a one w zamian śpiewały piosenki, 

recytowały wiersze i tańczyły. 7.12. uczniowie w Domu 

Kultury w Kazimierzy W. obejrzeli  spektakl dla klas I-

III pt.”Królowa Śniegu” i dla klas IV-VI pt.”Kraina 

Narnii”. 

Gimnazjum w Cieszkowach 

Iwona Sikora otrzymała wyróżnienie w konkursie na 

grafikę komputerową  pt. „Dym z papierosa szkodzi, 

kiedy się do szkoły chodzi. Wybierz młodość bez 

papierosa”. Konkurs organizowany był przez 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Busku – 

Zdroju  w ramach obchodów  „ Światowego Dnia bez 

Tytoniu”.                          Opiekun B. Buła  

9 listopada w siedzibie Giełdy  Papierów Wartościowych 

w Warszawie odbyło się rozdanie statuetek dla 

Najaktywniejszych Szkół w Polsce w projekcie  

„ Otwarta Firma” 2011. Ten zaszczytny tytuł otrzymało 

Gimnazjum  im. Armii Krajowej w Cieszkowach. 

23 listopada 2012r. w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala 

IMPULS na której wręczono  dyplomy i nagrody 

opiekunom najlepszych  Szkolnych Klubów 

Przedsiębiorczości w Polsce.  Tytuł Najlepszy 

Nauczyciel Przedsiębiorczości w roku szkolnym 

2011/2012  w województwie świętokrzyskim i II miejsce 

w Polsce  otrzymały Panie Beata Buła i  Agata Pasternak, 

nauczycielki Gimnazjum w Cieszkowach.  

Drugi rok uczniowie klas pierwszych gimnazjum 

realizują pilotażowy projekt „Zostać Przedsiębiorczym” 

pod patronatem Fundacji Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości. Uczniowie przygotowują się do 

realizacji projektów edukacyjnych, kształtują 

przedsiębiorcze, kreatywne postawy. Nauczyciele 



 
 
realizujący projekt otrzymują materiały do pracy, 

uczniowie wykonują zadania na platformie internetowej.  

W ramach tego projektu odbyło się spotkanie 

 z człowiekiem sukcesu P. Piotrem Łach, 

przedstawicielem firmy Amway,  zamieszkałym                          

w Kanadzie. Uczniowie poznali drogę do sukcesu 

podczas „Żywej lekcji biznesu”.  

Jakub Łudzik – I miejsce w IX Przeglądzie  Twórczości 

Jacka Kaczmarskiego w kategorii recytacja. Uroczyste 

wręczenie nagród odbyło się 8 grudnia w Kazimierskim 

Ośrodku Kultury podczas Koncertu Laureatów. Jakub 

Łudzik odebrał nagrody m.in. z rąk Pana Jana Nowaka 

Starosty Powiatu kazimierskiego oraz Pani Marii 

Kasperek Wójta Gminy Czarnocin, która ufundowała 

dodatkową nagrodę dla ucznia.  Opiekun B. Buła  

 

Szkoła Podstawowa w Sokolinie 

30.10. Dzień Chłopaka - koleżanki potrafiły zaskoczyć 

pomysłowością swoich kolegów i przygotować 

nietuzinkowe prezenty. 11.10 - wycieczka do  Krakowa. 

Program wycieczki obejmował zwiedzanie miasta i pobyt 

w kinie. Uczniowie zobaczyli najpiękniejsze zakątki 

Krakowa, a na koniec dnia mogli odprężyć się w centrum 

Plaza na dobrym filmie 3D -Madagaskar 3. Z wycieczki 

wrócili pełni wrażeń. 

Uczniowie klasy II i III przygotowali uroczystą akademię 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Wszyscy 

uczniowie w galowych strojach prezentowali się 

wspaniale i wręczyli kwiaty  nauczycielom  

i pracownikom oświaty .   17.10. -  ślubowanie to 

wyjątkowy dzień  dla pierwszoklasistów, złożyli 

uroczystą przysięgę na sztandar szkoły w obecności 

rodziców, dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów całej 

szkoły. 9.11.Uczniowie starszych klas zaprezentowali 

widowiskową akademię z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości  i dostarczyli wszystkim wielu emocji. 

Taka lekcja historii była interesująca nawet dla 

przedszkolaków.  

 

Obchody Dnia Patrona. Ten uroczysty dzień został 

uświetniony akademią przygotowaną przez klasę III. Przy 

tablicy pamiątkowej poświęconej Leonowi Wójcickiemu 

zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Przed dniem 

Wszystkich Świętych uczniowie odwiedzili grób patrona 

na miejscowym cmentarzu. 15.11.  wyjątkowy dzień  dla 

najmłodszych - uczestniczyli oni w uroczystym 

„Pasowaniu na Przedszkolaka". Emocji było wiele, bo 

świętowanie odbyło sie w obecności rodziców, którzy  

bardzo zaangażowali się w organizację tej uroczystości. 

Dzieci wystąpiły  programem artystycznym, a rodzice  

z „rożkami obfitości" . 29.11. - Wigilia Św. Andrzeja to  

czas do poznania przyszłości. W szkole odbyły się 

andrzejki, uczniowie poznali swoją przyszłość podczas 

wróżb  w czasie seansu u "wróżek - szóstoklasistek".  

Dyskotekę andrzejkową  prowadził DJ Mirek.  

6.12. – Mikołajki. Radosny dzień , a to za sprawą 

przybycia tajemniczego gościa z workiem pełnym 

prezentów.  Przybycie Mikołaja poprzedziły występy 

bajkowych postaci. Mistrzostwa województwa  

w szachach:  A Pobiega – złoto, A. Szwarc- srebro. 

 

14 grudnia w Urzędzie Gminy w Czarnocinie odbyło się 

spotkanie opłatkowe  Prezesa Gminnego Zarządu OSP,  

P. M. Kasperek z przedstawicielami Zarządów jednostek 

OSP  - popłynęły życzenia świąteczne skierowane do 

wszystkich druhów strażaków oraz podziękowania za 

całoroczną współpracę. 

18 grudnia – spotkanie opłatkowe również w Urzędzie 

Gminy z przedstawicielkami Zarządów Kół Gospodyń 

Wiejskich działających na terenie gminy. Wójt Gminy 

Czarnocin składając świąteczno - noworoczne życzenia 

podziękowała za dotychczasową współpracę 

21 grudnia przedstawiciele władz samorządowych  

w osobach Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady 

Gminy  brali udział w spotkaniach opłatkowych we 

wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. 

Spotkania przebiegały w miłej, rodzinnej atmosferze 

Świąt Bożego Narodzenia. 


