
 

                                                                        Szanowni Państwo 
 

 Minął pierwszy rok sprawowania przeze mnie Urzędu Wójta. Był to rok trudny i pracowity.  

Myślę jednak że mamy powody do satysfakcji. Bardzo dużo udało nam się zrobić w naszej gminie.  

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, z którymi dane mi było współpracować w pierwszym roku mojego 

urzędowania.  

Przed nami kolejny rok i nowe wyzwania. O tym, co planujemy w 2012 roku informuję Państwa podczas 

trwających właśnie spotkań z mieszkańcami każdej miejscowości.  

Bardzo dziękuję Mieszkańcom Gminy Czarnocin za słowa wsparcia i wszelką okazaną mi pomoc.  

W Nowym, rozpoczętym już roku, życzę Państwu zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
 

Z wyrazami szacunku 

 Wójt Maria Kasperek  

 
 

11 listopada w Kościele Parafialnym w Czarnocinie odbyła się  uroczysta msza 

św. poświęcona 93. rocznicy odzyskania niepodległości Polski z udziałem 

lokalnych władz, pocztów sztandarowych, mieszkańców oraz uczniów. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Czarnocina przedstawili montaż słowno-

muzyczny, w którym przypomnieli  trudne czasy zaborów, czasy walk  

o niepodległość i wreszcie upragniony dzień 11 listopada  

1918 roku,  kiedy to po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    11 listopada - Uczniowie SP Czarnocin 

 

 

Święto Niepodległości 

 

Ochotnicze Straże Pożarne    
Jednostka OSP w Sokolinie jako jedyna w gminie Czarnocin od 1997 roku 

wychodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego a także 

Powiatowej Kampanii Odwodowej i  aktywnie uczestniczy w likwidacji zdarzeń 

na terenie naszej gminy, jak i powiatu kazimierskiego. W połowie grudnia 2011r. 

na potrzeby jednostki OSP Sokolina zakupiono lekki samochód  pożarniczy marki 

Ford Transit Van 350M. Samochód ten zakupiono ze środków Gminy Czarnocin 

(79 tyś zł) przy wysokim dofinansowaniu ze środków Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie (50 tyś zł) oraz 

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (10 tyś zł). Odbiór 

samochodu odbył się 20 grudnia 2011r. w obecności Pani Wójt Marii Kasperek,  

Z-cy Wójta P. Agaty Wróbel i Przewodniczącego Rady Gminy Kazimierza 

Warszawy oraz Zarządu OSP Sokolina z Prezesem Wiesławem Wolskim na czele. 

Uroczyste przekazanie odbędzie się 6 maja 2012r. podczas Powiatowego Święta 

Strażaka. 

kwartalnik nr 4, październik – grudzień 2011 



 
 
Aktualności z Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji 

Moje boisko  „ORLIK 2012”  1 grudnia 2011r to 

charakterystyczna, a zarazem historyczna data dla wszystkich 

mieszkańców Gminy Czarnocin. W tym dniu odbyło się oficjalne 

otwarcie jedynego na terenie gminy obiektu sportowego 

znajdującego się przy Gimnazjum im. Armii Krajowej  

w Cieszkowach.  Uroczystość oddania do użytku „ORLIKA” miała 

piękną oprawę. Początek uroczystości zainicjowała ceremonia 

poświecenia obydwu boisk sportowych, której dokonał Proboszcz 

Parafii Probołowice – ks. Krzysztof Wrzesień. Biało - czerwoną 

wstęgę przecięli zaproszeni przez Wójta Gminy goście na czele  

z Przewodniczącym  Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – 

Tadeuszem  Kowalczykiem oraz  Starostą  Kazimierskim - Janem 

Nowakiem. Zaszczytną pierwszą bramkę na płycie nowo  

oddanego boiska strzeliła Pani Wójt, która celnie wprowadziła 

piłkę do bramki. Na płycie boiska sportowego odbył się 

mistrzowski pokaz piłkarski . Druga część uroczystości  odbyła się 

w  budynku gimnazjum. Uczniowie pod kierownictwem P.  Beaty 

Buła przedstawili program artystyczny,  którego przebojem był 

spektakl pt. „Jezioro Łabędzie”, tańczone przez chłopców.  

Będziaki i Cieszkowy 

Świetlica wiejska w Cieszkowach    

Zostało sfinalizowane wyposażenie świetlic wiejskich  

w Będziakach i Cieszkowach, które otrzymały doposażenie   

w formie sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz wyposażenia   

podstawowego świetlicy. W Cieszkowach dodatkowo została 

doposażona działalność warsztatów Koła Gospodyń Wiejskich.  

Zostały zakupione nowe stoliki i krzesła. Młodzież z  tych 

miejscowości może spotykać się w celach kulturalno - rekreacyjno- 

rozrywkowych , natomiast mieszkańcy  podczas zebrań wiejskich 

mają  doskonałe warunki  aby wygodnie usiąść   i omówić bieżące 

sprawy.  

 

 

Kolosy,  Krzyż, Cieszkowy 

Zadanie pod nazwą „Kształtowanie centrum miejscowości  Kolosy, 

Krzyż, Cieszkowy” zostało ukończone w grudniu 2011r. Roboty 

Centrum wsi Kolosy 

budowlane w poszczególnych miejscowościach dotyczyły:    

w Krzyżu, w budynku świetlicy wiejskiej obejmowały  

w szczególności 

malowanie, wykonanie 

tynków i okładzin 

zewnętrznych, 

utwardzenie terenów 

przyległych do w/w 

budynku kostką  

brukową,  

Świetlica w Krzyżu 

zamieszczenie tablicy informacyjnej o walorach turystycznych 

naszej gminy. W Kolosach: remont i wyposażenie świetlicy 

wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół budynku (budowa 

boiska do siatkówki o nawierzchni z trawy naturalnej, urządzeniu  

i wyposażeniu placu zabaw  i placu rekreacyjnego) oraz  roboty 

budowlane zabezpieczające na zabytkowym zbirze ariańskim. 

 

 

    

 

 

 

 

 

Zabytkowy zbór ariański w Cieszkowach 

 Roboty w Cieszkowach na zabytkowym zborze ariańskim 

odnosiły się do prac rozbiórkowych i zabezpieczających oraz 

wymiany pokrycia dachu oraz wykonania instalacji odgromowej. 

Zadanie współfinansowane  jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach programu „ Jakość życia  na obszarach wiejskich  

i różnicowanie gospodarki wiejskiej,  odnowa i rozwój wsi .     

Droga Krzyż - Mikołajów- Bogoryja - Krzczonów  

Został przebudowany odcinek drogi o dł. 3190 m , inwestycja była 

współfinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych. Z budżetu Gminy wydano na ten cel 347 000 zł. 

Malżyce - Zagaje Stradowskie. Wybudowano także  odcinek 

drogi o długości 0,250 km .  



 
 
Oświata 

Trwa projekt „Indywidualizacja  procesu  nauczania  

i wychowania”. Zajęcia prowadzone są dla 71. uczniów. 

Nauczyciele T.Błażejewska, J. Cicha, J.Dąbrowska, A.Jastrzębska, 

A.Biesaga, S.Kwiecień, J.Łudzik, A.Mirewska, A.Sobieraj, 

A.Warszawa, B.Wiązania, J.Wierzbowska  od  września do grudnia 

realizowali zajęcia  przez  240 godzin. Ich wynagrodzenie  

wydatkowane jest ze środków unijnych –  „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.                                       

Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie.  

Dla dzieci przebywających w przedszkolu  przygotowano m.in. 

Dzień Chłopaka, zabawę andrzejkową podczas której 

zorganizowano wróżby, lanie wosku, zabawy. Na Święto 

Niepodległości dzieci wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną 

oraz przedstawicielką seniorów p. Z. Kapsą przygotowały biało-

czerwone kotyliony  jako symbol  patriotyzmu. Przedszkolaków 

odwiedził także Św. Mikołaj, dzieci przygotowały część 

artystyczną, rozdano prezenty. Podczas wigilii  było dzielenie się 

opłatkiem, składanie życzeń,  śpiewanie kolęd. 6-latki 

przygotowały jasełka, które  obejrzeli rodzice oraz przedstawiciele 

Urzędu Gminy z Panią Wójt M. Kasperek .             

 

Centrum Edukacji Przedszkolnej .  

Tradycyjnie już jak co roku odbyły się , przy dużym 

zaangażowaniu rodziców „Mikołajki” połączone z zabawami  

i występami artystycznymi dzieci. 22. grudnia odbyło się spotkanie 

opłatkowe z udziałem Pani Wójt i Przewodniczącej Gm. Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie oprócz życzeń 

 i wspólnego kolędowania dzieci otrzymały paczki świąteczne.  

Dyrektor Przedszkola, rodzice, a szczególnie przedszkolaki 

składają serdeczne podziękowania p. Rrszardowi Cham oraz  

p. Lesławowi Pustelnik za pomoc finansową przy zakupie nowej 

wykładziny dywanowej do sali zabaw i odpoczynku.                                                                 

Szkoła Podstawowa w Sokolinie.  

Uczniowie wzięli udział  w drugiej edycji  „Łowimy talenty” - 

Aleksandra Pobiega piosenką  „Zaczarowany fortepian” 

wyśpiewała I miejsce, zespół taneczny „Sokolinki” zdobył  

wyróżnienie.  A. Pobiega i A. Bielecka, przygotowane  przez  

J. Łudzik  brały  udział w Przeglądzie Poezji Patriotycznej,  

w którym  A. Pobiega otrzymała wyróżnienie. Katarzyna Kuciak  

w olimpiadzie matematyczno-przyrodniczej zakwalifikowała się do 

etapu powiatowego. Z  okazji dnia  KEN  uczniowie przygotowali 

akademię, na której wyrazili swą wdzięczność  pracownikom 

oświaty.  

12. uczniów kl. I zdało „egzamin”, złożyło ślubowanie i tym 

samym zostali oficjalnie włączeni do braci uczniowskiej. 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości miała miejsce 

uroczysta akademia. Uczniowie zaprezentowali bogaty program 

artystyczny o tematyce patriotycznej, który niezwykle obrazowo 

przedstawiał dzieje naszej ojczyzny. 

Uczennica naszej szkoły Aleksandra 

Pobiega – mająca niezwykłe zdolności 

wokalne wzięła udział w Ogólnopolskim 

Festiwalu „Tęczowe Piosenki” pod 

patronatem Jana Wojdaka. Eliminacje 

odbyły się we Włoszczowej gdzie 

spośród 40 osobowej grupy uczestników  

zakwalifikowała się do finału konkursu. Ola uczestniczyła  także  

w XVIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd  i Pastorałek  im. 

Ks. Kazimierza Szwarlika, który odbył się w Kielcach.  

W konkursie tym zdobyła II miejsce i zakwalifikowała się do 

ścisłego finału w Będzinie. 

Działające w szkole  kółko szachowe, którego opiekunem jest  

J. Bomba wzięło udział w Wojewódzkich Mistrzostwach 

Szachowych  zdobywając 2 złote medale / A. Szwarc, M. Małek/,  

2 srebrne  / K. Kiljańczyk, G. Waloch/ oraz  2  brązowe  /P. 

Ścipiór, K.Niedźwiedź/. Szkoła otrzymała tablicę interakcyjną  

w Ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju  

Edukacji.  

Tradycyjnie jak co roku odbyła się szkolna wigilia, której głównym 

punktem było przedstawienie jasełkowe przygotowane przez A. 

Sobieraj oraz A. Mirewską. Uroczystość zaszczyciła swą 

obecnością Wójt Gminy  oraz przewodnicząca Komisji ds. 

Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, które obdarowały 

wszystkich uczniów słodkimi upominkami gwiazdkowymi.   

 

Jasełka  w  SP  Sokolina 

Gimnazjum w Cieszkowach             

Osiągnięcia uczniów.   

Konkurs  recytatorski poezji patriotycznej  w Krakowie  

III miejsce – Iwona Sikora, wyróżnienie – Jakub Łudzik  

Konkurs Piosenki Patriotycznej w Krakowie ,  wyróżnienie  - 

Norbert Wróbel    

Mistrzostwa Województwa Gimnazjów w szachach:  

 Ewelina Ryba zdobyła v-ce Mistrzostwo Województwa, kolejne 

miejsca zajęły 3. Justyna Łudzik, 4. Dominika Mysior, 5. Karolina 

Marzec, 6. Karolina Sambór, 7. Urszula Rutkowska 



 
 

Na uroczystej Gali  

Przedsiębiorczości w Warszawie  

Panie Beata Buła i Agata 

Pasternak  otrzymały zaszczytny 

tytuł „Najlepszy Nauczyciel 

Przedsiębiorczości” w woj.   

Świętokrzyskim i II miejsce  

w Polsce za rok szkolny                             

2010/2011.  

W listopadzie odbył się egzamin na kartę motorowerową. 37. 

uczniów otrzymało ten ważny dokument. Młodzież była bardzo 

dobrze przygotowana do egzaminu dzięki praktycznym 

ćwiczeniom na własnym skuterze. Szkoła zakupiła również 

Miasteczko Ruchu Drogowego z funduszy pozyskanych od firmy 

ubezpieczeniowej PZU.  

 

W dniu 1-go grudnia uroczystość   przekazania obiektu sportowego 

„Orlik” uświetniły występy artystyczne uczniów, którzy 

zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, taneczne i wokalne. 

Corocznie w gimnazjum organizowana jest wigilia szkolna, 

uczniowie łamią się opłatkiem, śpiewają  kolędy. W tym roku 

młodzież gimnazjalna przygotowała spektakl „Korzenie”, który 

został również wystawiony wieczorem dla rodziców 

 i zaproszonych gości. Występ został nagrodzony gromkimi 

brawami.       

Szkoła Podstawowa w Czarnocinie 

2.10. 2011 r w  przeglądzie  „Łowimy talenty”  Alicja Paczkowska 

zajęła II miejsce,  Kamil Kwiecień otrzymał wyróżnienie. 

13.10.2011 r.  została zorganizowana w szkole akademia z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przedstawili spektakl pod  

tytułem „Gdyby nauczyciel był uczniem i odwrotnie…” 

Nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali symboliczny kwiatek  

z rąk uczniów z okazji ich święta. 21.10.2011 r. drużyna chłopców  

wzięła udział  w  Turnieju Powiatowym Mini Piłki Nożnej 

Chłopców w Kazimierzy Wielkiej i zajęła II miejsce.  

25.10.2011 r odbyło się i ślubowanie klasy pierwszej w obecności 

rodziców, nauczycieli i starszych uczniów.   

Podobnie jak w latach ubiegłych szkołę odwiedził zaprzyjaźniony 

Mikołaj, który rozdał wszystkim dzieciom prezenty. 

22.12.2011 r.  zorganizowano Wigilię dla   uczniów, nauczycieli, 

pracowników szkoły, emerytowanych nauczycieli oraz 

zaproszonych gości. Przy śpiewie kolęd wszyscy łamali się 

opłatkiem i składali sobie wzajemnie życzenia..  

Dwoje  nauczycieli wyjechało do Finlandii w ramach programu 

Sokrates Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. W trakcie wizyty  

   

     „Jasełka"  w  SP  Czarnocin 

omówiono   cele, zadania oraz sposób ich realizacji w ciągu dwóch 

lat trwania programu. W spotkaniu udział brali również 

przedstawiciele szkół partnerskich z Finlandii, Francji  i Słowenii  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Przy współpracy z Wójtem Gminy zrealizował projekt – 

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. W dniu 12 grudnia 

ub.r. odbyło się spotkanie integracyjne  podsumowujące  realizację 

projektu .W spotkaniu uczestniczyły również dzieci Beneficjentów, 

które otrzymały paczki od Mikołaja. Ośrodek   rozpoczął nabór 

kandydatów do nowego Projektu. Chętnych do podniesienia 

kwalifikacji zapraszamy do złożenia deklaracji w biurze Ośrodka. 

Druki dostępne są również na stronie internetowej GOPS.   

Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie -  

działa w gminie od 08.06.2012r. Przyjął już kilka zgłoszeń, które 

dotyczyły różnych sytuacji a łączy je jedno – przemoc. W/w 

Zespół ma za zadanie położyć kres występowaniu tych zjawisk 

poprzez podjęcie stosownych działań  członków Zespołu. Do tej 

pory udało się zahamować występowanie zjawiska przemocy 

 w zgłoszonych rodzinach. Pracownicy Zespołu udzielają 

informacji na temat, gdzie można uzyskać fachową pomoc  

w zależności od zaistniałego problemu.  W najbliższym czasie 

zaplanowano pogadanki w szkołach. Tematem mają być formy 

przemocy oraz  kierunek i metody szukania pomocy.                                          

Gminne Koło Emerytów i Rencistów 

7 grudnia odbyło się spotkanie seniorów z ter. gminy 

podsumowujące 1. rok  działalności Koła z udziałem Pani Wójt  

oraz zaproszonych gości. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze 

przy kawie i  ciastku.  

W planach pracy gminy. 

Zostały złożone wnioski w  Lokalnej Grupie Działania „Perły 

Ponidzia” o przyznanie pomocy na modernizację i doposażenie 

świetlicy wiejskiej w Dębianach  oraz w Zagajowie.    

 

Trwają prace nad dokumentacjami projektowymi „Budowa dwóch 

ogólnodostępnych sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej  

w Czarnocinie i przy Gimnazjum w Cieszkowach. 

Ponadto:  Planowana jest w kwietniu uroczystość  

                           posadzenia „Dębów Katyńskich”, 

                                       


