
 
                                                 Szanowni Państwo  

 

Pragnę przekazać Państwu 15 już numer naszego gminnego kwartalnika. To ostatnie 

informacje z tej kadencji samorządowej. Z uwagą słuchałam, czego oczekują Państwo od 

wójta, nie lekceważąc żadnej sprawy. Spotykaliśmy się często, przy różnych okazjach  

i z różnych powodów. Miałam przyjemność poznać wielu mieszkańców i całe Rodziny. 

Wiem, z czego Jesteście Państwo dumni i jak poważne są u nas problemy. Myślę, że 

dzisiaj Wszyscy możemy mieć poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Nie zaniedbaliśmy 

żadnej sfery życia społecznego, a Nasza gmina bardzo się zmieniła. Dzisiaj, za te 4 lata 

Wspólnej, dobrej i owocnej  pracy - z serca Państwu dziękuję.  

 

                                                                                                                                Z wyrazami szacunku 

                                                                                                                Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin 
 

19.09 - Uroczystość nadania imienia Batalionów Chłopskich Szkole Podstawowej w Czarnocinie. Uroczystość ta była 

podniosłym wydarzeniem dla szkoły, władz samorządowych oraz lokalnej społeczności. Rozpoczęła się mszą św.  

w kościele w Czarnocinie, którą  celebrowali: ks. Zdzisław Sideł, ks. prałat Marian Głowacki, oraz ks. Krzysztof Wrzesień.  

W uroczystej mszy uczestniczyli honorowi goście: Władze Gminy Czarnocin na czele z Panią Wójt Marią Kasperek  

i Przewodniczącym Rady Gminy  Kazimierzem Warszawą, kombatanci, członkowie BCh i AK oraz ich rodziny, Poseł na 

Sejm RP Mirosław Pawlak, przedstawiciele władz wojewódzkich z Kuratorem Oświaty Małgorzatą Muzoł, przedstawiciele 

organizacji kombatanckich, wojskowych, Starosta Kazimierski Jan Nowak, Grono Pedagogiczne i uczniowie szkoły  

w Czarnocinie oraz rodzice, delegacje szkół, poczty sztandarowe: kombatanckie,  jednostek OSP, PSL, delegacje wieńcowe, 

zaproszeni goście, liczni mieszkańcy. Po mszy wszyscy w uroczystym pochodzie, prowadzonym przez orkiestrę dętą  udali 

się na pobliski cmentarz, gdzie przy zbiorowej mogile żołnierzy poległych  podczas II Wojny Św. odczytano apel pamięci. 

Zabrzmiała trzykrotna salwa honorowa oddana przez Pododdział Honorowy z Centrum Przygotowań Misji Zagranicznych 

w Kielcach. Złożono wieńce, na grobie ofiar zapłonęły znicze. Kolejna część uroczystości odbyła się  w sali gimnastycznej. 

Pani Wójt  podziękowała  wszystkim uczestnikom a na ręce dyrektora szkoły  - Pani Agaty Lalewicz został złożony Akt 

nadania  szkole imienia Batalionów Chłopskich. Uczniowie zaprezentowali  piękny, patriotyczny program artystyczny.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fragment uroczystości                                                                                         Fragment części  artystycznej 

 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Szansa na lepszy start w przyszłość” – program realizowany  

w  gminie Czarnocin. W ramach programu  w wyniku naboru wyłoniono 30 gospodarstw domowych, zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym, które otrzymają sprzęt komputerowy, darmowy dostęp do Internetu przez 5 lat oraz pakiet 

szkoleń. Ponadto 4 placówki użyteczności publicznej otrzymają pracownie komputerowe,; są to Szkoła Podstawowa  

w Czarnocinie–16 komputerów, Szkoła Podstawowa w Sokolinie–16 komputerów, Gimnazjum w Cieszkowach-16 

komputerów, Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie–15 komputerów. W ramach tego projektu gmina uzyskała 100% 

środków unijnych, tj. kwotę 546 879,78 zł. Zakup i montaż sprzętu oraz szkolenia  zostaną zrealizowane do końca 2014r. 
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20.07 - 85 lat  OSP w Cieszkowach. Uroczystość 

rozpoczęła polowa msza św., którą w intencji strażaków 

odprawił ks. Krzysztof Wrzesień. Na uroczystość  

przybyli Prezesi: Poseł Mirosław Pawlak, Starosta  Jan 

Nowak, Pani Wójt Maria Kasperek,  Przewodniczący 

Rady Gminy Kazimierz Warszawa, zaproszeni goście, 

Poczty Sztandarowe  i jednostki OSP, mieszkańcy 

Cieszków i okolicznych miejscowości. Uroczystość 

uświetniła orkiestra dęta. Jednostka otrzymała  nowy 

sztandar, wręczono medale i odznaczenia wyróżniającym 

się strażakom, którzy od lat wspierają działalność OSP,   

jednostka otrzymała listy gratulacyjne. W części 

artystycznej zaprezentowali się:  uczennice z Gimnazjum 

w Cieszkowach oraz  Zespól Seniorów  Gminnego Koła 

Emerytów i Rencistów w Czarnocinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu fragment uroczystości 

17.08 – 50 – lecie OSP  w Ciuślicach. Jednostka 

otrzymała nowy sztandar, a najbardziej zasłużeni 

druhowie odebrali odznaczenia i medale. Uroczystość 

rozpoczęła się polową mszą św., którą w intencji 

strażaków odprawił ks. Jan Piłat. Na uroczystość 

przybyli: Wiceminister Obrony Narodowej- Beata 

Oczkowicz,  Starosta Jan Nowak, Wójt Maria Kasperek,  

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Warszawa, 

zaproszeni goście, Poczty Sztandarowe, jednostki  OSP,  

mieszkańcy Ciuślic oraz okolicznych miejscowości. 

Uroczystość uświetniła  orkiestra dęta. Jednostka została 

odznaczona Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla 

Pożarnictwa”. Wręczono  medale i odznaczenia  

        Na zdjęciu  fragment uroczystości 

wyróżniającym się strażakom. W części artystycznej  

zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej  

w Czarnocinie i zespół Seniorów  Gminnego Koła 

Emerytów i Rencistów.        

28.07 – 08.08  kolejny raz P. Wójt M. Kasperek 

zorganizowała półkolonie dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, których rodzice opłacają składki w KRUS. 

Kierownikiem półkolonii była P. Agata Lalewicz. Dla 

30-osobowej grupy zorganizowano atrakcyjne zajęcia 

rekreacyjne i ruchowe a także wyjazdy m.in.  do 

Krakowa gdzie zwiedzili podziemia Rynku i Muzeum 

Historyczne, do Sandomierza – tam zwiedzali miasto  

a dodatkową atrakcją był rejs statkiem po Wiśle. Ponadto 

były wyjazdy na basen oraz  zwiedzanie nowej strażnicy  

Powiatowej Straży Pożarnej. Na zakończenie zajęć 

uczestnicy otrzymali medale za udział w zajęciach, 

dyplomy i słodycze.         Wycieczka do Krakowa 

10.08 – odbył się coroczny Turniej o Puchar Wójta.  Po 

rozegraniu wszystkich meczów   1 m-ce zajął - LZS 

Cieszkowy- Koryto, 2 m-ce- LZS Bieglów - Miławczyce-

Swoszowice , 3 m-ce - LZS Czarnocin. Wszyscy 

uczestnicy turnieju otrzymali puchary, pamiątkowe 

dyplomy  oraz nagrody, które ufundowała Pani Wójt.  

Statuetkę Najlepszego Zawodnika Turnieju otrzymał 

Łukasz Jajeśniak. 

24.08r. - Dożynki Gminne. Rozpoczęły się uroczystą 

mszą św., podczas której zostały poświęcone wieńce 

dożynkowe i tegoroczne płody ziemi. Po mszy barwny 

korowód dożynkowy przeszedł  na boisko sportowe, 

gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości. Przy 

dźwiękach melodii ludowych kapeli z Tokarni 

Starostowie dożynek Pani Monika Szot z Kolos oraz Pan 

Mikołaj Sambór z Czarnocina przekazali symboliczny 

bochen chleba na ręce Gospodarzy Dożynek, Pani Wójt  

i Przewodniczącego Rady Gminy. Następnie  delegacje 

poszczególnych miejscowości zaprezentowały piękne 

wieńce i obrzędowe przyśpiewki. Komisja Konkursowa  

oceniła wieńce przygotowane zgodnie z regulaminem. 

Najwięcej punktów otrzymał  wieniec Koła Gospodyń 

Wiejskich z Zagajowa,  który reprezentował gminę 

Czarnocin na dożynkach powiatowych w Skalbmierzu.  

Pani Wójt wręczyła dyplomy: dla Koła Gospodyń  

z Zagajowa  oraz    dyplom za zajęcie I-go miejsca  

w konkursie „Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna 



 
 
środowisku” Państwu Annie i  Waldemarowi  Wolskim  

z Charzowic. Na uroczystości dożynkowe przybyli goście 

z województwa, z Marszałkiem Woj. Świętokrzyskiego, 

powiatu, z  Panem Starostą,  goście z ościennych gmin. 

Liczni wystawcy prezentowali swoje wyroby i produkty, 

a koła gospodyń wiejskich przygotowały stoiska 

promocyjne, na których znalazły się  smaczne potrawy 

regionalne. W bloku artystycznym swoje talenty 

zaprezentowali artyści ze szkół z terenu gminy oraz 

Joanna Nawrot – gość specjalny, uczestniczka licznych 

konkursów i zdobywczyni wielu prestiżowych nagród. 

Wystąpił „Zespół Seniorów”  Gminnego Koła Emerytów 

i zespół „Gabłutowianki”. Niedzielne popołudnie 

zakończyła zabawa taneczna.  

na zjięciu fragment uroczystości 

01.09 – Inauguracja nowego roku szkolnego 

połączona z zakończeniem termomodernizacji 

budynków trzech szkół: w Sokolinie, Cieszkowach  

i w Czarnocinie. Gmina Czarnocin jako pierwsza 

ukończyła prace zgodnie z Projektem „Podniesienie 

efektywności energetycznej obiektów użyteczności 

publicznej na terenie powiatu kazimierskiego”.   

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz 

wojewódzkich, powiatu, oświatowych i gminnych, 

młodzież szkolna, rodzice. Marszałek Adam Jarubas 

zwrócił uwagę na postawę samorządu na czele z Panią 

Wójt Marią Kasperek, która nie boi się nowych wyzwań 

i dąży do osiągnięcia zamierzonych celów. Pani Wójt 

podkreśliła, że inwestycja ta była konieczna i teraz 

poprawi się funkcjonowanie szkół, wykonane prace 

zmniejszą koszty utrzymania placówek. Zmienił się 

wygląd zewnętrzny, który wyróżnia te budynki pod 

względem estetycznym. Wartość prac związanych  

z termomodernizacją to ponad 1 200 000 zł, koszt gminy 

-  około 300 tyś. zł.   

W Sokolinie  od 01 września działa Punkt Przedszkolny 

do którego uczęszcza 17 maluchów. W związku z tym 

wykonano zabezpieczenie przeciwpożarowe dostosowane 

do obowiązujących przepisów ppoż. w zaadaptowanych 

pomieszczeniach szkoły. 

W Czarnocinie pomalowano dach na budynku szkoły. 

W Gimnazjum położono nowe płytki na korytarzu. 

Zakupiono i zamontowano  wahadłową huśtawkę 

dwuosobową na placu przy publicznym przedszkolu  

w Czarnocinie. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015:   w Czarnocinie 
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6.09 – „Złote Gody” par małżeńskich, w tym roku 

świętowało je  w naszej gminie 9 par, byli to: Janina  

i Wacław Dubińscy, Ewa i Józef Kocerba, Irena i Jan 

Kowalscy, Krystyna i Władysław Machnikowie, Janina  

i Stanisław Nurkowscy, Maria i Stefan Romańscy, 

Krystyna i Stanisław Sztaba, Teodora i Stanisław 

Wasikowie, Lida i Włodzimierz Wróblowie.  Pary  

otrzymały z rąk P.Wójt Marii Kasperek medale „Za 

długoletnie pożycie małżeńskie” nadane przez 

Prezydenta RP i  listy gratulacyjne.  Od władz 

samorządowych popłynęły życzenia i gratulacje oraz 

piękne  bukiety kwiatów. Jubileusz uczczono gromkim 

100 lat, symboliczną lampką szampana i słodkim 

poczęstunkiem 

 

05.09 - „ Narodowe czytanie 2014”  w tym roku 

przebiegało  w  Gimnazjum in. Armii Krajowej  

w Cieszkowach. Młodzież pięknie czytała fragmenty 

„Pana Wołodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza. 

Czytanie przeplataliśmy „Pieśnią o małym rycerzu”.  

W czytaniu brali udział samorządowcy:  P. Wójt – 



 
 
inicjator projektu, P. Sekretarz, P. Przewodniczący, 

nauczyciele, byli tez uczniowie z SP Czarnocin.  

 

 

05.10 – Mieszkańcy Michałowic otrzymali do użytku  

nowo wybudowany budynek Filii Bibliotecznej. 

Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym przecięciem 

wstęgi, następnie Ks. Proboszcz Jan Piłat poświęcił nowy 

budynek. Pani Wójt powitała przybyłych gości oraz 

mieszkańców Michałowic, podkreśliła znaczenie planów, 

budowy i działalności nowej biblioteki, która będzie 

pełnić także rolę centrum kulturalnego i społecznego. 

Otwarcie uświetniły popisy wokalne i recytatorskie 

młodzieży z Gimnazjum i  ze Szkoły Podstawowej  

z Czarnocina oraz Zespołu Gminnego Koła Emerytów. 

Uroczystość zakończyła się wspólnym piknikiem. 

 

Zakończone inwestycje w III kw. br: 

- Termomodernizacja 3 szkół: w Sokoline, Czarnocinie, 

Cieszkowach 

- Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach 

- Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieglowie 

 

 

 

 

 

 

   

 wnętrze wyremontowanej świetlicy w Bieglowie 

- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej  oraz 

zagospodarowanie terenu wokół budynku w Stradowie 

Wnętrze wyremontowanej świetlicy w Stradowie 

- Przebudowa drogi  Malżyce – 529 mb 

- Droga Cieszkowy – Krzyż – 456 mb 

- Droga Stradów – Dębiany – 354 mb 

- Montaż witaczy  i  tablic informacyjnych 

-  Została wydana „Monografia gminy Czarnocin 

Obecnie i ze spojrzeniem wstecz”.  Każde gospodarstwo 

domowe otrzyma bezpłatny egzemplarz tego wydania. 

 Inwestycje w trakcie realizacji 

- Budowa ogrodzenia i placów zabaw w Zagajowie  

i Dębianach – prace dobiegają  końca 

- Budowa dwóch nitek wodociągu: Zagajów Podlesie  

Zagajów-Bugaj  

- Przy okazji budowy wodociągu zostanie odbudowane  

i utwardzone ok. 2 km drogi Zagajów-Podlesie  

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół 

świetlic w Miławczycach i Opatkowiczkach 

- Doposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej  

w Miławczycach i Opatkowiczkach, podpisana umowa 

- budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku  

Niepublicznego Zakładu  Opieki Zdrowotnej SALUS  

w Czarnocinie. 

Ogłoszone przetargi  na: 

Przebudowa drogi gminnej Sokolina  - Kolosy  -  304 mb. 

- Przebudowa  drogi gminnej Kolosy – Koniecmosty -  

575 mb. 

- Przebudowa drogi gminnej Bieglów  - 415 mb. 

- zimowe utrzymanie  dróg gminnych. 

08.11 (sobota) – badania mammograficzne przy Urzędzie 

Gminy w Czarncinie,  dla kobiet  w wieku od 50 do 69 

roku życia. Kobiety spoza grupy wiekowej mogą 

wykonać badania odpłatnie (60 zł). 

 

11 listopada – 25-lecie nadania imienia Leona 

Wójcickiego  Szkole Podstawowej w Sokolinie 

połączone z obchodami Gminnego Święta 

Niepodległości. 

Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców  

oraz absolwentów Szkoły Podstawowej w Sokolinie. 



Najważniejsze inwestycje 

 

Wykonanie 14,6 km gminnych dróg asfaltowych 

 

 

 

 

 

 

Utwardzenie 2 km dróg gminnych. 

Budowa Kompleksu Sportowego „ORLIK 2012” 

 

 

 

 

 

Wybudowanie 2 sal gimnastycznych przy  

szkołach w Cieszkowach i Czarnocinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

w latach 2011 – 2014 

 

Remonty i doposażenie 12 remizo – świetlic 

 

 

 

 

 

Wybudowanie biblioteki w Michałowicach. 

 

 

 

 

 

 

 

Zakupienie 4 samochodów  strażackich. 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż 8 placów zabaw dla dzieci 

 



Budowa przepompowni wody w Mikołajowie 

 

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie centrum wsi Kolosy,  

Cieszkowy, Czarnocin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa 121 przydomowych oczyszczalni 

ścieków 

 

 

 

 

 

 

 

Termomodernizacja szkół w Sokolinie, 

Cieszkowach i Czarnocinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaż tablic informacyjnych, witaczy,  

i tablic ogłoszeniowych 

 

 

 

 

 

 

Remonty zborów ariańskich w Cieszkowach 

 i Kolosach 

Wykonanie 2 nitek (3139) wodociągu  

w Zagajowie 

Zakupienie 93 komputerów ze 100% 

dofinansowaniem ( 3x16 do szkół, 15 do biblioteki, 30 

dla mieszkańców) 

Przebudowa oświetlenia ulicznego 

Wydanie MONOGRAFII GMINY 

Wymiana dachu na świetlicy w Zagajowie 

Wymiana dachu na świetlicy w Ciuślicach 

Utwardzenie placu w Krzyżu 

Wykonanie podjazdu do Ośrodka Zdrowia 

W 2014 roku Gmina Czarnocin otrzymała 

nominację do Świętokrzyskiej Viktorii  

w kategorii „SAMORZĄDNOŚĆ” znajdując się  

w pięciu z wyróżnionych gmin województwa. 

 



Najważniejsze wydarzenia w latach 2011 – 2014 

 
Odsłonięcie Pomnika Pamięci Ofiar Katyńskich w Czarnocinie  

oraz posadzenie „Dębów Katyńskich”  

 

 

Powiatowy Dzień Strażaka połączony                     90 –lecie OSP Czarnocin 01.07.2012r. 

z obchodami 90-lecia OSP w Sokolinie 

06.06.2012r. 

 

 

Dożynki Powiatowe w Czarnocinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85-lecie OSP W Cieszkowach 

 

                                                                                     
 

50-lecie OSP w Ciuślicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadanie imienia „Batalionów Chłopskich” Szkole Podstawowej w Czarnocinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminne obchody 70-lecia „Rzeczpospolitej Partyzanckiej” - 2014 

Obchody 25-lecia nadania imienia Leona Wójcickiego Szkole Podstawowej w Sokolinie 

połączone z Gminnym Świętem Niepodległości 

 

Corocznie: 

 

Gminne Święto Kobiet  

Święto Konstytucji 3-go Maja 

Święto Niepodległości 

 Półkolonie i zimowiska dla dzieci 

Projekty unijne dla bezrobotnych, Bezpłatne badania kontrolne 

Rozgrywki o Puchar Wójta, Gminne Zawody Strażackie 


