
 

Szanowni Państwo 

      

         W III kwartale wystąpiły nawałnice, które utrudniały żniwa i spowodowały 

duże zniszczenia w infrastrukturze drogowej, zwłaszcza w północno – zachodniej 

części gminy. Do dziś usuwamy skutki tych zniszczeń. Najważniejsze wiadomości 

dotyczą budowy 13 odcinków dróg asfaltowych o łącznej długości ok. 13 km. 
Obecny rok jest dla naszej Gminy wielkim wyzwaniem z zakresu drogownictwa. 

Wszystkie inwestycje drogowe w tym roku realizowane są z wysokim 

dofinansowaniem. Prace na drogach cały czas jeszcze trwają. Drugą ważną 

inwestycją tego roku jest zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

dla OSP z Sokoliny. To drugi nowy samochód dla tej Jednostki. Na ten cel Gmina przeznaczyła  

300 000zł. Samochód dostarczony zostanie w listopadzie, oficjalne przekazanie w grudniu.  

Zapraszam Państwa do zapoznania się treścią 23 numeru  kwartalnika.                                                

                                                                                                                           Z wyrazami szacunku 

                                                                                                                                     Maria Kasperek 

Wójt Gminy Czarnocin 

Inwestycje  w III kw. 2016r.  
Realizacja zadań związanych z przebudową dróg gminnych: 

1) Mikołajów -  Zagajów – 1122 mb, 

2) Stropieszyn – 800 mb,                    Łączny koszt przebudowy 357 494,00.  

    Droga Stropieszyn                                                     Droga Mikołajów – Zagajów                                  Droga  Krzyż - Cieszkowy 

3) Krzyż – Cieszkowy – 960 mb,  koszt przebudowy 178 482,42 

Na przebudowę tych dróg gmina  uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów przebudowy dróg ze 

środków UE, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętych PROW. 

4) Kolosy – Stawiszyce – 280 mb,    koszt przebudowy 93 178,30. 

5) Malżyce-Turnawiec-Czarnocin – 1064 mb,  koszt przebudowy 248 664,01. 

Na przebudowę tych dróg  Gmina Czarnocin otrzymała Promesę  dotacyjną w wysokości 408 000 zł. 
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6) Malżyce – Górki  - 475 mb, koszt przebudowy 

59675,55 - środki  na przebudowę tej drogi Gmina 

pozyskała z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (50% 

całości zadania). Przebudowa tych 6 odcinków dróg 

jest już zakończona. 

 

W III kw. gmina realizuje kolejne inwestycje: 

Trwa przebudowa drogi gminnej Zagajów – Zagajów 

Podlesie - 1213 mb         koszt przebudowy-233 830,10. 

Na przebudowę tej drogi Gmina pozyskała dotację 

celową  z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych w wys. 170 732 zł – 80% całości zadania, 

przebudowa drogi jest w trakcie realizacji. 

Dobiegają końca prace przy przebudowie drogi 

gminnej Zagajów – Charbinowice - 1295 mb, koszt                   

przebudowy 226 937, 20. Na przebudowę tej drogi 

Gmina pozyskała dotację celową  z budżetu państwa na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 175 300 zł 

– 78,06% całości zadania. 

 

Trwa przebudowa odcinka drogi powiatowej 0523T  

Zagajów - Sokolina , Gmina Czarnocin 

współfinansowała budowę, wkład gminy to 80 000 zł. 

Wkrótce rozpoczną się prace nad przebudową dwóch 

dróg: Charzowice – Sokolina i Będziaki Centrum. 

- Będzie także realizowane zadanie pn. „Przebudowa 

drogi gminnej Dębiany – Soboszów” – 1057 mb.   

Na ten cel gmina pozyskała dotację w wys. 284 910 zł. 

Dzięki staraniom Gminy został  wykonany  pierwszy 

odcinek chodnika w miejscowości Krzyż wzdłuż drogi 

Nr 776.    

Na wniosek Gminy zostały także  zamontowane barierki 

zabezpieczające  wzdłuż drogi wojewódzkiej 770,    

w Czarnocinie 

 

Gmina przeprowadziła postępowanie przetargowe na 

„Zakup  średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego  

i chemicznego” dla potrzeb Jednostki OSP  

w Sokolinie. Koszt zakupu to 742 920 zł. Gmina 

pozyskała środki; z Krajowego Systemu Ratownictwa 

Gaśniczego – 120 000 zł, z Ministerstwa Cyfryzacji – 

194 000 zł, z Wojewódzkiego Funduszu ochrony 

Środowiska 133 000 zł. Środki własne, które Gmina 

przeznaczyła na zakup tego samochodu to 300 000 zł. 

Umowa została już podpisana, samochód zostanie 

dostarczony w listopadzie. Oficjalne przekazanie 

nastąpi w grudniu. 

Lipiec upłynął pod znakiem wypoczynku 

wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, którego  Gmina 

Czarnocin była współorganizatorem.  

Przez dwa tygodnie 10-osobowa grupa dzieci  

i młodzieży z SP Czarnocin, SP Sokolina i Gimnazjum 

wypoczywała w Stegnie. Dowóz uczestników do 

punktu zbiórki sfinansowała Gmina. 



 
 

Dwie osoby skorzystały z 10-dniowego wypoczynku 

w Kościelisku. 

Dwóch młodocianych druhów wzięło udział  

w zajęciach na obozie szkoleniowym dla członków 

MDP w Jarosławcu, ich pobyt był także 

dofinansowany przez Gminę.  

W ostatnich 14 dniach sierpnia  na koloniach   

w Mrzeżynie wypoczywała kolejna  grupa młodzieży, 

tym razem  z SP Czarnocin.  

 

28.07 – 05.08 – Półkolonie, kolejny raz   gmina  była 

organizatorem wypoczynku wakacyjnego dla dzieci 

rolników. W tym roku 10 – dniowe zajęcia odbywały 

się w Szkole w Sokolinie, W zajęciach uczestniczyło 

74 osoby, była to rekordowa liczba chętnych.  

Odpłatność rodziców - 50 zł za dziecko. Dla 

uczestników zaplanowano zajęcia kulturalne, 

plastyczne, ruchowe, wycieczki, wyjazdy na basen, do 

kina. Wszyscy byli ubezpieczeni, otrzymywali  

2 posiłki dziennie. Dowóz i odwóz uczestników po 

zajęciach w całości sfinansowała Gmina Czarnocin.  

Zakończenie półkolonii 

16.07. – Świętokrzyska Jatka, to maraton, którego 

współorganizatorem po raz  pierwszy  była Gmina 

Czarnocin. Ponad siedemdziesięciu zawodników  

z całej Polski rywalizowało na trasach 25 i 50 km, 

najmłodsi zawodnicy startowali na trasie „mini”. 

Każdy zawodnik, który ukończył maraton, otrzymał 

pamiątkowy dyplom, zwycięzcy otrzymali puchary 

a Pani Wójt obdarowała wszystkich zestawami 

promującymi naszą gminę. 

 

23.07. – Weekend Seniorów w Chęcinach.  
24-osobowa grupa aktywnych Seniorów z naszej 

gminy uczestniczyła w wojewódzkim spotkaniu, 

którego pomysłodawcą był Urząd Marszałkowski. 

Uczestnicy z 17-tu gmin wysłuchali prelekcji lekarzy 

specjalistów pod hasłem „aktywny senior”, 

uczestniczyli w zajęciach aerobiku, Nordic Walkingu, 

terapii tańcem, mogli także zwiedzić Chęciny. 

Program spotkania oraz polityka prosenioralna zyskała 

poparcie Pani Wójt, która zapewniła uczestnikom 

wyjazdu transport. 

 



 
 

26.07. – Rozstrzygnięcie konkursu gminnego „Piękna 

i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku”. Do 

tegorocznej edycji zgłoszono 2 zagrody: P. Aleksandry 

i Dariusza Piotrowskich z Ciuślic oraz P. Edyty  

i Krystiana Przeniosło z Bieglowa.  I miejsce  

w Gminie a także w Powiecie otrzymała zagroda 

Państwa Piotrowskich z Ciuślic.  

27.07. – Piknik Rodzinny w Kolosach. Tradycyjnie 

już Panie z KGW  zorganizowały wakacyjną imprezę, 

która łączy mieszkańców, młodzież, gości 

przebywających na wakacjach. Nie zabrakło także 

przedstawicieli władzy samorządowej. Lokalnej 

publiczności zaprezentowała swoje umiejętności 

wokalne i taneczne grupa uczniów z Sokoliny oraz 

utalentowana Ola Pobiega z Kolos.  

 

26 – 31.07 - Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016. 
Około 100-osobowa grupa pielgrzymów z Włoch 

przebywała w naszej Gminie. Gmina dołożyła 

wszelkich starań aby czuli się jak nalepiej.  Pielgrzymi 

zostali zakwaterowani w Hali Sportowej przy Szkole 

Podstawowej w Czarnocinie, Panie z KGW Ciuślice 

 i KGW Czarnocin zadbały o posiłki. Utalentowani 

uczniowie z naszych szkół wystąpili  w Skalbmierzu 

podczas Festiwalu Młodych, gdzie swym brawurowym 

występem porwali zgromadzonych pielgrzymów na 

błoniach do wspólnej zabawy. 

07.07. –Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 

Gminy Czarnocin.  W rozgrywkach turniejowych 

uczestniczyły 3 drużyny. 

I m-ce wywalczył LZS Czarnocin, 

II m-ce LZS Cieszkowy – Koryto, 

III m-ce LZS Bieglów Miławczyce. 

Najlepszym zawodnikiem został Radosław Rasała. 

Pani Wójt wręczając nagrody pogratulowała 

zwycięzcom i podziękowała zawodnikom.  

 

21.08. – Dożynki Gminne w Czarnocinie. Po mszy 

św. korowód wieńcowy udał się w rytmie dźwięków 

orkiestry dętej na płytę boiska, gdzie rozpoczęła się 

część oficjalna; przekazanie chleba gospodarzowi 

Gminy, Pani Marii Kasperek przez Starostów 

tegorocznych  dożynek, Panią Anetę Cebula z Ciuślic 

oraz Grzegorza Bawół z Michałowic. Następnie 

nastąpiła prezentacja wieńców przygotowanych przez 

6 sołectw. Komisja oceniła wieńce przygotowane  

z tegorocznych płodów ziemi i wybrała wieniec 

przygotowany przez mieszkańców Czarnocina.  

W części artystycznej zaprezentowali się m.in. 

Seniorzy, uczniowie SP Sokolina, Gimnazjum.  Panie 

z KGW przygotowały barwne stoiska z swojskim 

jadłem i ciastami. Były także stoiska wystawiennicze 

szkół, instytucji oraz rzemiosła artystycznego. 

Gospodarzami tegorocznych dożynek były  sołectwa 

 z Ciuślic i Michałowic.    



 
 

25.08. Bezpłatna mammografia. Przy Urzędzie 

Gminy stacjonował cytomammobus, w którym kolejne 

38 Pań  skorzystało z bezpłatnych badań.  

28.08. – Dożynki Powiatowe w Bejscach. Gminę 

Czarnocin reprezentowała delegacja wieńcowa: 

mieszkańcy Czarnocina oraz Pani Wójt Maria 

Kasperek, Pan Przewodniczący Kazimierz Warszawa 

starostowie - P. Aneta Cebula i P. Grzegorz Bawół,  

reprezentacja KGW Czarnocin, pracownicy urzędu  

oraz utalentowane absolwentki Gimnazjum, Ola 

Pobiega i Ala Paczkowska. 

02.09. Gminna Biblioteka Publiczna kolejny raz 

zorganizowała Narodowe Czytanie w Gminie 

Czarnocin, które miało miejsce w  Gimnazjum im. 

Armii Krajowej w Cieszkowach. Mogliśmy wspólnie 

czytać  „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, które  

rozpoczęła Pani Wójt, następnie pracownicy Urzędu 

oraz uczniowie mogli zaprezentować słuchaczom losy 

powieściowych bohaterów. 

 

03.09. Turniej Ogólnopolski ORLIK POLSKA,   
w Cieszkowach odbyły się rozgrywki wojewódzkie.  

W tym Turnieju startują wyłącznie drużyny 

amatorskie. Drużyna reprezentująca Gminę Czarnocin, 

„Szybcy i wściekli” zwyciężyła w finale i wzięła 

udział w ogólnopolskich rozgrywkach/24-25.09.2016/. 

04. 09. – delegacja powiatu kazimierskiego brała 

udział w Dożynkach Wojewódzkich w Końskich, 

naszą Gminę godnie reprezentowała Ola Pobiega, 

laureatka wielu konkursów; m.in. aktualna 

zwyciężczyni „Talentu Świętokrzyskiego 2015”. 

 Natomiast młodzież z SP Sokolina i Gimnazjum 

również  w tym dniu reprezentowała Gminę na 

obchodach Święta Marchewki w Sielcu Kolonii. 

04.09. Delegacja sołectwa Ciuślice uczestniczyła  

w obchodach dożynkowych na Jasnej Górze. 

09.09. Panie z KGW Ciuślice wzięły udział w obchodach 

150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu.  

W ramach przeglądu dorobku artystycznego Kół 

wystąpiły na scenie z pieśnią „Rolniku, czy ci nie żal”, 

która bardzo spodobała się publiczności. Panie 

wystawiały także własne robótki ręczne. Wyjazd był 

połączony z pielgrzymką parafialną do Sanktuarium.  

20.09.- „Kochane Pierwszaki”, w tym roku spotkanie 

ok.1100 pierwszaków odbyło się w Gminie Sitkówka – 

Nowiny. W czasie wspólnej zabawy funkcjonariusze 

Policji praktycznie uczyli dzieci jak zachować 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Biskup Marian 

Florczyk poświęcił plecaki a Naczelnik Delegatury 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Biskup Marian 

Florczyk poświęcił plecaki a Naczelnik Delegatury 



 
 

IPN obdarował wszystkie dzieci opaskami  

odblaskowymi. Natomiast Pani Wójt ufundowała 

„Kochanym Pierwszakom” transport. 

26 – 30.09. Panie Maria Adamczyk i  Monika Lotko  

 z KGW Ciuślice wyjechały na tygodniową wycieczkę 

do Brukseli, w nagrodę za zajęcie I m-ca  

w Świętokrzyskim Mistrzu Kuchni w Tokarni. 

Sponsorem wyjazdu była Europosłanka Beata 

Gosiewska. Panie oprócz Europarlamentu zwiedziły 

także  Belgię, Holandię i Niemcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30.09.  Jubileusz 50 – lecia pożycia par małżeńskich 
świętowali Państwo: 

1. Maria i Marian Bębenek z Sokoliny 

2. Krystyna i Marian Futrzyńscy z Będziak, 

3. Zenona i Sylwester Kaczmarczyk z Dębian, 

4. Marianna i Stanisław Kozik z Koryta, 

5. Halina i Leon Kubiccy z Soboszowa, 

6. Jolanta i Edward Łudzik z Krzyża, 

7. Eufemilia i Kazimierz Rej z Soboszowa 

8. Marianna i Wacław Wiązania z Czarnocina. 
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane 

przez Prezydenta RP uroczyście wręczyła Wójt 

Gminy, Pani Maria Kasperek.  Czcigodni Jubilaci 

otrzymali listy gratulacyjne, upominki kwiaty oraz 

życzenia kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu, 

zgodzie i miłości od Pani Wójt, Pana 

Przewodniczącego oraz Sekretarza Województwa, 

Pana Bernarda Antosa który reprezentował Pana 

Marszałka. 

 

 

Na zdjęciu  Szanowni Jubilaci 
 

30.09. – rozgrywki ligowe o „Puchar Wójta Gminy 

Czarnocin na Orliku w Cieszkowach”. Rozgrywki 

trwały ponad 4 m-ce, rozegrano 72 mecze. Ostatecznie 

I m-ce zajęła drużyna FC Królewscy, 

 II m-ce Szybcy i wściekli Cieszkowy, 

III m-ce Złoty Team Broniszów. 

Najlepszym bramkarzem został Paweł Marzec, 

królem strzelców Patryk Wiązania. Medale, puchary 

oraz dyplomy wręczyła Pani Wójt Maria Kasperek 

oraz Przewodniczący Rady Kazimierz Warszawa. 

 
 

14.10.  -   Dzień   Edukacji Narodowej.  

Wszystkim pracownikom oświaty składamy 

serdeczne życzenia  wielu sukcesów zawodowych 

oraz tego aby podejmowany trud był źródłem 

satysfakcji i społecznego uznania.   

 

 

 

W październiku przypada także Światowy Dzień 

Seniora, z tej okazji życzymy wszystkim Seniorom 

z Gminy Czarnocin zdrowia, nieustającej energii, 

ciągłego zaangażowania oraz szacunku otoczenia. 

Maria Kasperek, Wójt Gminy Czarnocin 

Kazimierz Warszawa, Przewodniczący 

 Rady Gminy w Czarnocinie 

Zapraszamy do udziału w gminnych obchodach  

98. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę 

– 11 listopada o godz. 12.00 w Czarnocinie. 


