
Szanowni Państwo 

 

                              Trzeci kwartał 2017 r. to nie tylko ważne wydarzenia, ale także  

rozpoczęcie realizacji kilku kolejnych, bardzo  ważnych dla naszej Gminy, 

inwestycji.  

                  Trwa budowa 99  przydomowych  oczyszczalni  ścieków. 

Przeprowadzamy termomodernizację 3 obiektów w Czarnocinie: ośrodka 

zdrowia,  urzędu gminy oraz  remizo – świetlicy. Pragnę także poinformować 

Państwa, że w miesiącu lipcu gmina nasza otrzymała kolejne dwie promesy na 

budowę 6 odcinków dróg gminnych, razem stanowi to kwotę  608 000 zł. Były ważne jubileusze 

i imprezy sportowe. Podpisałam umowę o  współpracy międzygminnej w celu wspólnego złożenia 

wniosku na projekt związany z instalacją  kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych.  Zapraszam 

do zapoznania się z treścią kwartalnika. 

Z wyrazami szacunku 

                                                                                                                                     Maria Kasperek 

                                                                                                                                   Wójt Gminy 
 

20.08. - Dożynki Gminne w Czarnocinie. Gospodarzami tegorocznego święta plonów było sołectwo 

Bieglów, a jego reprezentanci, Pani Agnieszka Cichy i Pan Krystian Przeniosło pełnili zaszczytne funkcje 

Starostów. Uroczystości rozpoczęły się mszą św., podczas 

której poświęcono chleb, płody ziemi oraz wieńce 

dożynkowe, przygotowane przez 6 sołectw (Bieglów, 

Cieszkowy, Ciuślice, Czarnocin, Kolosy Koryto, Krzyż). 

Po przejściu barwnego korowodu na płytę boiska 

nastąpiło oficjalne otwarcie Dożynek Gminnych przez 

Panią Wójt Marię Kasperek oraz Przewodniczącego Rady 

Gminy Kazimierza Warszawę. Głos zabrali także  goście, 

m.in. Poseł na Sejm RP Krystian Jarubas.  W części 

artystyczno – rozrywkowej zaprezentował się zespół 

Seniorzy, przedszkolaki, uczniowie oraz nasze  

czarnocińskie gwiazdy: Aleksandra Pobiega, 

Monika Tomasik, Norbert Wróbel oraz 

znana sopranistka Pani Joanna Nawrot.  

W konkursie zwyciężył wieniec 

przygotowany przez sołectwo Krzyż. 

Atrakcyjnym dopełnieniem dożynek były 

stoiska  Pań z  Kół Gospodyń Wiejskich  

na których było wiele wspaniałych 

smakołyków.  

Dożynkową uroczystość prowadziły Panie: 

Małgorzata Pieron oraz Dominika Bączek, 

które czuwały także nad organizacją  

i przygotowaniami. Dożynki zakończyły się 

zabawą taneczną.  

                             kwartalnik nr 27,  lipiec - wrzesień  2017 



02.07. odbyły się X Powiatowe Zawody 

Sportowo – Pożarnicze w Kazimierzy Wielkiej. 

Do udziału w zawodach zakwalifikowały się  

4 drużyny: OSP Cieszkowy,  OSP Bieglów, oraz 

MDP „chłopięca” Bieglów, MDP „dziewczęca” 

Cieszkowy, drużyny młodzieżowe zajęły 2-gie 

miejsca. Drużyny te otrzymały nagrody 

ufundowane przez Wójta Gminy Czarnocin. 

02.07. OSP w Stradowie świętowała 90-lecie 

istnienia. Po uroczystej mszy św. nastąpił  

przemarsz orkiestry dętej, Pocztów 

Sztandarowych oraz zaproszonych gości. Pani 

Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy, 

pogratulowali Jednostce wspaniałego jubileuszu, 

której rys historyczny przedstawił druh Ryszard 

Zadara.  W dalszej części uroczystości wręczono 

medale i odznaczenia wyróżniającym się 

strażakom, którzy od lat wspierają działalność 

Jednostek OSP. Uroczystość  zakończyła się 

zabawą taneczną. 

09.07. lipca  23-osobowa grupa Seniorów  

z Gminy Czarnocin po raz drugi uczestniczyła 

w Weekendzie Seniora” w Chęcinach. Celem 

wydarzenia była międzygminna integracja osób 

starszych, wskazanie im aktywności sportowej 

i zdrowotnej, wspólna zabawa przy muzyce,   

podkreślenie znaczenia osób starszych w życiu 

publicznym, a także potrzeba stwarzania im 

warunków do zdrowego i aktywnego sposobu 

spędzania wolnego czasu.  Udział Seniorów  

w tym wydarzeniu był bezpłatny ale spotkanie 

mogło się odbyć dzięki  Pani Wójt, która 

zapewniła aktywnej grupie seniorów  transport. 

 

11.07. Wójt Gminy Czarnocin Pani Maria 

Kasperek otrzymała z rąk Pani Agaty 

Wojtyszek – Wojewody Świętokrzyskiej 

promesę, przyznaną w ramach środków na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Powyższa Promesa dotyczy zadania pn.: 

„Przebudowa drogi Sokolina - odcinek na dł. 420 

mb”. Wysokość przyznanej dotacji to 83 000,00.  

 

13 i 14. 07.  na parkingu przy budynku Urzędu 

Gminy  stacjonował cytomammobus, w którym 

była możliwość wykonania badań 

profilaktycznych, z których skorzystało  

62 Panie. Naszą gminę wyróżnia największa 

frekwencja w pow. kazimierskim. 

16.07. Piknik Rodzinny w Kolosach, 

zorganizowany kolejny już raz przez Panie  

z KGW i druhów z OSP. Na piknik przybyły całe 

rodziny dla których organizatorzy przygotowali 

wiele atrakcji. Zebrani mogli podziwiać popisy 

wokalno -  artystyczne swoich pociech. Władze 

samorządowe gminy i powiatu także spędziły 

niedzielne popołudnie wśród zgromadzonych 

gości w Kolosach. 

 



Inwestycje  
1. Wykonane drogi gminne: 

1) droga dojazdowa do gruntów w Zagajowie – 210 

mb, 

 
2) droga dojazdowa do gruntów  w Turnawcu – 773 

mb,  

3) przebudowa drogi w Sokolinie – 420 mb. 

 

2. Trwa realizacja bardzo ważnych zadań. 

1) Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia  

     w Czarnocinie  

2) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy  

3)  termomodernizacja budynku OSP 

     w Czarnocinie 

4) budowa 99 przydomowych oczyszczalni 

ścieków – w trakcie realizacji, prace przebiegają  

zgodnie z harmonogramem. 

5) Budowa Pompowni Wody w Stradowie  

– w trakcie realizacji. 

 

3. Po rozstrzygnięciu przetargów gmina 

podpisała umowy na wykonanie kolejnych 

odcinków dróg: 

1) droga Stradów – Dębiany – 600 mb, 

2) droga Będziaki – Soboszów – 300 mb, 

3) droga Kolosy – Charzowice – 300 mb, 

4) droga Czarnocin- Mękarzowice – 150 mb, 

5) droga  Mękarzowice - Ujęcie - 210 mb, 

6) droga w Stradowie – 140 mb, 

7) droga w Będziakach – 95 mb. 

8) w IV kw. wykonana będzie droga główna do 

Miławczyc – 965 mb, /w ramach umowy z ubiegłego r./ 

 

4. W ramach konkursu „Odnowa Wsi 

Świętokrzyskiej”  zakupiono wyposażenie do 

remizy OSP w Czarnocinie: 16 stołów, projektor 

z ekranem na statywie, sprzęt nagłaśniający, za 

kwotę 12  103,74 zł. 

 

5. Zakupiono sprzęt strażacki dla: 

OSP Ciuślice – pompa szlamowa, 

OSP Czarnocin – agregat prądotwórczy, 

OSP Kolosy – pilarka do drewna, 

OSP Bieglów – wymiana bramy garażowej, zakup 

umundurowania. Środki na zakup pochodziły  

z MSWiA, 15 400 zł, z budżetu gminy -  3 514 zł. 

 

6. W październiku rozpocznie się remont 

pomieszczeń w remizie  w Stradowie. Środki na 

remont pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego oraz 

z dotacji celowej z gminy. 

 

7. 31.08. Podpisanie umowy w ramach 

porozumienia międzygminnego do wspólnej 

realizacji projektu pn. „Instalacja systemów 

energii odnawialnej na domach prywatnych”. 

Porozumienie podpisały 4 gminy: Czarnocin, 

Opatowiec, Bejsce, Wiślica. 

 

8. W ramach Programu „Pracownia edukacji 

ekologiczno – przyrodniczej”  Szkoła 

Podstawowa w Sokolinie otrzymała pracownię  



wyposażoną w pomoce dydaktyczne i sprzęt. 

Program ma na celu  podnoszenie świadomości 

ekologicznej oraz rozwijanie u uczniów postaw  

i umiejętności badawczych. 

9. Gmina złożyła wniosek o dotację na 

wyposażenie gabinetów lekarskich w każdej 

szkole naszej gminy, na łączną kwotę 16 701,36. 

16.07. - Wojewódzkie Święto Policji  

w Sandomierzu. Komenda Powiatowa Policji  

 zaprosiła do udziału Gminę Czarnocin. Na 

stoisku promocyjnym znalazły się gadżety  

w formie odblasków, kwartalniki gminne oraz 

ulotki z charakterystycznymi  miejscami w naszej  

gminie. Nie zabrakło także statuetki „Koziołka” – 

wyróżnienia,  które gmina otrzymała za 

szczególne działania w kierunku bezpieczeństwa. 

21 – 23.07. – II Edycja Świętokrzyskiej Jatki 

 w Czarnocinie. Impreza sportowa w tym roku 

oprócz tras pieszych zawierała także trasy 

rowerowe. W piątek o godz. 16-ej nastąpiło 

otwarcie bazy w Szkole w Czarnocinie,  

a o północy wystartowała trasa piesza na 100km. 

W sobotę ruszyły: trasa piesza na 50km, trasa 

rowerowa na 130km, trasa piesza na 25km, trasa 

rowerowa na 50km. Najmłodsi uczestnicy o godz. 

11.00 wyruszyli na swoją Mini Jatkę.  

W maratonach uczestniczyło ok.130 uczestników 

z całej Polski. Każdy zawodnik musiał odwiedzić 

każdy punkt danej trasy i potwierdzić to na karcie 

startowej. Wieczorem odbyła się dekoracja 

najlepszych zawodników, każdy kto ukończył 

zawody otrzymał pamiątkowy medal od 

organizatorów, a także zestaw gadżetów Gminy 

Czarnocin ufundowany przez Panią Wójt Marię 

Kasperek, która pogratulowała wszystkim 

uczestnikom oraz podziękowała organizatorom za 

promowanie naszej gminy. Panie z KGW 

Czarnocin przygotowały słodki poczęstunek  

a Panie z KGW oraz  Strażacy z Sokoliny 

zorganizowali punkt żywieniowy, w którym 

wydawana była  zupa dla uczestników.  

26.07. Podziękowania dla Pani Teresy Nawrot, 

która po wieloletniej pracy i 25-letnim kierowaniu 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

przeszła na zasłużoną emeryturę. Podziękowanie 

Pani Teresie złożyła Pani Wójt, oraz Pan 

Przewodniczący. Życzymy Jej dużo zdrowia  

i pogody ducha.  

Od 1 sierpnia funkcję Kierownika GOPS-u 

pełni Pani Małgorzata Pieron. 

31.07 – 11.08.-  wypoczynek letni w formie 

półkolonii, zorganizowany przez Gminę 

Czarnocin. Półkolonie corocznie cieszą się   

dużym zainteresowaniem,  w tym roku brała  

w nich udział imponująca liczba uczestników, tj. 

67 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Półkolonie 

zorganizowano w  Gimnazjum w Cieszkowach. 

Zajęcia rozpoczęły się pod kątem bezpieczeństwa. 

Poruszane były także problemy społeczne: 

przemocy oraz skutków spożywania alkoholu. 

Funkcjonariusze mundurowi przybliżyli także 



specyfikę służby, udostępniali sprzęt. Nie 

zabrakło również wielu atrakcji wyjazdowych 

m.in. do kina w Busku-Zdroju, do Wiślicy, do 

Pińczowa, gdzie  dzieci poznawały piękno 

krajobrazu podczas przejażdżki Ciuchcią 

Ponidzia. Na zakończenie było ognisko, zabawy, 

wspólne śpiewanie piosenek. 

31.07.  w Pińczowie, Wójt Gminy   Pani Maria 

Kasperek,  podczas spotkania z  Marszałkiem 

Woj. Świętokrzyskiego podpisała dwie umowy 

przekazania środków finansowych. Pierwsza  

z umów dotyczyła „zakupu wyposażenia do 

remizy strażackiej w Czarnocinie” - w ramach 

konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 

rok” na kwotę 5 976,58 zł. Natomiast druga 

umowa dotyczyła przebudowy drogi  

w miejscowości Turnawiec, odcinek 773m - 

modernizacja/przebudowa dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych, na kwotę 46 000 zł. 

 

04.07. Pani Wójt otrzymała z rąk Wojewody 

Świętokrzyskiej Pani Agaty Wojtyszek kolejną 

promesę, przyznaną w ramach podziału 

środków na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych.  

Za otrzymaną dotację w wysokości 525 000 zł 

wykonane zostaną następujące zadania:  

1.Przebudowa drogi Stradów- Dębiany - 600 mb 

2.Przebudowa drogi Będziaki- Soboszów-300 mb. 

3.Przebudowa drogi Kolosy- Charzowice-300 mb. 

4.Przebudowa drogi Czarnocin-Mękarzowice-150 

mb. 

5.Przebudowa drogi Mękarzowice – Ujęcie - 210 

mb. 

06.08 – Turniej o Puchar Wójta. Na boisku 

sportowym w Czarnocinie odbyła się kolejna 

edycja rozgrywek o Puchar Wójta Gminy 

Czarnocin. W turnieju udział wzięły 3 drużyny: 

LZS Czarnocin, LZS Cieszkowy-Koryto i LZS 

Krzyż i Przyjaciele. Podobnie jak w roku 

ubiegłym zwyciężyli zawodnicy drużyny LZS 

Czarnocin. 

 

27.08. Dożynki Powiatowe w Rogowie gm. 

Opatowiec. Gminę Czarnocin reprezentowały 

władze samorządowe, Starostowie oraz sołectwo 

Krzyż i ich zwycięski wieniec. Delegacja gminy 

wręczając gospodarzowi Powiatu tradycyjny 

bochen chleba barwnie prezentowała się na 

dożynkowej scenie. 

 01.09. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2017/2018. Uczniowie szkół podstawowych  

z naszej gminy rozpoczęli rok szkolny 

uczestnicząc w mszach św. wspólnie  z rodzicami, 

nauczycielami i władzami samorządowymi.  Pani 

Wójt życzyła uczniom pomyślnego roku 

szkolnego a Pedagogom owocnej pracy i wiele 

satysfakcji. 



05.09. – wspólne czytanie ,,Wesela” Stanisława 

Wyspiańskiego zorganizowane przez Gminną 

Bibliotekę oraz Dyrekcję i Grona Pedagogiczne 

szkół podstawowych w Sokolinie, Cieszkowach 

i Czarnocinie, pod  patronatem Wójta Gminy. 

Czytaliśmy wspólnie, z podziałem na role  wersy  

pięknej pozycji naszej literatury w scenerii 

niemalże autentycznego ,,Wesela”. 

 

02.09. Mistrzostwa Polski w Piłce Błotnej 
drużyna Szybcy i Wściekli Cieszkowy w składzie:  

Grzegorz Kowalski, Maciej Gołębiowski, 

Bartłomiej Szpak, Hubert Molo, Piotr Mogiła 

 i Mateusz Rogala awansowała do mistrzowskich 

rozgrywek na szczeblu ogólnopolskim, które 

odbyły się w Biszczy - woj. lubelskie. Po zaciętej 

walce w bajorze drużyna uplasowała się na 3 

miejscu, a Mateusz Rogala został królem 

strzelców. Gratulacje! 

 

22.09. - zakończyły się rozgrywki Ligi Gminnej 

w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Czarnocin - Orlik 2017. W rozgrywkach 

uczestniczyło 8 drużyn, które rozegrały 56 meczy. 

Najwięcej punktów – 36 uzyskała drużyna  

„Rosiejów nad Stawem”, LZS Czarnocin 

uplasował się na trzecim miejscu gromadząc 23 

punkty. Najlepszym Zawodnikiem Ligi został 

Adam Paczkowski, najlepszym Bramkarzem 

Michał Skotarczyk. Statuetkę Króla Strzelców 

otrzymał Dawid Cichy. Puchary i dyplomy 

wręczyła Pani Wójt Maria Kasperek oraz  

Pan Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz 

Warszawa.  

 

29.09. Jubileusz Par Małżeńskich.  

W tym wyjątkowym wydarzeniu Małżonkom 

towarzyszyła rodzina oraz władze samorządowe; 

Pani Wójt Maria Kasperek, Pan Przewodniczący  

Kazimierz Warszawa, Pani Sekretarz Agata 

Wróbel, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani 

Iwona Błaszczyk. 

Złote Gody (50 – lecie pożycia małżeńskiego) 

obchodzili  Państwo: 

Halina i Zdzisław Kozikowie z Ciuślic 

Helena i Marian Patrakowie z Ciuślic 

Krystyna i Józef Sobczykowie ze Swoszowic 

Danuta i Ireneusz Tomasikowie z Michałowic 

Natomiast Szmaragdowe Gody (55 – lecie pożycia 

małżeńskiego) obchodzili  Państwo 

Józefa i Leszek Dembowscy z Czarnocina. 

Z rąk Pani Wójt Dostojni Jubilaci otrzymali 

medale za długoletnie pożycie, nadane przez 

Prezydenta RP a także listy gratulacyjne od władz 

samorządowych, kwiaty oraz życzenia kolejnych 

lat życia w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości. 

 

 

14.10.  Dzień Nauczyciela 

11.11. Gminne obchody 99. Rocznicy Odzyskania    

Niepodległości  

22.11. Gminny Dzień Seniora 

 


