
Szanowni Państwo 

 

        Przekazujemy Państwu 31 numer naszego gminnego kwartalnika. 

Zawiera on, ostatnie w tej kadencji samorządowej, informacje o pracy 

samorządu i wójta. Realizowaliśmy te zadania, których potrzebę 

wykonania zgłaszali nam Państwo podczas licznych spotkań. Myślę, że 

był to czas wielkiej aktywności inwestycyjnej i dalszego rozwoju 

aktywności społecznej w naszej Gminie.  

                  Dziękuję Państwu serdecznie za drugą kadencję owocnej współpracy. 

 

                                                                                                           Z wyrazami szacunku 

                                                                                                     Maria Kasperek 

                                                                                                      Wójt Gminy 

 
22.07.2018r. Uroczyste odsłonięcie przy budynku Gminy w Czarnocinie tablicy upamiętniającej 

rozbrojenie Posterunku  Żandarmerii Niemieckiej w Czarnocinie. 

To zbrojne wydarzenie miało miejsce 22 lipca 1944r. Partyzanci z miejscowego oddziału Batalionów 

Chłopskich Tadeusza Antosa ps. „Wieczór” i Józefa Bochni ps. „Śmiały”,  oraz przybyły z pomocą 

oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Władysława Kołacińskiego ps. „Żbik” 

wyzwolili posterunek, rozbroili Niemców a następnie uwolnili 13 aresztowanych mieszkańców 

Sokoliny i Mikołajowa. Akcja została przeprowadzona tak, że nikt nie zginął. Uroczystość rozpoczęła 

się mszą św. w Kościele Parafialnym w Czarnocinie. Po mszy nastąpił przemarsz na miejsce 

odsłonięcia tablicy. Po odśpiewaniu Hymnu, powitaniu gości przez Panią Marię Kasperek – 

gospodarza gminy  oraz  odczytaniu laudacji nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy. Następnie został 

odczytany Apel Pamięci, oddano salwy honorowe, delegacje złożyły kwiaty. Na uroczystość przybyli 

członkowie rodzin partyzantów, którzy brali udział w akcji, delegacje kombatantów, członkowie 

rodzin aresztowanych, mieszkańcy. W kolejnej części uroczystości uczestnicy obejrzeli program 

artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej z Cieszków. 
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24.07. W  LGD „Perły Ponidzia” w Skalbmierzu Pani 

Wójt podpisała umowy z Marszałkiem Woj. 

Świętokrzyskiego na: 

- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

w Mękarzowicach, kwota dofinansowania – 38 000  

zł. 

- zakup i montaż placu zabaw przy budynku Filii 

Bibliotecznej w Michałowicach, kwota 

dodinansowania – 7 300 zł. 

25.07. Pani Wójt otrzymała z rąk Wiceministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława 

Zielińskiego kolejną promesę w wys. 319 000 zł 

z przeznaczeniem na: 

- przebudowę drogi gminnej Malżyce-

Turnawiec, na dł. 780 mb 

- przebudowę drogi Malżyce - Górki 

Budziszowskie,  na dł. 281 mb. 

 
 

23.07. Obok budynku Urzędu Gminy w Czarnocinie 

stacjonował cytobus, w którym mieszkanki gminy 

Czarnocin mogły wykonać bezpłatnie badanie 

cytologiczne. 

27 – 29.07. Świętokrzyska Jatka. To już III edycja tej 

sportowej imprezy współorganizowanej przez Gminę. 

W tym roku wyruszyło 140 zawodników na trasy piesze 

- 25 i 50 km oraz rowerowe - 50 i 130 km, natomiast 

najmłodsi brali udział w Mini Jatce. Trasy zostały 

wyznaczone w postaci oznaczonych punktów 

kontrolnych. Każdy zawodnik musiał osobiście 

odwiedzić każdy punkt i potwierdzić to  na karcie 

startowej. Baza Jatki  mieściła się w budynku szkoły  

w Czarnocinie, Panie z KGW Czarnocin jak co roku 

przygotowały słodki poczęstunek. Pamiątkowe puchary 

oraz nagrody  wręczyła Wójt Gminy Czarnocin – Pani 

Maria Kasperek oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Kazimierz Warszawa. Gratulacje dla uczestników, 

 a w szczególności dla reprezentantów gminy 

Czarnocin, którzy zajęli  wysokie miejsca. 

 

12.08. Turniej w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Czarnocin 2018. W turnieju zagrały drużyny:  LZS 

Czarnocin i Tajfun Cieszkowy. Tegoroczny Puchar 

zdobyła drużyna z Cieszków.   

 

30.07 – 10.08. Wzorem lat ubiegłych Gmina Czarnocin, 

jako współorganizator wraz ze Związkiem Młodzieży 

Wiejskiej w Warszawie, zorganizowała  po raz kolejny 

wypoczynek letni w formie półkolonii dla dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy Czarnocin. Wakacyjny 

wypoczynek w tej formie cieszy się dużym 

zainteresowaniem rodziców oraz uczestników,  

w tym roku na półkoloniach przebywało 68 osób. 

 



03-13.08. Kolonie. 27 uczniów uczestniczyło  

w 11-dniowym wypoczynku nad morzem w Stegnie. 

Koordynatorem organizacji turnusu był GOPS. 

Uczestnicy oprócz pięknej pogody i aktywnego 

wypoczynku zwiedzali m.in. Gdańsk,  Westerplatte 

oraz korzystali z wielu innych atrakcji. 

 

23.08. W mammobusie przy Urzędzie w Czarnocinie 

Panie w wieku 50-69 lat mogły skorzystać  

z bezpłatnych badań. 

26.08. Dożynki Powiatowo –Gminne w Czarnocinie. 
Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza Św. 

dziękczynna w kościele parafialnym w Czarnocinie. 

Honory starostów powiatowych dożynek wzorowo 

pełnili: Pani Elżbieta Latos z Cudzynowic i Pan Janusz 

Kowalski z Czarnocina. Przekazali oni na ręce 

gospodarzy dożynek dorodny bochen chleba. 
 

 
Następnie rozpoczęła się część obrzędowa podczas 

której prezentowano wieńce w tradycyjnej oprawie. 

Piękny wieniec przygotowany przez sołectwo 

Czarnocin reprezentował gminę w konkursie 

powiatowym. Na uroczystości dożynkowe do 

Czarnocina przybyło wielu znamienitych gości, nie 

zabrakło również licznych wystawców z różnych 

instytucji, a koła gospodyń wiejskich urządziły stoiska 

promocyjne, na których  znajdowały się wyborne 

potrawy regionalne. W bloku artystycznym swoje 

talenty zaprezentowali uczniowie  szkół z terenu Gminy 

Czarnocin,  nasi lokalni artyści, m.in. Aleksandra 

Pobiega, laureatka „Talentu Świętokrzyskiego 2016”, 

Chór Seniora, Gabułtowianki, zespół „Toporki”. 

Imprezę dożynkową zakończyła zabawa taneczna. 

02.09. Mieszkańcy sołectwa Ciuślice oraz członkowie 

Klubu Seniora reprezentowali Gminę Czarnocin na 

ogólnopolskich dożynkach na Jasnej Górze. 

 

03.09. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19.  

Po odprawionych mszach św. w intencji uczniów 

 i nauczycieli, dzieci i młodzież szkolna wkroczyła  

w progi szkół, które zostały przygotowane aby 

realizować nowe zadania oświatowe. Oprócz bieżących 

remontów dokonanych podczas wakacji, w Szkole  

w Cieszkowach został zbudowany nowy plac zabaw, 

szkoła w Sokolinie wzbogaci się o nową pracownię 

chemiczno – biologiczno - fizyczną a szkoła  

w Czarnocinie w pracownię edukacyjną wyposażoną 

 w pomoce dydaktyczne i sprzęt elektroniczny. 

06.09. Niepodległościowe Spotkania Czwartkowe.  

Po wakacyjnej przerwie w Gminnym Ośrodku Kultury 

rozpoczęliśmy kolejne spotkania z przedstawicielami 

rodzin, którzy barwnie przybliżają nam lokalną historię. 

Spotkania organizowane są w celu uczczenia 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę. 

07.09. Narodowe Czytanie 2018 było wyjątkowe ze 

względu na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Wybór lektury - „Przedwiośnie” 

Stefana Żeromskiego przez Prezydenta RP był 

uwarunkowany tym wyjątkowym Jubileuszem.  Dla 

przedstawicieli młodego pokolenia czytali: Pani Wójt 

Maria Kasperek, Pani Edyta Kot, Pani Beata Buła, Pani 



Joanna Łudzik, Pani Małgorzata Szpyt, Pan Piotr 

Wasik, ks. Prefekt Arkadiusz Karczyński. 

 

 

14.09.  Po przerwie wakacyjnej rozpoczęła działalność 

świetlica harcerska , która w piątkowe popołudnia 

organizuje atrakcyjne zajęcia dla młodzieży  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnocinie. 

 

16.09. Uroczystość nadania sztandaru Jednostce 

Strzeleckiej numer 2130 imienia Generała 

Bronisława Kwiatkowskiego oraz ślubowania 

strzeleckiego Jednostki Strzeleckiej 2131 

 z Pińczowa. Część oficjalną rozpoczęło nabożeństwo 

odprawione na stadionie w Czarnocinie,  poświęcenie 

 i przekazanie sztandaru. W uroczystości wzięło udział 

wielu znamienitych gości: Pani Krystyna Kwiatkowska 

- wdowa po gen. Bronisławie Kwiatkowskim, 

przedstawiciele samorządów, przedstawiciele Wojska 

Polskiego oraz Jednostek Strzeleckich. Uroczystość 

uświetniła defilada pododdziałów, stoiska 

promocyjne 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony 

Terytorialnej, Komendy Powiatowej Policji  

w Kazimierzy Wielkiej oraz Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie. 

25.09. Przegląd twórczości seniorów w Jędrzejowie. 

Naszą gminę reprezentował „Zespół Seniorzy”.  Przy 

akompaniamencie akordeonu wokaliści wyśpiewali 

awans do finału Festiwalu, który odbędzie się 10.10.br. 

w WDK-u w Kielcach. Gratulacje! 

 

28.10. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego.  
8 par obchodziło 50-lecie - Złote Gody a 3 pary 60-lecie 

– Diamentowe Gody. W dowód uznania trwałości 

małżeństwa i rodziny Pani Wójt wręczyła Jubilatom 

medale nadane przez Prezydenta RP. Jubilatom 

towarzyszyła najbliższa rodzina, władze gminy  oraz 

Pani Renata Antos, która w imieniu Marszałka Woj. 

Świętokrzyskiego wręczyła Listy Gratulacyjne.  

 

14.10 – Uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej 

Patronowi Szkoły, połączona z obchodami Dnia 

Edukacji Narodowej w S.P. Sokolina 

21.10. – Wybory Samorządowe 

11.11. – Narodowe Święto Niepodległości 

01.12. – Otwarcie Gminnego Domu Seniora  

              w Soboszowie 



Gmina Czarnocin - Podsumowanie Drugiej 

Kadencji Samorządu 

Najważniejsze przedsięwzięcia Gminy 

Czarnocin, które udało się zrealizować  

w latach 2014- 2018 

Zakup nowego samochodu strażackiego dla 

Jednostki OSP z Sokoliny. 

 

Doposażenie jednostek OSP w sprzęt do 

ratownictwa. 

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Stradowie. 

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży 

pożarnej w Czarnocinie. 

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia  

w Czarnocinie. 

Termomodernizacja Urzędu Gminy w Czarnocinie. 

Wykonanie  28 km gminnych dróg asfaltowych. 

Droga w Sokolinie 

Budowa 104 przydomowych oczyszczalni ścieków.   

  

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  

w miejscowościach Bieglów i Czarnocin. 

Plac zabaw w Bieglowie 



 
Nowe sanitariaty przy boisku sportowym 

Piłkochwyty wokół boiska sportowego 

Utworzenie Gminnego Domu Seniora  

w Soboszowie. 

Wybudowany nowy przepust w Korycie. 

Utwardzenie tłuczniem wielu dróg dojazdowych 

do domostw oraz pól. 

 

Plac zabaw przy budynku Filii Bibliotecznej  

w Michałowicach,  zakupiony w ramach Projektu 

„Odnowa Wsi Świętokrzyskiej”. 

 

 

Ważne wydarzenia  w latach 2014 - 2018 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 

Rozbrojenie Posterunku Żandarmerii Niemieckiej 

w Czarnocinie - 2018 r. 

 



Podczas trwania drugiej kadencji samorządu 

Gmina Czarnocin uhonorowana została wieloma 

prestiżowymi nagrodami. 

Dwukrotny „Koziołek Bezpieczeństwa” 

przyznany dla Gminy Czarnocin jako jedynej  

z terenu Ponidzia, za podejmowanie wszelkich prac 

na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

 

 

Grodzisko w Stradowie - plenerem  filmu 

„Legiony” w reżyserii Dariusza Gajewskiego. 

 
 

Dwie nominacje do zaszczytnej nagrody 

„Świętokrzyska Victoria”. 

Trzy edycje maratonu na orientację po gminie 

Czarnocin, tzw. „Jatka Świętokrzyska”.  

 

Gminny przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

 

Tytuł „Wzorowa Gmina” za całokształt 

działalności i owocną współpracę z organizacjami.  

 

Jubileusze Jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych: 

 50-lecie OSP w Kolosach 

 50-lecie OSP w Swoszowicach 

 95-lecie OSP w Sokolinie 

 
 



Dożynki Gminno – Powiatowe – 2018. 

 

Gmina Czarnocin organizuje liczne akcje 

społeczne: 

 Bezpłatne badania mammograficzne                          

i cytologiczne. 

 Organizacja zbiórki nakrętek dla dzieci 

potrzebujących wspólnie z fundacją „Dajemy 

wybór”.  

 Zbiórki krwi wraz z Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa w Kielcach.  

 Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej 

potrzebujących przy współpracy z „Caritas”. 

 Organizacja spotkań dla pań nt. badań 

profilaktycznych. 

 Trzy edycje maratonu na orientację po Gminie 

Czarnocin tzw. „Jatka Świętokrzyska”.  

 Organizacja kolonii dla dzieci i młodzieży do 

lat 16.  Każdorazowo w koloniach bierze udział 

około 70 dzieci. 

 

Corocznie: 

 

Gminne Święto Kobiet 

Rocznica Katyńska 

Święto Konstytucji 3-go Maja 

Gminne Zawody Strażackie 

Festyn Rodzinny 

Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej 

Rozgrywki o Puchar Wójta 

Półkolonie i zimowiska dla dzieci 

Dożynki Gminne 

Narodowe Czytanie 

Święto Niepodległości 

 

 

Najważniejsze zrealizowane zadania 

inwestycyjne z ostatnich 8-lat: 

 Wykonanie 43 km dróg asfaltowych, 

 Budowa Kompleksu sportowego 

„ORLIK 2012”, 

 Wybudowanie dwóch sal 

 gimnastycznych przy szkołach 

 w Cieszkowach i w Czarnocinie, 

 Remonty i doposażenie 14 – remizo 

 świetlic, 

 Wykonanie 2 nitek (3199m) wodociągu, 

 Wybudowanie biblioteki  

w Michałowicach, 

 Zakupienie 93 komputerów ze 100 % 

dofinansowaniem (3x16 do szkół, 15 do 

biblioteki i 30 dla mieszkańców gminy), 

 Remonty zborów ariańskich  

w Cieszkowach i w Kolosach, 

 Zakupienie 5 samochodów strażackich  

( w tym dwa nowe dla OSP w Sokolinie), 

 Wybudowanie 2 przepompowni wody  

- w Mikołajowie i w Stradowie, 

 Wykonanie 225 przydomowych 

 oczyszczalni ścieków, 

 Termomodernizacja budynku Ośrodka 

Zdrowia oraz remont sanitariatów, 

 Termomodernizacja budynku Urzędu 

Gminy, 

 Termomodernizacja Budynku OSP  

w Czarnocinie  i utworzenie Gminnego 

Ośrodka Kultury, 

 Montaż 12 placów zabaw dla dzieci, 

 Zagospodarowanie centrum wsi Kolosy, 

Cieszowy, Czarnocin i Bieglów.  

Wszystkie podejmowane działania są 

zrealizowane dzięki staraniom Wójta 

Gminy przy akceptacji Rady Gminy  

w Czarnocinie. 

Szczegółowe informacje można odnaleźć 

na stronie Internetowej Gminy 

Czarnocin po adresem: 

 www.czarnocin.com.pl 

http://www.czarnocin.com.pl/

