
 

                                          Szanowni  Państwo 
 

Kończy się 2013r – rok bogaty w wydarzenia – te przykre, pełne niepokoju, w okresie 

wiosennym, oraz inne, ważne i pomyślne dla naszej gminy. Dla Gminy Czarnocin był to 

rok wyjątkowo bogaty w zadania inwestycyjne. Oddaliśmy do użytku 2 sale sportowe przy 

szkołach, wykonaliśmy 7 odcinków asfaltowych dróg gminnych o łącznej długości 4,5 km, 

poprawiliśmy stan wielu dróg dojazdowych do pól, wykonaliśmy zagospodarowanie,  

remonty i doposażenie kolejnych 4 remizo-świetlic. W ramach „Małej Odnowy” 

zagospodarowaliśmy teren stadionu (oświetlenie, scena) oraz błoni w Czarnocinie.  

Po złożeniu wniosków otrzymaliśmy środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej 

na dodatkowe zadania edukacyjne. W ostatnich tygodniach roku otrzymamy na nie ok. 200 000 tyś.  zł. 

W IV kw. złożyliśmy nowe (głównie inwestycyjne), ważne dla mieszkańców naszej gminy – wnioski, których 

realizacja będzie w 2014 i 2015 roku. Ponownie staram się o środki finansowe na modernizację dróg.  

W ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy ok. 10 km dróg asfaltowych ( finansowanych przez gminę). 

                                                                                   Szanowni Państwo  

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To czas na chwile odpoczynku i  spotkania  rodzinne. Życzę Państwu zdrowia 

i spokoju, zgody i życzliwości, wiele dobra i pomyślności na 2014 rok. 

                                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku 

                                                                                                                                          Wójt Maria Kasperek  
 

W ramach wdrażania programu LEADER - Festiwal Smaków gminy należące do Lokalnej Grupy Działania „Perły 

Ponidzia” gościły dziennikarzy turystycznych i kulinarnych, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji turystycznych.  

Wizytę  rozpoczęto w gminie Czarnocin. 05 października  50-osobowa grupa turystów wraz z władzami gminy  

oglądała  XVII-wieczny zbór ariański w Cieszkowach oraz średniowieczne grodzisko w  Stradowie. W budynku byłej 

szkoły wszyscy obejrzeli materiał filmowy przedstawiający zabytki Stradowa oraz wyniki prac archeologicznych  

z Michałowic. Na zakończenie goście udali się na wycieczkę po grodzisku skąd podziwiali piękne widoki  

i malowniczą panoramę Kopaniny.  
 

 

 

 
               

Dziennikarze obok zboru w Cieszkowach                                                            Marszałek Adam Jarubas na grodzisku w Stradowie                                                                            

 

15-go listopada z roboczą wizytą przybył do Czarnocina Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. 

Tematem spotkania z władzami gminy  były plany dotyczące rozwoju turystycznego gminy i  przyszłości  

słowiańskiego grodziska w Stradowie, datowanego na okres pomiędzy VIII – XII w.n.e., które wraz 

z podgrodziami zajmowało ok. 25 ha i należy do największych w kraju. Rozmawiano także o możliwościach rozwoju  

gminy Czarnocin. Goście obejrzeli przygotowaną prezentację i odwiedzili teren grodziska. 
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13 października  członkowie Gminnego Koła 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów  spotkali się  

w remizie OSP w Czarnocinie w ramach obchodów Dnia 

Seniora. Przybyłych członków  oraz  gości przywitał 

Przewodniczący,  Pan Józef Paczkowski. 

O postrzeganiu osób starszych oraz podejmowaniu 

wszelkich działań mających  na celu zapewnienie im 

godnego życia a także o integrowaniu się osób starszych  

mówili: Wójt Gminy Pani Maria Kasperek, Ks. 

Proboszcz Zdzisław Sideł i Dyrektor Powiatowego 

Centrum Rodzinie Pani Bożena Pytel równocześnie 

zapraszając  zebranych do korzystania w Centrum  

z dofinansowań dostępnych dla osób z orzeczeniem  

o niepełnosprawności. Zebrani wysłuchali ciekawej 

pogadanki na temat diety osób starszych, wygłoszonej 

przez dyplomowaną pielęgniarkę Panią Klaudię Żwirek.  

Następnie w miłej atmosferze wszyscy poczęstowali się 

kawą, herbatą i ciastem.  

 

14 października – Dzień Edukacji Narodowej. 

Pracownicy oświaty z ter. gminy wzięli udział we 

wspólnym, uroczystym obiedzie, podczas którego Pani 

Wójt wręczyła nauczycielom i wychowawcom dyplomy  

i nagrody w uznaniu za ich całoroczną pracę. 

W gmachu kieleckiej Filharmonii podczas uroczystej gali  

dyrektor Szkoły Podstawowej w Sokolinie, Pani Elżbieta 

Bielecka oraz były dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Czarnocinie, Pan Jan Fortuna zostali odznaczeni  

„Medalem Złotym  za długoletnią służbę”,  nadawanym  

przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 

 

23 października w Szkole Podstawowej w Czarnocinie 

odbyło się spotkanie dyrektorów szkół z terenu powiatu 

kazimierskiego, pińczowskiego i buskiego z Dyrektorem 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej P. Januszem 

Korczyńskim. 

30 października w Kazimierzy W. odbyła się debata 

zainicjowana przez Komendanta Powiatowego Policji  

z udziałem wójtów, burmistrzów, starosty, radnych  

i sołtysów na temat bezpieczeństwa w powiecie,   

ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 

drogowego. 

W związku z powyższym Pani Wójt podjęła inicjatywę 

zorganizowania w  gminie akcji  „Bądź bezpieczny” .  

03 grudnia  odbyły się spotkania władz gminy oraz 

Powiatowego Komendanta Policji, Pana Jakuba Kosina  

z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum  

i przedszkoli. Dzieciom rozdano ponad 350 opasek  

i kamizelek odblaskowych. Podczas  spotkań dzieci  

i młodzież wykazały się znajomością przepisów dot.  

bezpieczeństwa i przepisów o ruchu drogowym. 

 

Spotkanie w Sokolinie 

 

                 …w Cieszkowach 

 

               … w Czarnocinie 



 
 
01 listopada – w miesiącu pamięci o zmarłych zostały 

złożone wiązanki i zapalone znicze na żołnierskich 

grobach znajdujących się na naszych cmentarzach. 

11 listopada – Dzień Niepodległości. Ważny dla 

Polaków charakter narodowego święta w naszej gminie 

został zaakcentowany uroczystą mszą świętą w kościele 

parafialnym w Czarnocinie z udziałem władz gminnych, 

powiatowych, pocztów sztandarowych, jednostek OSP, 

kombatantów i Gimnazjum z Cieszków, młodzieży 

szkolnej i mieszkańców. Po mszy  złożono wiązanki  

oraz zapalono znicze pod tablicami pamięci. Następnie 

wszyscy udali się do sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Czarnocinie. Wójt Gminy P. Maria 

Kasperek i Starosta P. Jan Nowak w swoich 

wystąpieniach podkreślili jak ogromne znaczenie ma 

odzyskanie niepodległości, pielęgnowanie wartości 

patriotycznych oraz miłość do Ojczyzny. Na zakończenie 

uczniowie  z Czarnocina wystąpili przed zgromadzonymi  

z przygotowanym programem artystycznym o tematyce 

patriotycznej. Obchody rocznicy odzyskania 

niepodległości patriotyczny charakter miały również   

w Sokolinie. Brały w nich udział poczty sztandarowe 

jednostek straży i szkół oraz   mieszkańcy. 

 

Delegacje i poczty  pod pomnikiem zamordowanych w Katyniu 

 

15 listopada – w Kazimierzy Wielkiej miało miejsce 

oficjalne  oddanie  do użytku zbiornika retencyjno-

rekreacyjnego na rzece Małoszówce.  

28 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Policji   

w Kielcach nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu 

„Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje” 

Gmina po raz trzeci zorganizowała półkolonie  

i przystąpiła  do udziału w wojewódzkim konkursie 

zdobywając wyróżnienie i dyplom za podjęcie inicjatywy 

organizowania czasu wolnego dla dzieci, które nie 

wyjeżdżają na wakacje. 

Nagrodą był aparat fotograficzny. 

W IV kwartale bieżącego roku:  

gmina oddała do użytku  kolejne odcinki dróg gminnych: 

1.  Malżyce – Górki Budziszowskie o dł. 1029 mb. za 

kwotę 224.097,11.                            / na  zdjęciu / 

2.  w Mękarzowicach o dł.140 mb. na kwotę 18.840,45. 

Rozstrzygnięto przetargi na: 

- zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2013/3014 na 

terenie gminy Czarnocin - będzie wykonywać firma: 

Usługi Transportowe Piaskownia, Sylwester Kowalczyk 

z Pińczowa.  

- zakup i dostawę sprzętu sportowego do 

ogólnodostępnych sal gimnastycznych  przy SP w 

Czarnocinie i przy Gim.  w Cieszkowach – za 100 000 zł 

na wniosek gminy z rezerwy Min.  Edukacji Narodowej. 

Ogłoszono przetarg na „Konserwację oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w roku 2014”. 

Gminna Biblioteka Publiczna po złożeniu i pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku pozyskała środki z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Budowę 

budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach”  

w wysokości 342.417 tyś zł. Prace związane z budową 

rozpoczną się w 2014 roku. 

W IV kw. gmina przygotowała  i złożyła kolejne wnioski: 

w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego 

- na budowę przepompowni w Mikołajowie 

- na budowę wodociągu w Zagajowie /Podlesie, Bugaj/ 

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

- na zakup pojemników na odpady niesegregowane 

- w LGD „Perły Ponizia”  - na  „Remont 

  i modernizację świetlicy w Bieglowie” 

- na modernizację świetlicy wiejskiej oraz  

  zagospodarowanie terenu wokół budynku w Stradowie 

- na montaż witaczy oraz tablic informacyjno- 

  edukacyjnych na terenie gminy Czarnocin 

- utworzenie Gminnego Centrum Kulturalno – 

  Edukacyjnego w Czarnocinie w obecnej remizo-              

  świetlicy.     

W najbliższych dniach rozpatrywany będzie wniosek  

o termomodernizację budynków trzech szkół. 



 
 
                                    

Ochrona środowiska. 23.10 w gminie przebiegała 

zbiórka elektroodpadów. 

Gmina była inicjatorem konkursu w ramach projektu 

„Kompleksowego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Rzędowie” obejmującego  zbiórkę 

surowców wtórnych pn. „Ziemia nie da sobie rady, 

segregujmy więc odpady”, do którego przystąpiły 

szkoły podstawowe, gimnazjum i OSP w Ciuślicach - do 

15.12. Do konkursu plastycznego pn. „Dobre rady na 

odpady” przystąpiło Przedszkole Samorządowe  

w Czarnocinie. Celem tych konkursów jest podniesienie 

świadomości ekologicznej z zakresu poszanowania 

zasobów przyrody, dbałość o otoczenie i promowanie 

działań ekologicznych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

05 grudnia odbyło się zakończenie Projektu 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu 

gminy Czarnocin”. 6 mężczyzn ukończyło kurs – 

kierowca samochodów ciężarowych kat. C a 6 kobiet 

ukończyło kurs kroju i szycia. 

 

Na zdjęciu uczestnicy Projektu oraz zaproszeni goście 

Ochotnicze straże Pożarne 

Strażacy uczestniczyli w szkoleniach: 

-  Naczelników OSP /23 godz./ - 1 osoba 

-  Kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 

/41 godz./ -41 osób 

Oświata 

SP Czarnocin -  I m-ce w Powiatowym Turnieju 

„Orlika” o Puchar Donalda Tuska. 

- IV m-ce w konkursie BRD „Bezpieczeństwo na 

piątkę”. 

SP Sokolina – podczas Przeglądu Małych Form 

Teatralnych pod hasłem „Jestem zdrowy, odrzucam dym 

papierosowy” szkolny kabaret „Muchomorek” działający 

pod kierunkiem P. Aliny Sobieraj zaprezentował 

profilaktyczne przedstawienie pt. „Precz z fajeczkami”  

i zajął I m-ce. Uczniowie reprezentowali w Kielcach  

3 powiaty: buski, pińczowski i kazimierski podczas 

wojewódzkiego finału. 

Gimnazjum Cieszkowy - P. Beata Buła i P. Agata 

Pasternak, opiekunki Szkolnego Klubu 

 Przedsiębiorczości zdobyły tytuł najlepszego 

nauczyciela  przedsiębiorczości w woj. świętokrzyskim 

w kategorii gimnazjum 

- w ogólnopolskim Konkursie Bezpieczna Szkoła- 

Bezpieczny Uczeń gimnazjum zdobyło tytuł Bezpiecznej 

Szkoły oraz członkowstwo w Ogólnopolskim Klubie 

Bezpieczne Szkoły 

-   tytuł Szkoły Odkrywców Talentów 

- nagroda w konkursie „Mój region w Unii 

Europejskiej” /nad scenariuszem lekcji na konkurs 

pracowały m.in. Monika Mróz, Weronika Mazur, Paula 

Szafrańska/ 

 Igrzyska Młodzieży Szkolnej.  I m-ce zdobyła 

Małgorzata Małek  a  III m-ce Katarzyna Kuciak. 

 

X Turniej Mikołajkowy Samorządowców o Puchar 

Burmistrza MiG  Kazimierza Wielka – 07.12.2013r. 

Do turnieju przystąpiło 8 drużyn, w każdej drużynie 

musiała grać przynajmniej jedna kobieta. Gminę 

Czarnocin reprezentowali pracownicy urzędu, radni oraz 

członkowie stowarzyszeń z ter. gminy w składzie:  

Agata Wróbel, Małgorzata Szpyt, Tomasz Pierzchalski, 

Michał Skwarczek, Janusz Kowalski, Krystian Szostak, 

Przemysław Pytel, Tomasz Wojas, Sebastian Jędras, 

Łukasz  Paczkowski, Jacek Wojas. Rozgrywki turniejowe 

dla naszej drużyny zakończyły się sukcesem. Zespół 

Gminy Czarnocin zajął I miejsce i zdobył Puchar. 

 Na zdjęciu zwycięska drużyna 

 

 

7 grudnia – spotkanie opłatkowe władz gminy 

 z przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń  z ter. 

gminy, Kołami Gospodyń Wiejskich, Radnymi, 

Sołtysami, Prezesami, Naczelnikami i Zarządami  OSP, 

Zarządem Koła Emerytów i Sportowców. 

18 grudnia - spotkania opłatkowe władz gminy  

w szkołach i przedszkolach. 

20 grudnia – spotkanie opłatkowe w Urzędzie. 

Informacja! 

24.12. Urząd Gminy czynny do godz. 12
00

. 

27.12.    Urząd  będzie nieczynny. 


