
Szanowni Państwo 

 

         Kończący się, ostatni kwartał 2018 roku to ostatnie tygodnie 

poprzedniej kadencji samorządowej i początek obecnej. 

Bardzo dziękuję Państwu za udział w wyborach. Dziękuję także za to, że 

obdarzyli mnie Państwo swoim zaufaniem, wybierając ponownie na 

Wójta Gminy. Rozpoczętą, kolejną kadencję pragnę dobrze wykorzystać, 

pracując dla dobra mieszkańców Naszej Gminy.   

Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych  

Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 

 

                                          

Z wyrazami szacunku                                

                                                                                                   Maria Kasperek 

                                                                                                   Wójt Gminy 

 

09 - 11.2018r. Gmina Czarnocin uroczyście świętowała 100-lecie Niepodległości. 
W programie  wydarzeń o charakterze patriotycznym, które odbywały się w minionych miesiącach 

znalazły się m.in. Niepodległościowe Spotkania Czwartkowe. Poznaliśmy wiele ciekawych  

i wzruszających historii o mieszkańcach naszej gminy. Zwieńczeniem rocznicowych aktywności były 

piątkowo – niedzielne uroczystości. Rozpoczęły się  mszą świętą „za Ojczyznę”, następnie delegacje 

złożyły wiązanki kwiatów w miejscach szczególnej pamięci. Po oficjalnych przemówieniach odbył 

się koncert patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Sokoliny. Natomiast  

11 listopada licznie zebrani mieszkańcy naszej gminy  opasali biało-czerwoną wstęgą grodzisko 

w Stradowie – piękny wczesnośredniowieczny obiekt, a o godz. 12.00 wszyscy głośno odśpiewaliśmy 

Hymn Państwowy. Był to przepiękny, patriotyczny akcent zwieńczający obchody 100-lecia 

odzyskania Niepodległości w Gminie Czarnocin. 
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10.10. Gminny Zespół Seniorzy wystąpił w finale 

 I Świętokrzyskiego Festiwalu Seniorów w Kielcach. 

Seniorzy zaśpiewali, przy akompaniamencie akordeonu 

piosenkę pt. „Polskie kwiaty”, za którą  otrzymali 

gromkie brawa oraz wyróżnienie. 

 

11.10. Podczas podsumowania corocznego konkursu 

pn. „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje” 

gmina Czarnocin otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę. 

 

14.10. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci 

poświęconej Patronowi Szkoły Podstawowej 

 w Sokolinie, połączona z obchodami Dnia Edukacji 

Narodowej w 100-lecie Niepodległości. Tablicę 

ufundował absolwent szkoły, Pan Stanisław Mystek. Na 

uroczystość przybyły władze samorządowe gminy, 

powiatu, przedstawiciele władz wojewódzkich, rodzina 

Patrona. Wspomniano sylwetkę Patrona – Leona 

Wójcickiego, wieloletniego pedagoga, kierownika 

szkoły w Sokolinie nauczyciela tajnego nauczania. 

Uczniowie zaprezentowali spektakl słowno – muzyczny 

nawiązujący do losów naszej Ojczyzny. 

 

16.10. Pani Wójt odebrała z rąk Wojewody 

Świętokrzyskiego kolejną promesę w wysokości 

509 000 zł., z przeznaczeniem na przebudowę drogi 

gminnej w Charzowicach na długości  1285 mb. 

 

Droga w Charzowicach 

Droga  Malżyce – Turnawiec - Czarnocin – 780 mb 

Droga Malżyce – Górki Budziszowskie – 281 mb 



21.10. Wybory Samorządowe w Gminie Czarnocin. 

Tego dnia wybraliśmy nowych  radnych gminy, 

radnych powiatu, radnych wojewódzkich  

a także wójta gminy. 

Głosami wyborców Pani Maria Kasperek została 

wybrana na Wójta Gminy Czarnocin. 

Na okres kadencji 2018-2023 radnymi zostali: 

Bączek Waldemar 

Chołda Tadeusz 

Fortuna Jan 

Garbacz Grażyna 

Gręda Stanisław 

Krawiec Katarzyna  

Łudzik Marcin 

Makuch Dariusz 

Nowacka Anna 

Nowak Marek 

Piotrowska Wiesława 

Piotrowski Kazimierz 

Śmiałek Dariusz 

Warszawa Kazimierz 

Więckowski Tomasz 

20.11. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Gminy. 

Sesję prowadził radny senior, Pan Marek Nowak.  

Pani Wójt oraz nowo wybrani radni otrzymali 

nominacje z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji 

Wyborczej, Pani Barbary Chabinki i złożyli uroczystą 

przysięgę.  

Przewodniczący Rady Gminy 

                                     – Kazimierz Warszawa 

Wiceprzewodniczący – Stanisław Gręda 

Wiceprzewodniczący – Jan Fortuna. 

Wybrano także  Przewodniczących i składy Komisji. 

Do Rady Powiatu z gminy Czarnocin wybrani zostali: 

Beata Buła  

Jan Nowak  

 

22.10. Seniorzy z Czarnocina zwiedzali gminę 

Opatowiec. Wyjazd odbył się w ramach spotkań 

czytelników Dyskusyjnych Klubów Książki. Dzięki 

temu wyjazdowi członkowie Klubu oraz 

Seniorzy  mieli wspaniałą wycieczkę do miejsc 

związanych z upamiętnieniem ważnych wydarzeń 

historycznych w gminie Opatowiec,  co wpisało się  

w obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości. 

Następnie uczestniczyliśmy w spotkaniu autorskim  

z Karoliną Wilczyńską, autorką literatury obyczajowej, 

która pochodzi z Kielc a inspiracje do tworzenia 

kolejnych historii czerpie ze znanych miejsc 

pięknej  ziemi świętokrzyskiej.  

 

W przededniu Święta Zmarłych Pani Wójt oraz Pan 

Przewodniczący w imieniu Samorządu oddali hołd 

poległym za Ojczyznę, odwiedzając groby żołnierzy na  

lokalnych cmentarzach. Symboliczne wiązanki i znicze 

składali także uczniowie szkół wraz z wychowawcami.  

 

29.11. Podpisanie umowy na „Dostawę z montażem 

kolektorów słonecznych” w Gminie Czarnocin. 

Umowę podpisała Pani Wójt Maria Kasperek przy 

kontrasygnacie Skarbnika Gminy  Zbigniewa Pisia. 

 



01.12. Otwarcie Klubu Senior + w Soboszowie. 

Gmina, przy pomocy środków pozyskanych z zewnątrz 

150 000 zł) oraz środków własnych gminy 163.500 zł) 

wyremontowała i wyposażyła budynek byłej strażnicy 

w Soboszowie, który będzie pełnił rolę Gminnego 

Klubu Seniora. Budynek przeszedł kapitalny remont, 

pomieszczenia zostały przystosowane do nowych 

potrzeb, powstało pomieszczenie reprezentacyjne, 

zaplecze kuchenne, sanitarne, sala do ćwiczeń, 

zakupiono wyposażenie. Na otwarcie przybył Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej UW, Pan Mariusz Pasek, 

Starosta Kazimierski Pan Jan Nowak Dyrektor PCPR 

Pani Bożena Pytel, Radni, Sołtysi a także adresaci 

przedsięwzięcia czyli Seniorzy  oraz  mieszkańcy 

Soboszowa. Poświęcenia nowego obiektu dokonał  

Ks. Proboszcz Krzysztof Wrzesień, Pani Wójt oficjalnie 

przekazała Klub Seniorom, a goście gratulowali 

władzom samorządowym tak wspaniałego 

przedsięwzięcia. W imieniu seniorów podziękowanie 

na ręce władz samorządowych złożył Przewodniczący 

Klubu Seniora, Pan Tadeusz Gruszka. O oprawę 

artystyczną zadbali seniorzy. „Zespół Seniorzy”   

zaprezentował się zebranym brawurowo wykonując 

wiązankę piosenek a seniorki pięknie recytowały 

wiersze Wisławy Szymborskiej. 

 

 

Od 1-go grudnia w Klubie Senior + rozpoczęły się 

zajęcia z udziałem seniorów. 

Szczegółowe informacje dla zainteresowanych 

w Klubie oraz na stronie internetowej gminy. 

 

05.12. W Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnocinie 

maluchy z naszej gminy odwiedził Św. Mikołaj.  

W asyście Śnieżynek, przyniósł  wszystkim słodkie 

prezenty. W oczekiwaniu na Mikołaja mamy wraz ze 

swoimi pociechami przygotowały własnoręcznie małe 

mikołajki. Pani Wójt i Pani dyr. b-teki Jadwiga 

Michalczewska uroczyście wręczyły naszym 

trzylatkom Wyprawki Czytelnicze, w ramach Programu 

Ministra Kultury pn. „Mała Książka Wielki 

Człowiek”. Program został skierowany do dzieci 

urodzonych w 2015 r.,  a realizowany jest przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną. W przemiłej przedświątecznej 

atmosferze śpiewaliśmy wspólnie kolędy. 

 

07.12. Harcerze, podczas zbiórki w piątkowe 

popołudnie ubrali wspólnie choinkę, która wprowadza 

nas w radosny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. 

Harcerze przygotowywali także aniołki z masy solnej. 

 

Kolejna edycja Programu „Pomoc Żywnościowa - 

2018”. Do korzystania z tej formy pomocy 

zakwalifikowało się 570 osób z terenu gminy. 

Organizacją i logistyką zajmuje się Parafialne Koło 

Caritas we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. Do zainteresowanych trafiła już żywność 

wydawana w dwóch transzach, kolejne transze w 2019r. 

10.01.2019 - Noworoczne Spotkanie Pokoleń  

                     w Szkole Podstawowej w Cieszkowach. 

I – II  2019 – Wybory sołtysów na nową kadencję.  

      Zebrania sprawozdawcze w Jednostkach OSP.  


