
                              

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gmina Czarnocin po raz pierwszy 

nominowana do prestiżowej nagrody 

„Świętokrzyska Victoria”. 

Nagroda przyznawana jest w trzech 

kategoriach: Samorządność, Osobowość  

i Przedsiębiorczość. Kapituła doceniła aktywną 

pracę jaka w naszej gminie została wykonana 

na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców 

oraz  starania o pozyskanie środków unijnych, 

dzięki którym w 2013r. zrealizowano szereg 

inwestycji. Kapituła Konkursu nominowała do 

nagrody Gminę Czarnocin w kategorii 

„Samorządność”. Podczas uroczystej gali, która 

odbyła się 04 marca br. w Filharmonii 

Świętokrzyskiej nominację z rąk Marszałka  

Adama Jarubasa odebrali: Wójt Gminy 

Czarnocin – Maria Kasperek i Przewodniczący 

Rady Gminy Czarnocin - Kazimierz Warszawa. 
 
 

                                                                                                           

                                                                                                           

Złożony  przez gminę w ubiegłym roku Wniosek na uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka -  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Szansa na lepszy start w przyszłość” 

został umieszczony na „Suplemencie nr 4”  i jest rekomendowany do dofinansowania. Potwierdzeniem przyznania 

dofinansowania Projektu będzie zatwierdzenie Suplementu do listy rankingowej oraz podpisanie umowy. Celem 

Projektu  jest m.in.  zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu 

trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Nasza gmina otrzyma dofinansowanie na wyposażenie  

30 gospodarstw domowych w  komputery połączone z dostępem do internetu, a  także 63 komputery 

z przeznaczeniem na wyposażenie  pracowni internetowych w szkołach i urzędzie. 
 

 

                          kwartalnik nr 13,  styczeń – marzec  2014 

Z okazji Świąt Wielkanocnych  

życzę Państwu, aby upłynęły                            

w atmosferze spokoju i miłości. 

Niech ten świąteczny czas napełni nasze 

serca radością  i wiarą w lepsze jutro. 

 

Wójt Gminy 

Maria Kasperek 



 
 
W styczniu jak co roku Pani Wójt spotykała się  

z mieszkańcami wszystkich 24 sołectw oraz z druhami 

strażakami wszystkich jednostek OSP z terenu gminy 

Czarnocin. W spotkaniach uczestniczyli też 

Przewodniczący Rady Gminy oraz Sekretarz. 

07 stycznia w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie  

z Zarządami Kół Gospodyń Wiejskich i Zarządami 

jednostek OSP, na którym zaplanowano m.in. kalendarz 

imprez gminnych na 2014r. 

8 stycznia w Gimnazjum w Cieszkowach odbyło się 

Noworoczne Spotkanie Pokoleń zorganizowane przez 

dyrekcję szkoły  oraz Gminny Zarząd Oddziału ZNP. 

 Na spotkanie przybyli zaproszeni goście,  emeryci z ter. 

gminy oraz liczni mieszkańcy. Młodzież  gimnazjalna 

przedstawiła piękny spektakl teatralny nawiązujący do 

tematyki świąteczno-noworocznej, występ został 

nagrodzony zasłużonymi brawami. Było też wspólne 

kolędowanie pokoleń.  

 

Fragment spektaklu 

12 stycznia w 22. Finale Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy wolontariuszami byli uczniowie 

Gimnazjum im. Armii Krajowej z Cieszków. Sztab WOŚP 

przy Gimnazjum składa serdeczne podziękowania 

wszystkim wolontariuszom oraz ofiarodawcom. 

W Urzędzie Gminy odbyły się odpłatne szkolenia   

w zakresie „Stosowania środków ochrony roślin  

sprzętem naziemnym” dla rolników wykonujących 

zabiegi przy użyciu opryskiwaczy. Uzyskane 

zaświadczenie zachowuje ważność 5 lat. 

21 stycznia w Szkole Podstawowej w Sokolinie złożył 

wizytę  Ks. Biskup Kazimierz Gurda. Jego Ekscelencję 

powitano słowami pieśni „Bądź pozdrowiony gościu 

nasz…” W spotkaniu  oprócz uczniów i kadry 

pedagogicznej uczestniczyli: Wójt Gminy Czarnocin 

Maria Kasperek, Proboszcz Parafii Sokolina, Ks. Tadeusz 

Śliwa, Ks. Wizytator Sylwester Okła oraz rodzice. 

Podczas spotkania uczniowie szkoły zaprezentowali swoje 

umiejętności aktorskie i wokalno-taneczne. Ks. Biskup 

serdecznie wszystkim podziękował i udzielił 

duszpasterskiego błogosławieństwa. Taka wizyta zdarza 

się raz na kilka lat w ramach wizytacji parafii. 

Pamiątkowe zdjęcie 

Pięknie i uroczyście świętowaliśmy Dzień Babci  

i Dziadka. Pani Wójt brała udział we wszystkich 

uroczystościach. Licznie przybyłym babciom  

i dziadziusiom wnuczęta podarowały kwieciste laurki, 

dodały życzenia samych jasnych i szczęśliwych dni 

podziękowały za wielką miłość, troskę, cierpliwość oraz 

radość wniesioną w ich dzieciństwo, zaprezentowały dla 

nich także wspaniałe programy artystyczne:  

w Przedszkolu Publicznym i Centrum Edukacji 

Przedszkolnej  w Czarnocinie oraz  w  Szkole 

Podstawowej w Czarnocinie i w Sokolinie. Zdjęcia  

i relacja filmowa znajdują się na str. internetowej gminy. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciach: Dzień Babci i Dziadka w Sokolinie i w Czarnocinie 



 
 
W styczniu w Szkole Podstawowej w Sokolinie oddano do 

użytku nowe łazienki dla przedszkolaków które zostały 

wykonane ze środków gminy. 

 

09 lutego, w rocznicę powstania Armii Krajowej  

w kościele parafialnym w Probołowicach odbyła się msza 

św. w intencji  żołnierzy i partyzantów poległych za 

Ojczyznę oraz za zmarłych kombatantów. Po 

wprowadzeniu sztandarów kombatanckich, Polskiego 

Stronnictwa Ludowego, Gimnazjum im. Armii Krajowej  

i OSP w Cieszkowach  mszę  celebrował Ks. Proboszcz 

Krzysztof Wrzesień, która zapoczątkowała w gminie 

Czarnocin obchody 70. rocznicy powstania 

Rzeczpospolitej Partyzanckiej (Republiki Pińczowskiej), 

wyzwolonej przejściowo w okresie 24 lipca – 12 sierpnia 

1944r. w wyniku działań oddziałów m.in.  Armii Krajowej  

i Batalionów Chłopskich. Historię tego ważnego dla 

naszego regionu wydarzenia przypomniała Pani Wójt, 

Maria Kasperek.  Wielu  żołnierzy tych  formacji udział  

w podziemiu przepłaciło zdrowiem i życiem, niech więc 

pamięć o nich będzie fundamentem, na którym przyszłe 

pokolenia będą budować swoją tożsamość. Takim 

znakiem przenikania historii w życie naszej społeczności 

będzie nadanie Szkole Podstawowej w Czarnocinie 

imienia „Batalionów Chłopskich”. 

Uroczystość zaplanowana jest na 19 września br. 

fragment uroczystości 

13 lutego przed budynkiem Urzędu Gminy wykonywane 

były bezpłatne badania mammograficzne w ramach 

Programu Profilaktyki Raka Piersi. Oferta  skierowana 

była do kobiet od 50. do 69. roku życia. 

13 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Powiat 

Kazimierski, jako lider Projektu „Podniesienie 

efektywności energetycznej obiektów użyteczności 

publicznej na terenie Powiatu Kazimierskiego”, 

podpisał pre-umowę na realizację zadań w ramach 

działania  „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury  

energetycznej i ochrony środowiska”. Z racji partnerstwa 

w Projekcie umowę podpisywała także  Pani Wójt. 

 Dzięki dobrej współpracy samorządów umowę partnerską 

podpisały gmina Czarnocin, Opatowiec i Zagdańsk oraz 

Powiat Kazimierski. Dzięki temu możliwe będzie 

wykonanie termomodernizacji budynków Szkoły 

Podstawowej w Sokolinie, Czarnocinie i Gimnazjum  

w Cieszkowach Zaplanowano m.in. docieplenie  

fundamentów, ścian, dachów i stropodachów, wykonanie 

zewnętrznej elewacji. Dzięki zwiększeniu efektywności 

energetycznej nastąpi obniżenie kosztów utrzymania tych 

budynków. Obecnie ogłoszony jest przetarg na wykonanie 

tej inwestycji. 

 

17 lutego z rąk wojewody Bożentyny Koruby-Pałki  

Wójt Gminy Maria Kasperek otrzymała promesę w wys. 

200 tyś zł. na odbudowę dróg gminnych, uszkodzonych  

w wyniku zeszłorocznych nawałnic, pozytywnie 

ocenionych przez komisję wojewody ds. weryfikowania 

szacunków strat  w infrastrukturze drogowej. Pieniądze 

przeznaczono na odbudowę drogi gminnej w Soboszowie  

o dł. 1187 mb. 

Na zdjęciu: Wójt Gminy Czarnocin - Maria Kasperek, Wojewoda 

Świętokrzyski - Bożentyna Koruba-Pałka 

 

27 lutego podpisano dwie ważne dla naszej gminy umowy 

w ramach „Podstawowe usługi dla gospodarki wiejskiej”. 

W ramach projektu „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin” 



 
 
zakłada się budowę oczyszczalni dla 68 gospodarstw. 

Umowę z ramienia gminy podpisali P. Wójt Maria 

Kasperek oraz Skarbnik P. Zbigniew Piś. Beneficjentem 

drugiego projektu „Budowa kontenerowej pompowni 

wody w Mikołajowie” jest reprezentujący gminę Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Tę umowę 

podpisał, kierownik, P. Mariusz Nawrot i główna 

księgowa. 

Na zdjęciu: Wójt Gminy Maria Kasperek, gł. księgowa  A. Dębska,  

kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej -  Mariusz Nawrot 

25 lutego w Urzędzie Gminy nastąpiło podpisanie umowy 

na „Budowę budynku Filii Bibliotecznej  

w Michałowicach”. Umowę podpisali: P. Czesław Tomf-

wykonawca /Zakład Ogólnobudowlany, Busko Zdrój/, 

dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz w imieniu 

inwestora zastępczego, którym jest Gmina Czarnocin 

Wójt Gminy oraz Skarbnik. Koszt budowy to 284 408,12 

zł z czego 75% pochodzi ze środków pozyskanych  

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

W marcu rozpoczęły się prace budowlane 

1 marca – Gminne Święto Kobiet, w którym 

uczestniczyło ok. 220 Pań z terenu całej gminy. Spotkanie 

odbyło się w restauracji „Ponidzie” Państwa Marii 

 i Ryszarda oraz Anety i Grzegorza Jagielników. Pani 

Wójt , jako organizator i gospodarz spotkania, złożyła 

wszystkim Paniom serdeczne życzenia. Swoje życzenia 

skierowali także przybyli na uroczystość zaproszeni 

goście; Wiceminister Obrony Narodowej - Beata 

Oczkowicz, Poseł na Sejm RP - Mirosław Pawlak, 

Przewodniczący Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego - Tadeusz Kowalczyk, Sekretarz Woj. 

Świętokrzyskiego - Bernard Antos, Starosta Kazimierski - 

Jan Nowak, Dyrektor Biura Europosła  Czesława 

Siekierskiego - Adam Stoksik. Panowie wręczyli Paniom 

piękne bukiety kwiatów a od P. Przewodniczącego 

Kazimierza Warszawy każda Pani otrzymała tulipan. 

Przed zgromadzonymi zaprezentowały się grupy 

artystyczne z  placówek oświatowych z terenu gminy, 

wystąpiły także  „artystki ziemi czarnocińskiej” -  Joanna 

Nawrot i Klaudia Kobus. Wszystkie występy zostały 

nagrodzone rzęsistymi brawami. Następnie przy 

dźwiękach zespołu „Lider” upłynęła dalsza część 

wieczoru, który był również wieczorem kończącego się 

karnawału. 

 

04 marca  w remizie OSP w Czarnocinie spotkali się 

członkowie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów, 

którzy w ostatni dzień karnawału świętowali Dzień   

Kobiet. Panie otrzymały piękne wiosenne żonkile oraz 

życzenia: od Przewodniczącego Koła, Starosty 

Kazimierskiego, Ks. Proboszcza, Prezesa Rejonowego 

Koła Emerytów. Wójt Gminy Maria Kasperek nie mogąc 

osobiście wziąć udziału w spotkaniu na ręce 

Przewodniczącego przesłała dla wszystkich Pań emerytek 

dużo ciepłych życzeń. Przy dźwiękach ostatkowej muzyki 

wszyscy spędzili miłe popołudnie.  

 

14 marca wszyscy zainteresowani corocznym konkursem 

„Bezpieczne gospodarstwo rolne” mogli zgłaszać swoje 

gospodarstwa do Terenowej placówki KRUS  

w Kazimierzy W. Celem konkursu jest promocja zasad 

zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach 

rolnych. 

 

17 marca w Skalbmierzu odbyło się rozstrzygnięcie 

kolejnej edycji  konkursu "Moja Ziemia Rodzinna" pod 

hasłem "Zimowy motyw małej Ojczyzny" W konkursie 

plastycznym I miejsce zajęła Monika Maj z Gimnazjum. 

25 marca  w Łodzi odbyła się Ogólnopolska Konferencja 

upowszechniająca pilotażowy program "Zostać 

przedsiębiorczym". Wśród zaproszonych dwudziestu 

szkół była delegacja z Gimnazjum im. Armii Krajowej  



 
 
w Cieszkowach. Młodzież gimnazjum od trzech lat 

realizuje ten innowacyjny program. Podczas konferencji 

prezentowane były projekty edukacyjne.  

Inwestycje zaplanowane na  2014r. 

Rozstrzygnięte:  

- Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych 

oraz rowów przydrożnych i melioracyjnych w 2014r. 

będzie wykonywać Firma Z.B.E. „Ekorob”  

z Miernowa. Realizacja  przebiega zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. 

-Dostawa kruszywa naturalnego łamanego  

z przeznaczeniem na potrzeby bieżącego utrzymania dróg 

gminnych w 2014r. wraz z rozścieleniem tego kruszywa 

na drogach Gminy Czarnocin, wykonawca Usługi 

Transportowe Piaskownia S. Kowalczyk z Pińczowa. 

Realizacja  przebiega zgodnie z przyjętym 

harmonogramem. 

-Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości 

Cieszkowy, wykonawca Łukasz Bazior P.P.H.U. Bud-Rys  

z Miechowa. Rozpoczęły się już prace remontowe. 

-Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach, 

wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Czesław Tomf  

z Buska Zdroju. W marcu rozpoczęły  się prace 

budowlane. 

-Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Czarnocin  - wykonawca Marcin Kwiecień, Zakład 

Instalacji Elektrycznej, Cudzynowice. 

-Przebudowa drogi gminnej Soboszów – Zawada na dł. 

1187 mb. – wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 

Usługowe „SZAR - BUD” s.c., Szarbia Zwierzyniecka. 

 - 27 marca podpisano umowę na „Remont i modernizację 

świetlicy w Bieglowie”.   

-wkrótce zostanie podpisana umowa na „Remont  

i doposażenie świetlicy w Stradowie”. 

Ogłoszone: 

- przetarg na „Budowę pompowni wody w Mikołajowie”  

- przetarg na „Termomodernizację obiektów:  Gimnazjum 

w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w  Czarnocinie  

i Szkoły Podstawowej  w Sokolinie. 

Trwają prace końcowe dotyczące wniosków: 

- na przydomowe oczyszczalnie ścieków 

- na montaż witaczy oraz tablic informacyjnych 

- na monografię gminy  

Gmina przygotowuje kolejne wnioski: 

- na remont, przebudowę, zagospodarowanie terenu wokół 

świetlic w Miławczycach i Opatkowiczkach 

- na budowę ogrodzenia wokół świetlic oraz placów 

zabaw w  Zagajowie i Dębianach 

- budowę wodociągu w Zagajowie /Bugaj, Podlesie/ 

 - na przydomowe oczyszczalnie ścieków – II edycja. 

 

Ochrona środowiska. 19 marca w sali konferencyjnej 

UG odbyło się spotkanie, na którym przedstawiono formę 

funkcjonowania powstającego Zakładu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi w Rzędowie w ramach projektu 

pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami 

komunalnymi” , jego lokalizacji, struktury i technologii. 

Omówiono także zasady wykorzystywania odpadów do 

produkcji  paliw alternatywnych oraz  sposoby 

ponownego wykorzystania odpadów. W spotkaniu 

uczestniczyła młodzież – uczniowie klas trzecich 

Gimnazjum z Cieszków. Pani Wójt przedstawiła zasady 

gospodarowania odpadami w naszej gminie, które 

wynikają z ustawy o utrzymaniu porządku  

i czystości. Został poruszony problem dzikich wysypisk, 

możliwości pozbycia się odpadów wielkogabarytowych, 

elektroodpadów oraz zasady segregowania odpadów. 

Młodzież będzie tym pokoleniem, które poprzez edukację  

wejdzie w dorosłość z pełną świadomością i wiedzą na 

temat czystości i ochrony środowiska. 

OSP. W Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej  siedmiu 

druhów strażaków z terenu gminy uczestniczyło 

 w jednoetapowym „Szkoleniu Podstawowym dla 

Strażaków Ratowników OSP” oraz sześciu druhów  

w „Szkoleniu z zakresu Ratownictwa Technicznego  

dla Strażaków Ratowników OSP”. 

24 marca w Czarnocinie odbyły się gminne eliminacje 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którego 

organizatorem było Prezydium Zarządu Oddziału 

Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie udział wzięli 

uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum. Nad 

prawidłowym przebiegiem czuwała komisja w składzie: 

kpt. Krzysztof Wojtasik – przewodniczący, Józef 

Cetnarski – sekretarz,  Beata Wojas – członek.  

Klasyfikacja końcowa w grupach wiekowych:  

szkoły podstawowe: 

I m-ce – Patryk Ścipiór – SP Sokolina 

II m-ce – Bartosz Marzec – SP Sokolina 

III m-ce – Ewelina Cetnarska – SP Czarnocin 

 



 
 
gimnazjum w Cieszkowach: 

I m-ce – Dawid Różycki 

II m-ce – Adrian Bożęcki 

III m-ce – Piotr Murdzek. 

Na szczeblu powiatowym Gminę będą reprezentować: 

Patryk Ścipiór i Dawid Różycki. 

  

3 kwietnia na posiedzeniu Zarządu Oddziału OSP 

uroczystym akcentem były podziękowania dla druha  

Adama Makieły za jego długoletnią wzorową pracę na 

stanowisku kierowcy w jednostce KSRG – OSP Sokolina. 

Gratulacje, pamiątkową  statuetkę oraz kwiaty druh Adam 

otrzymał od Prezesa Gminnego Zarządu OSP - Marii 

Kasperek, Przewodniczącego Rady - Kazimierza 

Warszawy, Starosty Kazimierskiego - Jana Nowaka, kpt. 

Krzysztofa Wojtasika, który przybył w imieniu 

Komendanta Powiatowego PSP oraz licznie przybyłych 

druhów z jednostek OSP. W jednostce OSP Sokolina 

funkcję kierowcy od 01 kwietnia pełni druh Adam 

Godzisz. 

 
na zdjęciu od lewej: Starosta Jan Nowak, Wójt Maria Kasperek, 

Wiceprezes Zarządu Stanisław Waloch, kpt. Krzysztof Wojtasik, 

druh Adam Makieła,  Przewodniczący Kazimierz Warszawa 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykorzystując 

finansowe wsparcie ze środków Unii Europejskiej GOPS 

będzie mógł realizować kolejny Projekt „Nie bój się 

przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych z terenu Gminy 

Czarnocin”. Jego celem jest podniesienie aktywizacji 

zawodowej i społecznej mieszkańców. W projekcie 

przewidywane są szkolenia  m.in. w kierunkach: operator 

koparko-ładowarki, spawacz, fryzjer, sprzedawca  

z obsługą kas fiskalnych, bukieciarstwo. GOPS przyjmie 

też od zainteresowanych  inne propozycje kierunków 

szkolenia. Udział w Projekcie jest bezpłatny, mogą 

zgłaszać się osoby w wieku aktywności zawodowej; 

bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zatrudnione,  rolnicy,  

osoby z terenu gminy Czarnocin. Część chętnych osób już 

zgłosiła udział w Projekcie, rekrutacja trwa nadal, aż do 

wyczerpania miejsc. 

Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie 

dla 37 uczniów klas trzecich Gimnazjum w Cieszkowach 

z Pawłem Stępniakiem „młodym profesjonalistą”, który 

ma ciekawą pracę, związaną z nowoczesnymi 

technologiami. Rozmawiali o tym gdzie się uczyć, co 

studiować, które zawody są najbardziej przyszłościowe, 

jaką wybrać pracę aby dawała satysfakcję. Spotkanie 

miało charakter warsztatowy – były quizy, pytania, 

wspólne ćwiczenia. Spotkanie było elementem drugiej 

edycji projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. 

Kariera” realizowanego w ramach inicjatywy Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności. II edycja została 

objęta patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. 

Setne urodziny mieszkanki Kolos. 23 marca miała 

miejsce niecodzienna uroczystość, 100 lat życia ukończyła 

mieszkanka Kolos, Pani Genowefa Sobieraj. Pani 

Genowefa obecnie przebywa w Zakładzie Opiekuńczo – 

Leczniczym w Kazimierzy Wielkiej. Dzień jej urodzin stał 

się okazją do przygotowania wyjątkowej oprawy tego 

niezwykłego wydarzenia. Oprócz rodziny, która 

towarzyszyła Jubilatce przybyli z gratulacjami, 

życzeniami i kwiatami przedstawiciele władzy 

samorządowej Gminy Czarnocin; Wójt Gminy Maria 

Kasperek, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz 

Warszawa, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Iwona 

Błaszczyk, a także: Starosta Kazimierski Jan Nowak, 

Przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Kazimierzy Wielkiej, delegacja ZOL. Pani 

Wójt zwracając się do Szanownej Jubilatki wyraziła 

radość, że cieszy się Ona dobrym zdrowiem, podkreśliła 

doniosłość tej chwili oraz to,  że  życie  Pani Genowefy to  

skarbnica wielu przeżyć, zarówno tych radosnych, jak  

i tych trudnych. Życząc Jej kolejnych lat w zdrowiu, 

pogody ducha, życzliwości ze strony najbliższych 

wręczyła kosz czerwonych róż. Pani Wójt odczytała 

również list gratulacyjny skierowany do Jubilatki od 

Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Dopełnieniem 

uroczystości był tort urodzinowy. 



 
 
Sport i rekreacja. Gmina Czarnocin kolejny raz 

zorganizowała, we współpracy z Wojewódzkim 

Związkiem Sportowym zajęcia w ramach Projektu 

Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.  

W programie uczestniczy 30-osobowa grupa uczniów klas 

III ze Szkoły Podstawowej z Czarnocina i z Sokoliny. 

Zajęcia odbywają się w czwartki i soboty w Kazimierskim 

Ośrodku Sportowym. Program zakłada systematyczny  

i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach 

nauki pływania, nabycie umiejętności w zakresie 

pływania, objęcie programem uczniów z miejscowości, 

gdzie nie ma krytych pływalni,  nauczy bezpiecznego 

korzystania z akwenów wodnych, zapewni aktywny 

wypoczynek po zajęciach w szkole.   

W dniach od 02 do 07 marca 30-osobowa grupa 

młodzieży  z gimnazjum wyjechała na tzw. „białą szkołę”  

do Sidzyny k. Jordanowa .Głównym celem wyjazdu na  

5-dniowy turnus było opanowanie umiejętności jazdy na 

nartach. Wyjazd ten mógł się odbyć dzięki wsparciu 

finansowemu Gminy. 

 

Zajęcia na stoku 

Tygodniowy wyjazd do Zakopanego dla uczniów  

z terenu naszej Gminy. Wójt Gminy Maria Kasperek 

zaangażowała się w Projekt „Pomocna dłoń – 

wypoczynek dzieci z terenów klęsk żywiołowych”. 

Prowadzącym projekt był Związek Harcerstwa Polskiego 

– Chorągiew Łódzka. Wyjazd finansowany był przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Koszt odpłatności za  każdego  

uczestnika (130 zł/1osobę) pokryła Gmina. Celem  

i założeniem programowym wyjazdu były warsztaty 

ekologiczne z elementami edukacji prozdrowotnej. 

Warunkiem zakwalifikowania do wyjazdu był protokół 

szkód potwierdzający straty materialne poniesione  

w połowie 2013r. w gospodarstwie uczestnika, 

poświadczony przez Urząd Gminy.  Po przeprowadzonej 

weryfikacji, w  dniach od 17 do 21 marca br. do 

Zakopanego mogło wyjechać 44 dzieci. Byli to uczniowie 

z SP Czarnocin – 33 osoby, SP Sokolina – 5 osób  oraz 6. 

gimnazjalistów. Realizator projektu zapewnił transport, 

ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę 

medyczną, wsparcie psychologa, atrakcyjny program 

pobytu oraz dla każdego dziecka wyprawkę szkolną 

o wartości 145 zł. Opiekę nad uczestnikami wycieczki 

sprawowało troje opiekunów z naszych szkół. 

Grupa uczestników wyjazdu 

 

Gmina Czarnocin po raz 33.  z rzędu wygrała Zimowe 

Igrzyska LZS Województwa Świętokrzyskiego, które 

odbyły się 15 marca w Staszowie. Naszą gminę 

reprezentowali sportowcy z LZS Czarnocin i LZS 

Cieszkowy.  W kategorii szachy: 

I m-ce zajęła Małgorzata Małek 

II m-ce Angelika Szwarc 

IV m-ce Karina Kiliańczyk 

w turnieju warcabowym: 

I m-ce  Aleksandra Łata, 

II m-ce Magdalena Marzec 

III m-ce Katarzyna Kuciak. 

IV m-ce  Klaudia Przeniosło. 

W kategorii kobiet w zawodach tenisa stołowego: 

V m-ce Angelika Kurczyna. 

Kategoria mężczyzn: III m-ce Łukasz Kurczyna. 

Po podsumowaniu wyników w klasyfikacji gmin  okazało 

się, że Czarnocin nie ma sobie równych. 

 



 
 

Na zdjęciu  od lewej: Karina Kiliańczyk, Kasia Kuciak, 

P. Wójt Maria Kasperek, Małgosia Małek, Ola Łata  

26 i 27 marca na naszym „Orliku”  w Cieszkowach 

odbyły się Powiatowe Eliminacje Szkolne w piłce nożnej  

w ramach turnieju Coca-Cola Cup. 

W pierwszym dniu do dalszych rozgrywek  drużyn 

dziewczęcych zakwalifikowały się:  Gimnazjum  

z Kazimierzy Wielkiej i  Opatowca. W rozgrywkach brały 

udział także drużyny z Cieszków, Skalbmierza 

 i Czyżowic.  W drugim dniu  do dalszych rozgrywek 

zakwalifikowały  się drużyny  chłopców z Gimnazjum  

z Cieszków oraz z Kazimierzy Wielkiej, w eliminacjach 

brał też udział Skalbmierz i Działoszyce. 

 Uczestnicy turnieju 

01 kwietnia odbyło się posiedzenie Gminnej Rady 

Sportu, na którym m.in. zaplanowano kalendarz imprez 

sportowych, zawodów i turniejów. 

Zapraszamy do korzystania z hal sportowych przy 

Szkole Podstawowej w Czarnocinie oraz przy 

Gimnazjum w Cieszkowach. 

Nowe obiekty stwarzają bardzo dobre warunki do 

czynnego wypoczynku, rekreacji i sportu. Można zagrać  

w piłkę koszykową, piłkę siatkową, piłkę nożną, 

unihokeja. Istnieje możliwość korzystania ze stołów do 

gry w tenisa stołowego, piłkarzyków, bilardu i siłowni. 

Zasady korzystania z hali  oraz regulamin, do wglądu  

u administratora szkoły.  

     

Wśród uczestników finałów wojewódzkich konkursów 

przedmiotowych dla gimnazjalistów znalazła się tylko 

jedna przedstawicielka powiatu kazimierskiego, Weronika 

Kubicka z Gimnazjum  w Cieszkowach, której opiekunem 

jest Piotr Wasik. 

Urząd Gminy w Czarnocinie informuje,  

że jednorazowo ulegnie zmianie termin odbioru 

odpadów zmieszanych. 03 maja jest dniem wolnym od 

pracy, odpady zmieszane będą odbierane w dniu  

08 maja 2014r. 

----------------------------------------------------------------

Gminne obchody „Rocznicy Katyńskiej  16.04 

Egzaminy w gimnazjum               23, 24, 25.04 

Rocznica Konstytucji                                          03.05 

Udział gimnazjum w marszu na Grodzisku         09.05 

Powiatowy Dzień Strażaka                                   16.05 

Dzień Dziecka                                                         01.06 

Dzień Sportu                                                  czerwiec 

Przegląd Pieśni Patriotycznych – obchody 70-lecia 

utworzenia Republiki Pińczowskiej                      13.06 

Młodzieżowy Rajd po Republice Pińczowskiej 12-14.06 

Gminne Zawody Strażackie                             czerwiec 

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014                27.06 

85-lecie OSP Cieszkowy    20.07 

50-lecie OSP Ciuślice         17.08 

Dożynki gminne                                                  24.08     

              


