
                 Szanowni Państwo 

Przez dwa pierwsze miesiące roku spotykaliśmy się z mieszkańcami całej gminy 

podczas zebrań wiejskich i sprawozdawczych w Jednostkach OSP. Dziękuję 

Państwu za udział w tych spotkaniach. Pragnę Państwa poinformować 

 o złożonych przez gminę wnioskach oraz planach inwestycyjnych na ten rok. 

Rozstrzygnęliśmy już  pierwsze przetargi na usługi. Jesteśmy w trakcie 

opracowania dokumentacji na termomodernizację trzech budynków użyteczności 

publicznej w Czarnocinie tj. urzędu gminy, budynku remizy strażackiej oraz 

ośrodka zdrowia. Nasz wniosek na budowę oczyszczalni ścieków i pompownię 

wody w Stradowie znalazł się w czołówce listy rankingowej województwa, 

czekamy na termin podpisania umowy. Po ogłoszeniu kolejnych konkursów będziemy także wnioskować  

o  środki finansowe na kolejne inwestycje.  

Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej gminy, gdzie na bieżąco umieszczamy wszystkie ważne 

informacje. 
Ciepłych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy, 

a także wielu radości i satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym. 

 

                                                                                                               Z wyrazami  szacunku                                                    

                                                                                                                                   Maria Kasperek 

                                                                                                                                   Wójt Gminy 

 

 

 

Dzień Kobiet w Gminie Czarnocin. 8 marca, tradycyjnie jak co roku,  Panie z naszej Gminy gremialnie celebrowały 

swoje święto.  Inicjatywa organizacji leżała po stronie Pani Wójt Marii Kasperek oraz Przewodniczącego Rady Gminy 

Czarnocin Pana Kazimierza Warszawy, a która była  dobrą 

okazją aby dać wyraz szacunku wszystkim Paniom, które  na co 

dzień pracują zawodowo oraz dbają o swoje rodziny. W tym 

roku dobrym pomysłem na wyjątkowe spędzenie popołudnia 

był wyjazd do Buska Zdroju, do kina. Panie wspólnie obejrzały 

hit kinowy, musical  pt. „La la land”, który cieszy się bardzo 

dobrymi recenzjami,  został nagrodzony 6 Oskarami i wieloma 

innymi prestiżowymi nagrodami. Z roku na rok spotkania Pań 

w gminnym gronie w dniu tego święta cieszą się coraz większą 

popularnością, w tym roku na wspólny wyjazd zdecydowała się 

rekordowa ilość, 250 Pań. Miłym zakończeniem wieczoru była 

uroczysta kolacja w restauracji w Wiślicy, gdzie oprócz 

smakowitych dań Panie otrzymały mnóstwo serdecznych życzeń oraz piękne kwiaty od Panów. W spotkaniu 

uczestniczył także  Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak, który przyłączył się do gorących życzeń. 
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Inwestycje w I kw. 2017r. 

 02. 03. Pani Wójt odebrała z rąk Pani Wojewody   

kolejną promesę w wys. 105 tyś. zł na przebudowę 

drogi gminnej Kolosy – Kopalnia  -534 mb.  

Gmina rozstrzygnęła także przetargi  na: 

 Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie 

Gminy Czarnocin   (01.04.2017 – 31.03.2018). 

Zakres prac obejmuje m.in.: konserwację, przeglądy, 

naprawę, wymianę uszkodzonych opraw, malowanie 

konstrukcji stalowych, pomiary eksploatacyjne, 

ustawianie i regulację zegarów sterowniczych, 

lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli, wycinkę 

gałęzi zasłaniających oświetlenie. 

 Dostawę kruszywa z rozplantowaniem na drogach 

gminnych  – do 30.11.2017r. oraz usługi walcem 

drogowym. 

 Remont i bieżącą konserwację dróg i rowów 

gminnych stosownie do  otrzymanego zlecenia – 

do 15.12.2017r. 

W 2017r. zaplanowano tremomodernizację  trzech 

budynków użyteczności publicznej. W chwili 

obecnej dobiegają końca prace dot. projektów tych 

inwestycji. Prace obejmą docieplenie, remonty dachu 

Urzędu Gminy i budynku remizoswietlicy  

w Czarnocinie (zaplanowano przyłączenie jej do 

wspólnego ogrzewania z Urzędem Gminy) oraz  

ośrodka zdrowia w Czarnocinie.  

Gmina przygotowała wniosek w ramach operacji 

 ,,Gospodarka wodno-ściekowa” na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę   

pompowni wody w Stradowie wraz z przebudową 

istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie 

Gminy Czarnocin. W pierwszym etapie zostaną 

zrealizowane oczyszczalnie dla 99 gospodarstw oraz 

budowa pompowni wody wraz z przebudową sieci 

wodociągowej. Drugi etap będzie obejmował 

realizację oczyszczalni ścieków dla  5 budynków 

użyteczności publicznej. Koszt zadania to ok. 

2.000.000 zł, wnioskowana kwota – 1.100.000 zł. 

Gmina Czarnocin złożyła także wniosek w ramach 

Osi Priorytetowej ,,Dziedzictwo naturalne  

i kulturowe” - ,,Urządzenie obszaru naturalnego 

dziedzictwa kulturowego w miejscowościach 

Cieszkowy i Stradów” . W ramach w/w działania 

zaplanowano realizację trzech zadań : 

 ,,Zagospodarowanie przestrzeni kulturowej 

Parku Podworskiego w Cieszkowach”. 

 ,,Urządzenie osady u podnóża Średniowiecznego 

Grodziska wraz z zagospodarowaniem 

infrastruktury turystycznej”. 

 ,,Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej 

wraz z ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym”. 

Koszt operacji to  586 758,50 zł, z czego wnioskowane 

dofinansowanie to 406 334,58zł  

W I kw. 2017r. następujące wydarzenia miały wpływ na 

pracę Rady, Urzędu o także na życie mieszkańców. 

W ostatnich dniach grudnia ubiegłego roku w gminie 

Czarnocin wystąpiło ognisko „ptasiej grypy”. Jest to 

zaraźliwa choroba drobiu wywołana przez wirus. Na 

terenie gminy zaczął obowiązywać zakaz bezwzględnego 

wypuszczania drobiu poza budynek gospodarczy. 

Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii zostały 

usunięte z dróg maty dezynfekujące. Profilaktyka 

przyniosła efekty, nie ma dalszych ognisk zakaźnych. 

Trzy Panie Genowefy, mieszkanki naszej gminy 

świętowały niecodzienne jubileusze. 05 stycznia Pani 

Genowefa Dzioch z Sokoliny a 22 lutego Pani 

Genowefa Bogal z Kolos obchodziły  swoje setne 

urodziny. Natomiast 23 marca Pani Genowefa 

Sobieraj, najstarsza mieszkanka naszej gminy, 

obecnie przebywająca w Zakładzie Opiekuńczo– 

Leczniczym w Kazimierzy Wielkiej ukończyła 103 

lata.  W związku z tymi pięknymi jubileuszami z wizytą 

do Zacnych Jubilatek  przybyła z bukietami kwiatów  



 
 
delegacja samorządowa: Wójt Gminy, Pani Maria 

Kasperek, Przewodniczący Rady Gminy, Pan Kazimierz 

Warszawa oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, 

Pani Iwona Błaszczyk.  Wręczono także listy 

gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów, Beaty Szydło. 

Pani Wójt zwracając się do Jubilatek złożyła gratulacje  

i wyraziła radość, że widzi je w dobrym zdrowiu. Życie 

jubilatek było wypełnione  radościami i troskami ale 

także pracą i poświęceniem dla dobra bliskich. Goście 

życzyli Paniom długich lat w zdrowiu oraz miłości  

i życzliwości najbliższych, aby  radość z życia 

towarzyszyła im jak najdłużej. 

05.01. Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP, na którym 

podsumowano realizację działań w 2016r. oraz ustalono 

zadania z zakresu ppoż na 2017r. Pani Prezes  Maria 

Kasperek w imieniu zebranych druhów złożyła 

podziękowania za wieloletnią służbę, zaangażowanie 

zawodowe oraz za współpracę z gminą Czarnocin mł. 

bryg. Kazimierzowi Zabłotnemu – Komendantowi PSP 

oraz bryg. Januszowi Bule – Z-cy Komendanta PSP  

w Kazimierzy Wielkiej, którzy odeszli na zasłużoną 

emeryturę.  

Gmina Czarnocin aktywnie włączyła się w wojewódzką 

akcję pomocy dla 2-letniego Frania organizując zbiórkę 

nakrętek pod hasłem „Zróbmy coś dobrego razem”. 

Odzew na akcję był bardzo duży, świadczy to o tym że 

mieszkańcy nie są obojętni na apele o pomoc. 

Równolegle przeprowadzono zbiórkę książek 

 i przyborów szkolnych na wyposażenie świetlicy. 

12.01. Noworoczne Spotkanie Pokoleń  w Gimnazjum 

w Cieszkowach. Zebranej publiczności uczniowie 

przedstawili  spektakl nawiązujący do tradycji 

Bożonarodzeniowych. Na  zakończenie spotkania 

wszyscy wspólnie kolędowali.  

 31.01. – 06.02. 16-osobowa grupa młodzieży szkolnej  

z terenu gminy   wyjechała na zasłużony zimowy 

wypoczynek do Zakopanego. Wyjazd był sponsorowany 

przez Gminę Czarnocin a także przez KRUS.   

05.02 Noworoczne spotkanie Seniorów. Spotkanie 

przebiegało w miłej, życzliwej atmosferze, Seniorzy 

wyrazili radość ze spotkania z przedstawicielami lokalnej 

władzy, jej przychylności oraz możliwości dialogu. 

05.02. obchody 75. rocznicy powstania AK 

upamiętnionej przez Gminę Czarnocin podczas 

uroczystej mszy w kościele parafialnym  

w Probołowicach. W uroczystościach uczestniczyły 

władze samorządowe Gminy oraz Poczty Sztandarowe.  

06.02. Podpisanie umowy na projekt ścieżki 

rowerowej. Ścieżka powstanie na terenie Powiatu 



 
 
Kazimierskiego i Buskiego.  Przez Gminę Czarnocin 

trasa przebiegać będzie na odcinku 7,5 km.   

Zakończenie zebrań wiejskich i zebrań 

sprawozdawczych OSP. Władze samorządowe na 

przełomie stycznia i lutego uczestniczyły w  spotkaniach 

wiejskich z ok. 400 mieszkańcami oraz w 16 zebraniach 

sprawozdawczych Jednostek OSP, w których 

uczestniczyło 200 druhów. Zostały przekazane 

informacje o całorocznej pracy Rady Gminy  

i  inwestycjach zrealizowanych w 2016r., a także  

o planach do realizacji na 2017r. 

10.02. Gmina Czarnocin była inicjatorem akcji 

zbiórki krwi dla strażaka z Kielc, który na co dzień 

pomagał i ratował życie innych. Udało się zebrać 

imponującą ilość krwi (16 litrów) dzięki dobrze 

przygotowanej akcji informacyjnej ale także dzięki 

wrażliwości mieszkańców gminy a także sąsiednich 

miejscowości. Dziękujemy za udział w akcji. 

11.02. Bal maskowy w Michałowicach. Na zakończenie 

ferii zimowych Filia Biblioteczna przygotowała zabawę 

choinkową dla grupy chętnych dzieciaków i rodziców. 

Oprócz wspaniałej zabawy uczestnicy mieli także słodki 

poczęstunek. 

 

09. 03. - Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej. 

Wyniki konkursu: 

 

Szkoły Podstawowe:  

1 miejsce – Gabriela Biesaga – SP Sokolina 

2 miejsce – Kacper Jałocha – SP Czarnocin 

3 miejsce – Michał Kabat– SP Sokolina 

 Gimnazjum: 

1 miejsce – Krzysztof Zbojak 

2 miejsce – Gabriela Czajka  

3 miejsce – Maria Sobieraj. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  nagrody 

ufundowane przez Wójta Gminy Czarnocin.  

Gminę na szczeblu powiatowym  reprezentować  będą: 

Gabriela Biesaga i Krzysztof Zbojak. 

Gmina Czarnocin realizuje kolejną edycję projektu 

„Umiem pływać” skierowanego do uczniów klas II- III  

z SP Czarnocin i SP Sokolina. Projekt jest 

wspófinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

oraz Urząd Marszałkowski woj. świętokrzyskiego. 

Gmina zapewnia dowóz i odwóz 30-osobowej grupy 

uczniów oraz wynagrodzenie jednego z wychowawców. 

Jedna grupa realizuje zajęcia, kolejna grupa rozpocznie  

 w terminie:  kwiecień-czerwiec br. 

W wyniku wprowadzenia reformy oświatowej obecne 

Gimnazjum w Cieszkowach przekształcone zostanie  

od 1 września 2017r. w Szkołę Podstawową im. Armii 

Krajowej.  

- W najbliższych tygodniach przeprowadzony zostanie 

nabór do szkół i przedszkoli. 

- Decyzja o  wyborze szkoły dla dzieci leży w gestii 

Rodziców. 

- Zapisy do szkół odbywać się będą na podstawie 

wniosków złożonych przez Rodziców do dyrektorów 

szkół.  

 

 

03.05. – w 226 rocznicę Konstytucji 3-go Maja 

uroczysta msza za Ojczyznę 

z upamiętnieniem ofiar Zbrodni Katyńskiej 

i katastrofy smoleńskiej  -  Czarnocin, godz. 12.00. 

 

25.06. – Gminny Przegląd Pieśni i Piosenki  

Patriotycznej.                                 



Gmina Czarnocin najlepsza w Województwie Świętokrzyskim  

przez kolejnych 36 lat. 
 

Gmina Czarnocin już po raz 36  wygrała Świętokrzyskie Wojewódzkie Igrzyska 

Zrzeszenia Ludowych  Zespołów Sportowych. 

Od kilku lat turniej ten nosi nazwę Wojewódzkich Zawodów Sportowych 

 „Od sportu do zdrowia”. 
 

02 kwietnia br. w zawodach, rozgrywanych w Bilczy k/ Kielc, startowało ponad  

200 zawodniczek i zawodników. Gminę Czarnocin reprezentowali sportowcy w barwach 

Ludowych Zespołów Sportowych: LZS Czarnocin, LZS Cieszkowy,  LZS Sokolina.  

 

Z  turnieju nasi zawodnicy  przywieźli zdobyte puchary 

oraz dyplomy, m.in:  

Za zajęcie II – go miejsca w tenisie stołowym mężczyzn 

– Łukasz Kurczyna 

/ miejsca punktowane: IV m-ce  Radosław Radziszewski,  

VIII m-ce  Stefan Marzec/ 

Za zajęcie III – go miejsca w szachach kobiet – 

Małgorzata Małek 

/ w tej kategorii startowali także: Anna Jaworska, Gabriela 

Waloch, Artur Pobiega, Kamil Grudzień, Jakub Małek/   

Za zajęcie IV – go miejsca  w tenisie stołowym kobiet – 

Marzena Stępień 

/ miejsca punktowane: V m-ce Katarzyna Gąsior,  

 VIII m-ce Karolina Marzec/ 

 

Rywalizacja była 

bardzo zacięta.  

O medale walczono  

w trzech 

dyscyplinach: 

szachy, warcaby, 

tenis stołowy. 

Pomimo braku 

kilku kluczowych 

zawodniczek  

i zawodników  

z łączną ilością  

70 pkt.  Gmina 

Czarnocin zajęła 

pierwsze miejsce  

w województwie  

w punktacji gmin, (w woj. świętokrzyskim jest 102 gminy).  

Jest to wyczyn na miarę rekordu Guinnessa! 

 



Należy podkreślić, że zawodnicy oraz zawodniczki zdobywali punkty we wszystkich 

dyscyplinach indywidualnych.  

Na szczególną uwagę zasługują nasze warcabistki które zajęły 7-em z 8-iu  

pierwszych miejsc: 

           

             I miejsce – Katarzyna Kuciak 

            II miejsce – Martyna Bicz 

            III miejsce – Róża Laskowska 

            V miejsce – Maria Sobieraj 

            VI miejsce – Magdalena Kwiecień 

            VII miejsce – Klaudia Przeniosło 

            VIII miejsce – Magdalena Marzec 

W rozgrywkach brały także udział :  

 Liliana Małek, Patrycja Bicz, Paulina Kabat 

 

 

 

      Fragment wypowiedzi jednej  

      z uczestniczek zawodów: 

 

  „Już 36. raz zdobyliśmy wspólnymi    

siłami 1-sze miejsce jako gmina.  

Dla nas wszystkich jest to niesamowite 

uczucie. Osobiście brałam udział  

w konkurencji  warcaby.  

Na zwycięstwo pracowała liczna 

grupa, w której znajdowali się 

zawodnicy takich konkurencji jak: 

ping-pong, szachy, warcaby. Myślę,  

że wszyscy daliśmy z siebie wszystko  

co najlepsze.”      Liliana Małek 

                                                                                                                              

 

 

W tym roku grupą sportowców opiekowali się: P. Dariusz Dymek, P. Janusz Kowalski 

 i P. Przemysław Pytel. 

 

 

                      Serdeczne gratulacje reprezentantom Naszej Gminy składają: 

 

                  Maria Kasperek                                          Kazimierz Warszawa 

 

                    Wójt Gminy                                        Przewodniczący Rady Gminy 

 

 


