
 

          Szanowni Państwo 
 

 

Przedstawiamy Państwu informacje o wydarzeniach oraz z życia 

Naszej Gminy w I kwartale 2020r. Panująca obecnie pandemia 

wywołana koronawirusem ma ogromny wpływ na organizację naszego 

życia rodzinnego i zawodowego. Pozwolę sobie prosić Państwa  

o przestrzeganie wszelkich zasad ostrożności, wskazówek i zakazów, 

kierowanych do nas przez służby sanitarne i państwowe. 
 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, 

spokojnego świątecznego wypoczynku oraz wiary w lepsze jutro. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 
 

Gmina Czarnocin na wysokim, czwartym miejscu  

w ogólnopolskim rankingu „Miejsca sprzyjające 

edukacji”. Jest to ranking gmin o najwyższej jakości 

edukacji w 2019r. Wskazuje  on samorządy dbające  

o wysoką jakość edukacji, dokładające wszelkich starań, 

żeby uczniowie od najmłodszych lat mogli korzystać  

z najwyższej jakości kształcenia. Do oszacowania głównych 

wyników wykorzystano dane dotyczące dostępności 

edukacji przedszkolnej oraz wyniki egzaminów 

zewnętrznych, a także informacje dotyczące charakterystyk 

jednostek samorządu terytorialnego (liczba ludności, stopa 

bezrobocia oraz dochody własne gmin w przeliczeniu na 

mieszkańca). W kategorii ogólnopolskiej najlepsze gminy 

poniżej 20 tys. mieszkańców z niskimi dochodami 

i wyższym bezrobociem nasza gmina zajęła 4 miejsce. 

Warto zauważyć, że gmina Czarnocin w poprzedniej edycji 

pozostawała również w czołówce dziesięciu gmin tego 

krajowego rankingu.  
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9.01. Noworoczne Spotkania Pokoleń na trwale 

wpisały się w tradycję Szkoły Podstawowej  

im. Armii Krajowej w Cieszkowach. W siódmym 

spotkaniu uczestniczyli licznie zgromadzeni 

mieszkańcy gminy, rodzice, absolwenci, członkinie Kół 

Gospodyń Wiejskich, strażacy, seniorzy, sołtysi oraz 

władze gminy - Pani  Maria Kasperek - Wójt Gminy 

Czarnocin, Pan Kazimierz Warszawa - Przewodniczący 

Rady Gminy, przedstawiciele powiatu i województwa, 

księża z naszych parafii.  

 

 W pięknym spektaklu teatralnym zaprezentowali się 

najmłodsi uczniowie, starsi uczniowie wcielili się  

w aktorów wspólnie z rodzicami i absolwentami. 

Spotkanie zwieńczyło wspólne kolędowanie oraz 

poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.  

 

11.01. Otwarcie remizo - świetlicy w Będziakach.  

Mieszkańcom Będziak został przekazany nowy 

ogólnodostępny lokal. Otwarcia dokonali: Wójt Gminy 

Czarnocin - Pani Maria Kasperek wraz 

z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Kazimierzem  

Warszawą. Oprawę artystyczną zapewnili uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Leona Wójcickiego  

w Sokolinie. Świetlica powstała dzięki pozyskanym 

środkom z Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 

Regionalnego oraz ze środków własnych gminy.  

W nowo wyremontowanej, świetnie wyposażonej 

świetlicy są prowadzone zajęcia plastyczne, opiekuńczo 

- wychowawcze, spotkania okolicznościowe, zajęcia 

sportowe.  

Inwestycje I kw. 2020r. 

W ramach pozyskanych środków z MSWiA zostały 

zakupione mundury wyjściowe dla 10 jednostek OSP 

oraz tor przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych.  

Gmina składa nowe wnioski na dofinansowanie 

kolejnych inwestycji: 

- „Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej  

w miejscowości Stradów oraz Malżyce”. W ramach 

zadania planowany jest zakup i montaż 5 stołów 

drewnianych z bali, 10 ławek z oparciem, 7 koszy na 

śmieci, 4 ławek bez oparcia, 1 palenisko w Stradowie 

oraz zakup i montaż elementów placu zabaw  

w Malżycach - Budziszowicach. 

 - Siłownia zewnętrzna obok Gminnego Ośrodka 

Kultury  

Powyższe wnioski zostaną złożone w LGD „Perły 

Ponidzia”.  

 

Wykonanie kolejnych odcinków dróg:  

- Czarnocin - Centrum - 113 mb 

- Czarnocin - Szkoła - 113 mb 

Gmina przystąpiła do realizacji zadania. 

Gmina pozyskała środki na budowę kolejnych  

20 przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Gmina przygotowuje kolejny wniosek o pozyskanie 

środków na usuwanie wyrobów zawierających azbest 

na rok 2020 ( 9,5 tys. m2 ).  

Informacje dla mieszkańców:  

„Mój prąd” - Program Dofinansowania 

 Mikroinstalacji  Fotowoltanicznych. 

Istnieje możliwość uzyskania dopłaty w wysokości 

5000 zł. Dodatkową formą wsparcia jest ulga 

termomodernizacyjna oraz bezpłatny audyt, montaż, 

pomoc w uzyskaniu dofinansowania oraz zgłoszenie 

instalacji do Zakładu Energetycznego.  

 

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020r. rolnicy, którzy 

chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, 

mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycję 

w nawadnianie gospodarstwa rolnego. 



12.01. 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy w Gminie Czarnocin. W sztabie 

mieszczącym się w Szkole Podstawowej  

w Cieszkowach, którego koordynatorem był Pan Piotr 

Wasik działało 28 wolontariuszy  - uczniów naszych 

szkół. Udało się zebrać rekordową kwotę 10 080, 05 zł. 

Oprócz zbiórki pieniędzy odbyły się też licytacje. Sztab 

składa serdeczne podziękowania wszystkim 

ofiarodawcom. 

21–22.01. Dzień Babci i Dziadka w gminie 

Czarnocin. Uroczyste spotkania odbyły się we 

wszystkich szkołach naszej gminy. Licznie przybyli 

zaproszeni Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać 

swoich wnuków w pięknych inscenizacjach, które były 

wyrazem miłości i gorących uczuć. Do życzeń 

przyłączyli się  również Pani Maria Kasperek - Wójt 

Gminy Czarnocin oraz Pan Kazimierz Warszawa - 

Przewodniczący Rady Gminy. Spotkania upłynęły  

w miłej, serdecznej atmosferze przy kawie/herbacie  

i pysznym cieście. Babcie i dziadkowie ze wzruszeniem 

dziękowali za miło spędzone chwile. 

W Szkole Podstawowej w Czarnocinie 

W Szkole Podstawowej w Cieszkowach 

16.02. Obchody 78 rocznicy powstania Armii 

Krajowej. W kościele parafialnym w Probołowicach 

została odprawiona msza św. w intencji żołnierzy 

poległych i walczących w szeregach Armii Krajowej.  

W nabożeństwie udział wzięli uczniowie oraz 

nauczyciele Szkoły w Cieszkowach, która nosi imię 

Armii Krajowej, kombatanci, poczty sztandarowe, 

harcerze oraz władze gminy. Pani Wójt przedstawiła 

krótki rys historyczny Armii Krajowej działającej na 

terenie naszej gminy. Uczniowie przedstawili montaż 

słowno - muzyczny o tematyce patriotycznej. Zapalono 

symboliczne znicze w miejscach pamięci. 

 

 
 

22.02. 103 urodziny Pani Genowefy z Kolos. 

Szacowna Jubilatka mimo sędziwego wieku cieszy się 

dobrym zdrowiem. W tym wyjątkowym dniu Panią 

Genowefę odwiedzili Pani Wójt, Pan Przewodniczący 

Rady Gminy oraz Pani Kierownik USC. Wręczyli 

Jubilatce bukiet kwiatów oraz list gratulacyjny życząc 

jej pogody ducha na dalsze lata i doczekania w zdrowiu 

kolejnych jubileuszy.  

 

 

 

 

 

 

 W Szkole Podstawowej w Sokolinie 



08.03 Dzień Kobiet w Gminie Czarnocin. W tym roku 

Panie obchodziły swoje święto na spotkaniach 

organizowanych przez Rady Sołeckie, które zostały 

przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich 

w poszczególnych wioskach.  

10.03. Gmina Czarnocin po raz kolejny przystąpiła 

do akcji „Sprzątanie Świata”. Celem akcji jest 

promowanie utrzymania czystości w otaczającym nas 

terenie oraz zwrócenie uwagi na nie zaśmiecanie 

środowiska. Jak co roku do tej edukacyjnej  

i pożytecznej  akcji przystąpiły szkoły oraz Koła 

Gospodyń Wiejskich, Radni, Sołtysi oraz mieszkańcy  

 z poszczególnych sołectw: Stradów, Opatkowiczki, 

Ciuślice, Krzyż, Kolosy, Będziaki, Stropieszyn, Zagaje 

Stradowskie. Uporządkowane miejscowości poprawiły 

wizerunek naszej gminy. 

10.03. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej.  

W Urzędzie Gminy w Czarnocinie odbyły się 

eliminacje  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej, którego organizatorem było Prezydium 

Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do 

rywalizacji przystąpiło jedenastu uczniów szkół 

podstawowych z dwóch grup wiekowych. W pierwszej 

części konkursu uczniowie rozwiązywali test, którego 

wynik wyłonił finalistów. Następnie w części ustnej 

finaliści walczyli o klasyfikację końcową. Zwycięzcami 

konkursu zostali: 

 I grupa wiekowa - klasy I - IV: 

 1 m-ce - Filip Sobecki - Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Czarnocinie 

2 m-ce - Anna Zbojak  - Szk.  Podst. w Cieszkowach 

3 m-ce - Natalia Jałocha - Szk. Podst. w Cieszkowach  

CieszkowaII grupa wiekowa klasy VII - VIII: 

 1 m-ce - Karolina Cicha - Zespół Szkolno -

Przedszkolny w Czarnocinie 

2 m-ce  - Mateusz Przebieracz - Szkoła Podstawowa  

w Sokolinie 

3 m-ce - Wiktor Piotrowski - Zespół Szkolno -

Przedszkolny w Czarnocinie. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  nagrody 

ufundowane przez Wójta Gminy Czarnocin. 

Zwycięzcom  serdecznie gratulujemy i życzymy 

powodzenia na szczeblu powiatowym turnieju. 

Naszą Gminę reprezentować będą: Filip Sobecki oraz 

Karolina Cicha. 

 

Wieści z „Klubu Senior+”. Oprócz cyklicznych zajęć  

(rehabilitacja, warsztaty rękodzieła) seniorzy mieli 

okazję uczestniczyć w kilku spotkaniach: opłatkowym, 

ostatkowo - walentynkowym oraz z okazji Dnia Kobiet. 

25 lutego 2020r. 33 seniorów z Klubu Senior+  

z Soboszowa wzięło udział w zorganizowanym 

Międzypokoleniowym Dniu Aktywności w WDK  

w Kielcach. Gospodarzami integracyjnego spotkania 

byli wojewoda Zbigniew Koniusz i wicewojewoda 

Rafał Nowak a honorowym gościem była Pani Barbara 

Socha - wiceminister rodziny, pracy i polityki 

społecznej. Międzypokoleniowy Dzień Aktywności był 

okazją do rozmów oraz wymiany wzajemnych 

doświadczeń. Wszyscy uczestnicy spotkania miło 

spędzili czas. Atrakcją były występy artystyczne 

uczestników programu Senior+ oraz przedszkolaków  

z naszego regionu, m.in. naszego Zespołu Seniorzy. 

Zwieńczeniem udanego dnia był seans filmowy oraz 

wspólny obiad. 

 Ze względu na panującą epidemię do odwołania 

zostały zawieszone lekcje w szkołach, nie działa 

biblioteka. Odwołane zostały spotkania klubu 

Senior+, zbiórki harcerzy, zajęcia w świetlicy  

w Będziakach. Do odwołania nie planuje się 

organizacji obchodów rocznic historycznych oraz 

wydarzeń kulturalnych. Przypominamy o powadze 

sytuacji i o stosowaniu się do zaleceń. 

 


