
  

          Szanowni Państwo 
 

 

Dobiega końca trudny dla nas wszystkich rok 2020. 

Pragniemy przedstawić Państwu wydarzenia ostatniego kwartału. 

Kończymy realizację najważniejszej inwestycji, jaką jest budowa ponad 

7 km pięknej, szerokiej na 2,5 m, ścieżki rowerowej. Myślę, że jest to 

początek turystycznego rozwoju naszej Gminy. Zrealizowaliśmy także 

planowane od kilku lat zakupy własnego sprzętu służącego do 

utrzymania porządku na naszych drogach gminnych.  

                                                         
                           Życzymy Państwu zdrowia oraz pomyślności w Nowym 2021 Roku 

 

                 Z wyrazami szacunku 
 

 

 

 W tym roku udało się zrealizować zakup sprzętu, który będzie służył m.in. 

do całorocznego utrzymania porządku na drogach gminnych. Częściowo 

dzięki uzyskanemu dofinansowaniu zakupiono: traktor z ładowaczem, pług, 

posypywarkę, kosiarkę bijakową oraz przyczepę. Łączny koszt nabytych 

maszyn to ponad 250 000 zł. Zdaniem Pani Wójt – Marii Kasperek               

znacznie zmniejszy to koszty utrzymania dróg i wpłynie na bezpieczeństwo 

ich użytkowania oraz estetykę. 

 

                                                                                                                

Maria Kasperek 

Wójt Gminy 
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Kazimierz Warszawa 

Przewodniczący Rady Gminy 



Przypominamy najważniejsze zadania 

zrealizowane przez Gminę w 2020 r. 

Zakup laptopów do szkół. Gmina pozyskała blisko 

90 000 zł w ramach programu Ministra Cyfryzacji 

„Zdalna Szkoła”. Za tę kwotę zakupionych zostało 37 

laptopów z oprogramowaniem i dodatkowym 

osprzętem, które zostały przekazane do szkół.  

Z laptopów korzystają nauczyciele oraz uczniowie  

w ramach zdalnego nauczania. 

 

Zakup dzienników elektronicznych do szkół. 

Posiadanie dziennika elektronicznego w obecnej 

sytuacji, gdy zdalne nauczanie jest koniecznością, 

znacznie ułatwia kontakt rodziców ze szkołą. 

Budowa  kolejnych 20 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Zadanie realizowane przez Gminę zostało 

zakończone a oczyszczalnie wybudowane w tym roku, 

we wrześniu zostały oddane do użytku. Łącznie,  

w ramach projektu, powstało 266 oczyszczalni. 

Programem zostali objęci chętni mieszkańcy gminy. 

Pomoc żywnościowa dla osób najbardziej 

potrzebujących. W akcji realizowanej przez GOPS w 

Czarnocinie we współpracy z „Caritas” –  w czterech 

transzach wydano ponad 30 ton żywności.  

 

Plany inwestycyjne na 2021 r. 

• Remont budynku po sklepie w Czarnocinie  

z przeznaczeniem na potrzeby GOPS 

•  Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy 

oraz Gminnego Ośrodka Kultury 

• Kolejne inwestycje drogowe, na które już zostały 

złożone wnioski 

• Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej 

w Sokolinie 

Inwestycje zakończone w IV kw. 2020 r. 

Budowa ścieżki rowerowej. Realizacja największej 

inwestycji Gminy w 2020 roku dobiega końca. Ścieżka 

ma już oznakowania pionowe i poziome, zostały 

wstawione ograniczniki oraz zaznaczono granice 

gminy. Trwają ostatnie prace porządkowe. 

 

Usunięcie wyrobów zawierających azbest.  

W październiku usunięto wyroby azbestowe (tzw. 

eternit) z 41 zgłoszonych gospodarstw. Koszty 

realizacji zadania zostały całkowicie pokryte z dotacji 

otrzymanej przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Sprzedaż budynku szkoły w Stradowie. Po 

wieloletnich staraniach Gmina  doprowadziła sprawę 

sprzedaży nieruchomości do finału. Kwota wyjściowa – 

zgodnie z decyzją Rady Gminy – została zmniejszona 

do 170 440 zł. Rokowania, do których zgłosił się jeden 

oferent, zakończyły się pozytywnie. Nabywcą jest 

spółka Epa Inwestment z Kielc. Zamiarem firmy jest 

zbudowanie ośrodka pomocy społecznej – zgodnie  

z sugestią i prośbami Gminy. 

Gmina Czarnocin ponownie na szczycie 

ogólnopolskiego rankingu. Samorząd Czarnocina 

został liderem wśród gmin powiatu kazimierskiego  



w kolejnej edycji rankingu "Liderzy samorządowych 

inwestycji 2017-2019" magazynu "Wspólnota".  

W przeliczeniu na jednego mieszkańca Gmina 

Czarnocin wydawała na inwestycje kwotę 1126,86 zł. 

Jest to suma znacznie wyższa w porównaniu do kwot, 

które wydawały na inwestycje gminy sąsiednie. 

 

Zakupy dla jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy 

Dzięki pozyskanym dofinansowaniom zakupiono: 

• motopompę szlamową wraz z kompletem węży dla 

jednostki OSP z Kolos  

• ubrania specjalne, maski do aparatów oddechowych 

oraz buty strażackie specjalne dla jednostki OSP  

z Bieglowa 

•  ubrania specjalne oraz obuwie strażackie gumowe 

dla jednostki OSP z Sokoliny. 

 

Przeprowadzono również remont w remizie jednostki  

OSP w Sokolinie, która jako jedyna z naszej gminy jest 

wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo 

Gaśniczego. 

 

Ślubowanie klas pierwszych. 6 listopada w Szkole 

Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie 

odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy 

pierwszej. Po złożeniu przysięgi oraz po pasowaniu 

przez Panią Dyrektor – Elżbietę Bielecką – 

pierwszoklasiści oficjalnie zostali wciągnięci  

w szkolną brać oraz stali  się pełnoprawnymi uczniami. 

 

Bezpłatna mammografia. 23 listopada Panie z terenu 

gminy, po raz kolejny w tym roku, mogły skorzystać  

z badań profilaktycznych i wykonać mammografię  

w  stacjonującym obok Urzędu Gminy mammobusie. 

 Z bezpłatnego badania mammograficznego mogły 

skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat, zaś osoby spoza 

tej grupy wiekowej mogły wykonać badanie za 

odpłatnością.  Z badań skorzystało 19 Pań. 

Obchody Święta Niepodległości. W 102 rocznicę 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości Pani Wójt – 

Maria Kasperek – oraz Pani Sekretarz – Agata Wróbel 

– tradycyjnie uczciły miejsca pamięci składając  

wiązanki w barwach narodowych oraz zapalając 

symboliczny znicz.  

  

11 listopada o godz. 11:00 w kościele p.w. 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  

w Czarnocinie została odprawiona msza święta  

w intencji Ojczyzny.  

"Szkoła do hymnu" w Szkole Podstawowej w Sokolinie 

Szkoła do hymnu. W obchody Święta Niepodległości 

włączyły się również szkoły z terenu Gminy poprzez 

przygotowanie inscenizacji, wierszy i piosenek 

patriotycznych oraz udział w akcji „Szkoła do hymnu”. 

Wydarzenie w tym roku miało niecodzienny charakter, 

ze względu na epidemię i naukę zdalną. Hymn Polski – 

we wszystkich trzech szkołach – został uroczyście 

odśpiewany przez przedszkolaków wespół z  ich 

wychowawcami oraz dyrektorami. Uczniowie starszych 

klas w akcji brali udział w sposób zdalny.



"Szkoła do hymnu" w Szkole Podstawowej w Cieszkowach 

"Szkoła do hymnu" w Szkole Podstawowej  w Czarnocinie 

 „Mała książka – wielki człowiek” – wyprawki dla 

najmłodszych czytelników. W tym roku do projektu, 

oprócz bibliotek publicznych, mogły przystąpić szkoły. 

Darmowe książeczki wraz z poradnikiem dla rodziców 

otrzymali pierwszoklasiści ze szkół w Czarnocinie oraz 

w Sokolinie. Przedszkolaki otrzymają wyprawki od 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie, która  

w tym roku zaprosiła do współpracy szkoły oraz 

Centrum Edukacji Przedszkolnej. Pierwsze 

wyprawki wraz upominkami otrzymały dzieci  

z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  

w Cieszkowach. 

Dla dzieci – paczki na święta. Tradycyjnie,  

z inicjatywy Pani Wójt i Rady Gminy, dzieci ze szkół  

i przedszkoli otrzymały paczki świąteczne 

przygotowane przez pracowników GOPS. W tym roku 

ze względu na utrudniony kontakt paczki zostały 

przekazane dyrektorom, którzy zadbali, aby w okresie 

przedświątecznym dotarły do wszystkich uczniów.  

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie 

realizuje program „Wspieraj Seniora”. Mając na 

uwadze bezpieczeństwo seniorów  program zakłada 

pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do ich 

domów.   Z pomocy mogą skorzystać osoby po 70 roku 

życia. W szczególnych przypadkach może ona być 

udzielona osobom młodszym. 

Nowe stawki opłat za odbiór śmieci. Urząd Gminy  

w Czarnocinie informuje, że od 1 stycznia 2021 r. 

mieszkańców będzie obowiązywać nowa stawka za 

odbiór odpadów komunalnych. W przypadku odpadów 

segregowanych będzie wynosiła 18 zł od osoby 

miesięcznie. W związku z tym, że zdecydowana 

większość gospodarstw utylizuje odpady 

biodegradowalne na własnych kompostownikach będą 

one mogły skorzystać ze zniżki – wtedy ta kwota  będzie 

wynosiła 17 zł od osoby na miesiąc. Aby skorzystać ze 

zniżki należy ponownie złożyć deklarację. 

 

Pieniądze nie tylko dla rolników. ARiMR uruchomiła 

cztery nabory wniosków. Można ubiegać się  o dotacje: 

na inwestycje związane z nawadnianiem gospodarstw;  

na usługi dla rolników z dofinansowaniem (jest to 

propozycja dla przedsiębiorców); na inwestycje na 

obszarach Natura 2000; na inwestycje mające na celu 

zabezpieczenie wód przed azotanami.  

Ponadto jest możliwość otrzymania dofinansowania 

 w  kwocie 1500 zł na zakup sprzętu komputerowego 

dla dzieci rolników. (Nabór wniosków trwa do 30 

grudnia 2020). 

Szczegóły w sprawie wniosków na stronie ARiMR oraz na stronie 

Urzędu Gminy w Czarnocinie. 


