
  

          Szanowni Państwo 

 
 

W kolejnym numerze kwartalnika przekażemy Państwu 

informacje o realizowanych, a także o planowanych inwestycjach 

gminnych. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

Gmina Czarnocin otrzymała kwotę 553553 zł. Przygotowaliśmy nowe 

projekty na szereg ważnych zadań, które chcemy realizować w latach 

2021 – 2022. Odpowiednie kolejne wnioski na zaplanowane inwestycje 

skierowane zostały do Ministerstwa Rozwoju za pośrednictwem Pana 

Wojewody. 

Zapraszam do zapoznania się z treścią kwartalnika. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

31 lipca poznaliśmy wyniki tegorocznego egzaminu Ósmoklasisty, do którego przystąpiło   

23 uczniów ze szkół z terenu Gminy Czarnocin. Absolwenci szkół podstawowych z Sokoliny  

i  Czarnocina  osiągnęli rewelacyjny wynik –  

62 procent. Jest to najlepszy wynik w powiecie 

oraz drugi w województwie świętokrzyskim. 

Pomimo przerwy w stacjonarnej nauce w szkole 

spowodowanej pandemią koronawirusa uczniowie 

znakomicie przygotowali się pracując zdalnie oraz 

korzystając z konsultacji. W efekcie osiągnęli bardzo 

dobry wynik 62 procent, na który złożyły się 

wysokie średnie z poszczególnych przedmiotów: 

 - z języka polskiego - średnia wyniosła 67 procent  

(w kraju 59 proc., w świętokrzyskim 58 proc.) 

- z matematyki - 63 procent (w kraju 46 proc.,  

w świętokrzyskim 46 proc.). 

- z języka angielskiego - średnia wyniosła 56 procent (w kraju 54 proc., w świętokrzyskim 52 proc.) 

Gratulujemy Paniom Dyrektor, nauczycielom, ale przede wszystkim absolwentom osiągniętych wyników 

i życzymy dalszych sukcesów. 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Oświaty składamy 

najserdeczniejsze życzenia! 
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Maria Kasperek 

Wójt Gminy 



Przetargi zakończone w III kw. 2020r. 

- sprzedaż gimbusa  - autobus został sprzedany za 

kwotę 4 tys. zł. 

- dowóz i odwóz dzieci do szkół w roku szkolnym 

2020/2021 – ponownie zadanie to realizuje firma 

„Usługi Przewozowe Adam Sambur” 

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy (od 01.01.2021 do 

31.12.2022) – po raz kolejny odbiorem odpadów 

będzie zajmować się firma „P.U.H. Eco Tech”. 

Zadania zrealizowane w III kw. 2020r.  

- montaż 20 przydomowych oczyszczalni ścieków 

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

 w miejscowości Charzowice – długość odcinka 100 

m.b., kwota dofinansowania 9 tys. zł. 

 
 

Realizacja zadania „Budowa ścieżki edukacyjno-

przyrodniczej jako asfaltowej drogi pieszo-

rowerowej” zbliża się ku końcowi. Odcinek trasy 

przebiegający przez teren Gminy Czarnocin liczący 

7,5 km ma już powierzchnię asfaltową pozostaje do 

wykończenia wyrównanie terenu wokół ścieżki oraz 

oznakowanie trasy. 

 
 

Gmina złożyła wnioski do Urzędu 

Marszałkowskiego na zadania inwestycyjne  

z Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2021-

2022.  

Zaplanowano rozpoczęcie następujących inwestycji: 

- droga w Dębianach (obok stawu) 

 - droga w Kolosach  (od drogi powiatowej w kierunku 

Kamiennej) 

- droga wjazdowa do Opatkowiczek 

 - droga Cieszkowy – Swoszowice. 

Zadania inwestycyjne, które będą realizowane w 

ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych:   

- przebudowa drogi Koryto – Swoszowice 

- zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy 

- remont budynku po sklepie w Czarnocinie  

z przeznaczeniem na potrzeby Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

 

Zwracamy się z apelem do mieszkańców naszej 

gminy o ostrożność i rozwagę przy wykonywaniu 

prac polowych. Niestety w przypadku prezentowanym 

na zdjęciu poniżej zniszczeniu uległa niedawno 

wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa. Pracując na 

działkach prywatnych nie niszczmy dróg gminnych. 

Drogi to nasze dobro wspólne, starajmy się, aby 

służyły nam wszystkim jak najdłużej.  

 

Gmina Czarnocin ponownie na czele rankingu 

zamożności samorządów powiatu kazimierskiego 

według magazynu „Wspólnota”. Magazyn 

„Wspólnota” od lat publikuje ranking zamożności 

polskich samorządów. Liderem powiatu 

kazimierskiego  za rok 2019 pozostał Czarnocin, 

Opatowiec ze Skalbmierzem zamieniły się na 

miejscach drugim i trzecim, a na końcu znalazła się 

Kazimierza Wielka, którą w tym roku wyprzedziły 

Bejsce. W skali krajowej Czarnocin jest na 1132 

miejscu wśród gmin wiejskich z dochodem na osobę 

3021,23 złotych. 



 09.07. Bezpłatne badania cytomammograficzne. 

Przy Urzędzie Gminy w godz. 10.00 -

16.00 stacjonował mobilny gabinet położnej 

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii z Kielc – 

cytomammobus. Panie z terenu gminy po 

wcześniejszej rejestracji  mogły wykonać bezpłatnie 

badanie cytologiczne i mammograficzne w ramach 

NFZ. Z badań skorzystało ponad 20 osób. 

 

Zakup dzienników elektronicznych. W czasie 

wakacji dla wszystkich szkół z terenu gminy zostały 

zakupione dzienniki elektroniczne, a dla kadry 

nauczycielskiej zostały przeprowadzone szkolenia. 

Rodzice na bieżąco mogą monitorować postępy 

swoich dzieci w nauce. Posiadanie dziennika 

elektronicznego  ułatwia kontakt rodziców ze szkołą 

oraz będzie pomocne w sytuacji, gdyby nauka zdalna 

stała się ponownie koniecznością. 

 

01.09. Rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie 

trzech szkół z terenu gminy po wakacjach oraz 

przerwie w nauce stacjonarnej powrócili do szkół i do 

nauki „tradycyjnej”, zachowując wytyczne sanitarne. 

Gmina wyposażyła szkoły w termometry, płyny do 

dezynfekcji oraz maseczki – po 1000 szt. na szkołę. 

 

03.09. – 09.09. „Narodowe Czytanie Balladyny”.  

 Obecna sytuacja epidemiczna sprawiła, że akcja 

„Narodowe Czytanie” w naszej gminie miała nieco 

inny charakter. Z racji tego, że nie mogliśmy spotkać 

się w większym gronie, szkoły z terenu gminy oraz 

Gminna  Biblioteka Publiczna organizowały 

wydarzenia w ramach akcji we własnym zakresie. 

Akcja „Narodowe Czytanie” została zainagurowana  

3 września w Gminnym Ośrodku Kultury.  

 
W spotkaniu udział wzięły władze Gminy Czarnocin 

na czele z Panią Wójt – Marią Kasperek, zaproszeni 

goście, m.in. Pan Kazimierz Warszawa – 

Przewodniczący Rady Gminy, Pani Beata Buła – 

Prezes   Oddziału Gminnego ZNP oraz pracownicy 

urzędu, członkowie Klubu Senior+.  

5 września uczniowie klas VI i VII Szkoły 

Podstawowej im. Armii Krajowej w Cieszkowach 

zaprosili  do wspólnego  czytania "Balladyny" 

rodziców, nauczycieli oraz absolwentów. Spotkanie 

odbyło się online – za pomocą Internetu  na 

komunikatorze ZOOM.  

 
 

8 września do akcji przystąpiła Szkoła Podstawowa 

im. Leona Wójcickiego w Sokolinie. Uczniowie klas 

VI-VIII zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie  

z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa 

odczytali fragmenty tegorocznej lektury. 

 
 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Batalionów 

Chłopskich w Czarnocinie „Narodowe Czytanie” 

obyło się 9 września w plenerze – na boisku 

szkolnym. W akcji udział wzięli uczniowie klas VI, 

VII oraz VIII wraz z polonistami oraz Panią Dyrektor 

– Agatą Lalewicz. 

 
 



03.09. Inauguracja  spotkań Klubu Senior+. 

Udziałem w „Narodowym Czytaniu” członkowie 

klubu ponownie zainicjowali regularne spotkania, 

które czasowo były zawieszone z powodu pandemii. 

Klubowicze dalej korzystają z takich form aktywności 

jak rehabilitacja oraz warsztaty rękodzielnicze. 

W ramach współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną 

w klubie odbywać się będą również spotkania 

 z poezją. 24 września odbyło się pierwsze  spotkanie, 

które poświęcone było poezji i piosence patriotycznej. 

 
 

 24.09. Państwo Halina i Bronisław Kulowie ze 

Stradowa, którzy świętują w tym roku 50 rocznicę 

ślubu zostali odznaczeni  medalami za Długoletnie 

Pożycie  Małżeńskie.  Listy gratulacyjne oraz medale 

od Prezydenta RP Szanowni Jubilaci otrzymali z rąk 

Pani Wójt – Marii Kasperek. Życzenia wszelkiej 

pomyślności na kolejne lata wraz z   kwiatami złożył 

Pan Kazimierz Warszawa – Przewodniczący Rady 

Gminy.  

 
 

Odznaczenia od Prezydenta RP z okazji 50-lecia 

Pożycia Małżeńskiego otrzymali także Państwo 

Marianna i Tadeusz Miszczykowie. Listy gratulacyjne 

zostały również przesłane do par obchodzących 60-

lecie oraz 55-lecie Pożycia Małżeńskiego. Jubileusz 

60 lat obchodzili Państwo Marianna i Stanisław 

Dryjowie. Jubileusz 55 lat obchodzili Państwo: 

Stanisława i Jan Dufajowie, Alicja i Marian 

Galusowie, Irena i Władysław Idusowie, Janina i Jan 

Kulisiowie, Stanisław i Leokadia Lechowie, Irena 

 i Henryk Makiełowie, Maria i Józef Paczkowscy, 

Alina i Józef Piotrowscy, Jadwiga i Jan Ścisłowie, 

Jadwiga i Stanisław Wróblowie.  

Wszystkim parom życzymy wielu wspólnych lat 

w zdrowiu i pomyślności oraz kolejnych jubileuszy! 

 

Profilaktyka cukrzycy. Nasza Gmina aktywnie 

przyłączyła się do wsparcia projektu  pn.: 

„Regionalny Program Zdrowotny w zakresie 

zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy 

typu drugiego” realizowanego przez  Uzdrowisko 

Busko Zdrój S.A. Program skierowany jest do osób  

w wieku 45 – 64 lata i obejmuje badania przesiewowe 

oraz późniejsze etapy takie jak indywidualne 

konsultacje dietetyczne oraz zajęcia  z fizjoterapeutą. 

Kwestionariusze oraz ulotki są dostępne  

w  budynku Gminy, tu też można zostawić wypełniony 

formularz zgłoszeniowy wrzucając do specjalnie na ten 

cel przygotowanej urny. 

 

Pomoc dla rolników. ARMiR udziela pomocy 

producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji 

trzody chlewnej w związku z otrzymanym zakazem 

utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich 

wprowadzania do gospodarstwa, wydanym  

w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru 

świń. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo 

obywatelskie.  Stowarzyszenie Sursum Corda 

realizuje projekt powierzony przez Starostwo 

Powiatowe, w ramach którego prowadzi nieodpłatną 

pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje. Na terenie 

powiatu w ramach projektu zostały utworzone dwa 

punkty pomocy prawnej: w Kazimierzy Wielkiej  

i w Skalbmierzu. Dokładne informacje oraz 

harmonogram przyjęć dostępny jest na stronie BIP 

Starostwa Powiatowego. 

Wyprawki dla czytelników. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Czarnocinie oraz Filia w Michałowicach 

zaprasza rodziców dzieci urodzonych w 2017 r. po 

odbiór bezpłatnych wyprawek czytelniczych – 

książeczki dla dziecka oraz poradnika dla rodzica od 

Instytutu Książki. Warunkiem otrzymania wyprawki 

jest zapisanie dziecka do biblioteki. Wyprawkę mogą 

otrzymać również dzieci z roczników 2014 – 2016, 

które nie otrzymały jej w latach poprzednich.  


