
 

Szanowni Państwo 

 
         Drugi kwartał obfitował w ważne dla naszej Gminy wydarzenia  

i decyzje. Złożyliśmy nowe wnioski w Lokalnej Grupie Działania. Podpisałam 

bardzo ważne umowy: budowa przydomowych  oczyszczalni ścieków, nowe drogi 

asfaltowe. Ogłosiliśmy przetargi dotyczące realizacji kolejnych, oczekiwanych 

inwestycji – termomodernizacja należących do gminy 3 budynków  

w Czarnocinie. Wykonywane są prace mające na celu przywrócenie do należytego 

stanu wielu dróg dojazdowych do pól. Przygotowujemy się do składania nowych 

wniosków z udziałem środków unijnych, m.in. na montaż kolektorów słonecznych.

      

Życzę Państwu dobrej pogody na czas żniw i dobrych plonów.  

Dzieciom, młodzieży, mieszkańcom oraz wszystkim, którzy gościnnie przebywają w naszej gminie – 

dobrego wakacyjnego wypoczyznku.                                                                                       
                                                                                                                Z wyrazami  szacunku                                                    

                                                                                                                                   Maria Kasperek 

                                                                                                                                   Wójt Gminy 

 
 

22. 06. Odbyło się uroczyste podpisanie umowy 

pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą 

Czarnocin. Gminę reprezentowała Pani Wójt Maria 

Kasperek.  W ramach zadania pn. „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa 

pompowni wody wraz z przebudową istniejącej 

rozdzielczej sieci wodociągowej” Gmina Czarnocin już 

po raz trzeci przystępuje do projektu, w ramach którego 

zostanie wykonane 104 przydomowe oczyszczalnie 

ścieków ( 99 dla osób fizycznych oraz 5 oczyszczalni dla 

budynków użyteczności publicznej). Koszt budowy – 

2 111 445,37 z czego 1 092 445,00 to dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego.  

 

 Nowa droga Kolosy – Kopalnia – 534 mb 
 

 27.06. Gmina podpisała  umowy z wykonawcami   na: 

   

          1) Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów 

              rolnych w Zagajowie -210 mb. 

          2) Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów  

              rolnych w Turnawcu – 773 mb. 
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29.05 w Lokalnej Grupie Działania „Perły Ponidzia” 

złożono 5 wniosków: 

-  w ramach przedsięwzięć 1.2.1 –  

Infrastruktura informacyjno – rekreacyjna: 

 1) Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

w miejscowości Czarnocin 

2) Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  

w miejscowości Bieglów  

- w ramach działania 1.2.6: Zagospodarowanie czasu 

wolnego mieszkańców,  wnioski zostały złożone dla: 

1) dzieci i młodzieży szkolnej  

2) seniorów z gminy Czarnocin 

3) jednostki strzeleckiej „Strzelec”.  

Wszystkie wnioski, jeżeli będą rozpatrzone 

pozytywnie,  otrzymają 100% dofinansowania. 

Ogłoszone przetargi. 

Na termomodernizację: 

1) budynku OSP w Czarnocinie 

2) budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie 

3) budynku Urzędu Gminy 

4) Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków 

5) Budowa Pompowni Wody w Stradowie 

Trwają przygotowania w ramach porozumienia 

międzygminnego do  wspólnej realizacji projektu pn. 

„Instalacja systemów energii odnawialnej na 

domach prywatnych”. Chęć udziału w tym projekcie 

zadeklarowało 125 gospodarstw. P. Wójt czyni starania 

aby wniosek został złożony przez wszystkie 4 gminy. 

Internet szerokopasmowy. W Ministerstwie 

Cyfryzacji zostały podpisane umowy ze spółkami 

docelowymi, tym samym został rozpoczęty, po 

zakończonym w 2015r. projekcie „Sieć 

szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo 

świętokrzyskie”, drugi etap inwestycji, którego efektem 

ma być zapewnienie dostępu do szerekopasmowego 

internetu (co najmniej 30Mb/s) dla mieszkańców i firm 

woj. świętokrzyskiego. Wykonawca zadeklarował 

objęcie zasięgiem sieci światłowodowej 107 246 

punktów adresowych,  (w naszej gminie 399 punktów). 

Czas trwania projektu – 3 lata. 

Podziękowanie dla Gminy Czarnocin,  

za zaangażowanie i udział w akcji charytatywnej na 

rzecz Stasia Patrzałka od rodziców i Komitetu 

Społecznego „Rak ma oko na oczy Stasia”. 

Odnowiona kapliczka św. Jana Nepomucena 

w Korycie. Dzięki zaangażowaniu i wspólnej pracy 

mieszkańców sołectwa Koryto oraz koordynowaniu 

zakupu materiałów i przebiegu prac przez Panią Sołtys 

Bożenę Górniak mieszkańcy mają odnowiony obiekt. 

Pan Jerzy Włusek wykonał prace, które przywróciły 

kapliczce pierwotne piękno 

03 maja 2017r – uroczysta msza za Ojczyznę  w 226. 

rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja,  

z upamiętnieniem ofiar Zbrodni Katyńskiej  

i Katastrofy Smoleńskiej. Uroczyste obchody 

rozpoczęły się mszą św. celebrowaną przez Proboszcza 

Parafii Czarnocin, ks. Adama Kornalskiego, który  

w wygłoszonej homilii w dniu święta Maryi Królowej 

Polski odwołał się do wartości patriotycznych. Pani 

Wójt w imieniu samorządu także nawiązała do losów 

naszej Ojczyzny, jej burzliwej historii podkreślając jak 

ważna jest pamięć. Uroczystość uświetniły Poczty 

Sztandarowe OSP, szkół a także Jednostka Strzelecka 

„Strzelec” NR 2130.  Również patriotyczny charakter,  

z udziałem delegacji i Pocztów Sztandarowych, miały 

uroczystości w Sokolinie, Stradowie i Probołowicach. 

17.05. uroczyste podpisanie umowy przez P. Wójt  

i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.  

W ramach naboru wniosków  do Programu „Pracownia 

edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole 

podstawowej”  pracownię przyrodniczą wyposażoną  

w pomoce dydaktyczne otrzyma S.P.  Sokolina. 

Pozyskane środki – 20 000 zł, 5 070 zł to wkład gminy. 



17.05. Gmina Czarnocin z Koziołkiem 

Bezpieczeństwa, jako pierwsza w powiecie 

kazimierskim. Ideą nagrody „Koziołek” jest 

wspieranie aktywności i publiczna promocja działań 

przyczyniających się do znaczącej poprawy stanu 

bezpieczeństwa mieszkańców. Przyznano wyróżnienia 

dla 6 gmin. Czarnocin znalazł się w tym gronie.  

Za działania na rzecz bezpieczeństwa został 

uhonorowany   statuetką,  którą odebrała Pani Wójt.  

 

Przymrozki wiosenne. Właściciele gospodarstw 

rolnych z ter. gminy  mieli możliwość składania 

wniosków o oszacowanie strat powstałych wskutek 

wystąpienia przymrozków wiosennych. Komisja 

powołana przez Wójta Gminy oszacowała straty  

w zgłoszonych 18-tu gospodarstwach rolnych.  

W 6-iu przypadkach straty wyniosły powyżej 30% 

średniej rocznej produkcji gospodarstwa. Wnioski te 

zostały przekazane do ŚUW celem dalszej weryfikacji. 

21.05 – gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. 

Przeprowadzono je  w dwóch konkurencjach, sztafeta 

7x50 z przeszkodami i ćwiczenia bojowe. Komisji 

sędziowskiej przewodniczył mł. bryg. Piotr Łudzik.  

Po zsumowaniu wyników: 

1 m-ce  OSP Bieglów 

2 m-ce  OSP Sokolina 

3 m-ce OSP Miławczyce 

W kategorii MDP chłopięcych; 

1 m-ce MDP Bieglów, 

a w kategorii MDP dziewczęce 

1 m-ce MDP Cieszkowy.  

Dyplomy i nagrody wręczyli: Pani Wójt Maria 

Kasperek, Pan Przewodniczący Kazimierz Warszawa 

oraz z-ca Kom. Powiatowego PSP, kpt. Marcin Żarek. 

Finalistka Gminnego Konkursu Wiedzy 

Pożarniczej, Gabriela Biesaga, uczennica kl. VI-ej 

Szkoły Podstawowej w Sokolinie reprezentowała 

Gminę Czarnocin na szczeblu powiatowym, także 

zajmując zaszczytne I - sze miejsce. Laureatka 

reprezentowała Gminę Czarnocin oraz Powiat 

Kazimierski na wojewódzkim szczeblu w Kielcach. 

26.05. W gminie Czarnocin odbyło się pierwsze  

z cyklu szkoleń  w pow. kazimierskim, w ramach 

projektu „Cyberbank”. Głównym celem szkoleń jest 

upowszechnianie zasad korzystania z bankowości 

internetowej i jak nie stać się ofiarą oszustwa 

bankowego. Cykl szkoleń skierowany jest  

w szczególności do seniorów. Spotkanie 

zainaugurowała Pani Wójt a prowadziła st. sierżant 

Monika Cichy – funkcjonariuszka Komendy Pow.  

28.05. Światowy Dzień Inwalidy, uroczyście 

obchodzony przez członków Stowarzyszenia „Klub 

Seniora”. Pani Wójt życzyła seniorom zdrowia, pogody 

ducha i aktywnego życia. Przybyli także Pan Kazimierz 

Warszawa-Przewodniczący Rady Gminy, Pani Bożena 

Pytel - Dyrektor PCPR, ks. Proboszcz Adam Kornalski.  

  

10.06. Gmina Czarnocin dołączyła do akcji 

„Nadjeżdża sterylkobus mobilna sterylizacja psów  

i kotów”, akcja ta  przeciwdziała bezdomności zwierząt 

i problemowi ich nadmiernego rozmnażania się poprzez 

darmową sterylizację oraz kastrację. W Czarnocinie 

przeprowadzono sterylizację 7 suczek i 14 kotek oraz 

zachipowano wszystkie suczki.  



09.06. Kolejna międzynarodowa  delegacja  Braci 

Polskich – Unitarian w Gminie Czarnocin. 

Potomkowie Braci Polskich z różnych krajów (m.in. 

USA, Niemiec, Francji, Rumunii) odwiedzili zbór 

ariański w Kolosach i w Cieszkowach, to dla nich 

szczególe miejsca. Pani Wójt oraz Przewodniczący 

Rady Gminy towarzyszyli gościom, którzy spotkali się 

także z młodzieżą w Gimnazjum. 

 

11.06. Wojewódzki Dzień Strażaka – Ochotnika oraz 

XIX Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Busku Zdroju, zorganizowany pod 

patronatem Marszałka Woj. Św. W tym roku powiat 

kazimierski reprezentowała Gmina Czarnocin.  

W uroczystościach uczestniczyły jednostki OSP  

z naszej gminy, dowódcą kompanii był Komendant 

Gminny druh Józef Cetnarski, Poczet Sztandarowy 

tworzyli druhowie OSP Sokolina. Podczas uroczystości 

zaprezentował się  zakupiony w 2016r. dla OSP 

Sokolina nowoczesny  wóz strażacki, który stanowił  

także atrakcję  dla dzieci. 

 

18.06. Festyn Rodzinny w Czarnocinie. 

Przygotowany przez Radę Rodziców przy SP 

w Czarnocinie. Piękna pogoda sprzyjała udanej 

imprezie plenerowej. 

22.06. Szkolne Święto Rodziny W SP Sokolina, na 

które zostały zaproszone władze gminy. Uczniowie pod  

nadzorem n- li oddziału przedszkolnego przygotowali 

wdzięczny program artystyczny. 

 

25.06. Pod patronatem Wójta Gminy  

w Czarnocinie odbył się IV Przegląd Pieśni  

i Piosenki Patriotycznej. W konkursie zaprezentowało 

się 35. uczestników. Komisja pod przewodnictwem 

 P. Roberta Basiaka – muzyka,  wyłoniła zwycięzców  

w 5-iu kategoriach: 

- dzieci do lat 6 – Oliwia Dryja 

- klasy I - III – Jakub Pobiega 

- klasy IV – VI – Monika Tomasik 

- gimnazjum – Krzysztof Zbojak 

- dorośli, nagroda indywidualna – Norbert Wróbel 

- dorośli, nagroda zbiorowa – Chór Seniorzy 

 

 

27.06. Gminny Konkurs „Piękna i bezpieczna 

zagroda, przyjazna środowisku”. 

I miejsce - Anna i Robert Warszawa, Zagajów.                       

 

02.07.  - 90 - lecie OSP Stradów 

16.07.  -    Piknik rodzinny w Kolosach 

21 – 23.07. - Jatka Świętokrzyska po raz drugi  

w Czarnocinie 

20.08. - Gminne Dożynki w Czarnocinie, których 

gospodarzem będzie sołectwo Bieglów 



Informacja na temat dostosowania sieci szkół w gminie Czarnocin do nowego 

ustroju szkolnego oraz organizacji roku szkolnego 2017/2018 

 

 

W związku z reformą oświaty, która zakłada miedzy innymi likwidację gimnazjów i powrót struktury 

ośmioklasowej szkół podstawowych, ustawodawca zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego 

do podjęcia uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. 

 Rada Gminy Czarnocin podjęła stosowną uchwałę  Nr XXXVIII/231/2017 na sesji w dniu 22 marca 

2017 r. Na jej mocy z dniem 1 września 2017 r. każda sześcioletnia szkoła podstawowa w gminie 

Czarnocin działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształca się w ośmioletnią szkołę 

podstawową. Jednocześnie samodzielne dotąd gimnazjum w Cieszkowach zostaje przekształcone  

w Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej o pełnej strukturze organizacyjnej wraz z oddziałem 

przedszkolnym. Gimnazjum ulega likwidacji poprzez wygaszenie w strukturze powstałej szkoły 

podstawowej. Powstanie nowej szkoły tego samego typu wymuszało zmianę obwodów szkolnych.  

 

Od  1 września 2017 przedstawiają się one następująco: 

 

1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Czarnocinie to miejscowości: 

Czarnocin, Swoszowice, Koryto, Opatkowiczki, Mękarzowice, Malżyce, Ciuślice, Turnawiec 

 

2. Obwód Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Cieszkowach to miejscowości: 

Bieglów, Miławczyce, Michałowice, Zagaje Stradowskie, Stradów, Soboszów, Krzyż, Cieszkowy 

 

3. Obwód Szkoły Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie to miejscowości: 

Sokolina, Mikołajów, Stropieszyn, Zagajów, Dębiany, Charzowice, Kolosy, Będziaki 

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018 w tych szkołach przedstawia się następujaco: 

 

1. Szkoła Podstwowa w Czarnocinie: 9 oddziałów, 2 oddziały przedskolne, klasy od I do VII 

2. Szkoła Podstawowa w Cieszkowach: 9 oddziałów, 1 oddział przedszkolny, klasy I, III,   

IV,VII oraz 4 oddziały gimnazjalne 

3. Szkoła Podstawowa w Sokolinie: 9 oddziałów,  2 oddziały przedszkolne, klasy od I do VII 

 

Wychowanie przedszkolne będzie prowadzone w oddziałach przedszkolnych w Szkołach 

Podstawowych w Cieszkowach i Sokolinie oraz w Przedszkolu Samorządowym wchodzącym  

w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czarnocinie. 

 

Podczas przygotowania dokumentów przetargowych,  tras i harmonogramów dowozu i odwozu 

uczniów do szkół uwzględniono założenia nowego ustroju szkolnego oraz sugestie i prośby rodziców. 

 

Na zaczynające sie właśnie wakacje życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by były 

one spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń oraz byśmy wszyscy mogli się dnia 1 września spotkać 

w szkole zdrowi, szczęśliwi, wypoczęci i pełni zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym. 

 



Formy wypoczynku letniego organizowane przez Gminę Czarnocin. 

 

Kolonie w Jarosławcu - dla 2 osób z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych  

(28 czerwiec – 11 lipiec br.), gmina finansuje wyżywienie, zakwaterowanie i opiekę, pobyt 

uczestników dofinansowany jest przez Zarząd Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach.   

W trakcie pobytu oprócz zajęć sportowo-rekreacyjnych, wycieczek krajoznawczych zaplanowano 

także spotkania z funkcjonariuszami policji, straży granicznej i lasów państwowych a także zajęcia  

z obsługi sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

 Kolonie dla dwóch osób dla dzieci z terenów wiejskich w Niedzicy z terenu województwa 

świętokrzyskiego, w terminie - 16 sierpień - 27 sierpień br.  

Kolonie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do lat 16-tu, nad morzem -  

w Sarbinowie, 14-dniowy turnus  od  21 lipca, z pełnym zakwaterowaniem – noclegi i wyżywienie 

wraz opieką fachowej kadry pedagogicznej. Koszt pobytu jednego uczestnika wynosi 450 zł. 

Wymagane jest zaświadczenie z KRUS iż rodzic lub prawny opiekun jest czynnym płatnikiem 

składek KRUS. Z tej oferty skorzysta 19 uczniów. 

 Półkolonie na terenie Gminy Czarnocin. Gmina Czarnocin jak co roku, pod patronatem Wójta 

Gminy organizuje wypoczynek dla uczniów z terenu gminy w formie półkolonii. Tegoroczne 

półkolonie odbędą się w budynku Gimnazjum i kompleksie rekreacyjno – sportowym.  

w Cieszkowach, w dniach od 31 lipca do 11 sierpnia br. Trwa nabór uczestników. 

 

Kolonie w Jarosławcu, turnus 14-dniowy od 24 lipca, koszt 1 dziecka – 450,00 zł. 

Kolonie w Poroninie, turnus 14-dniowy od 30 lipca, koszt 1 dziecka – 350,00 zł. 

Wymagane jest zaświadczenie z KRUS iż rodzic lub prawny opiekun jest czynnym płatnikiem 

składek KRUS. 

Istnieje możliwość zakwalifikowania dziecka z poza KRUS po uprzedniej rozmowie z organizatorem 

Termin zapisów i składania dokumentów do 12 lipca 2017r.  

Więcej informacji – tel. 41 3512028 wew.210, 211 

 

Bezpłatne godziny na pływalni ,,Wodny Raj” dla uczniów szkół z gminy Czarnocin.  

Wójt Gminy Czarnocin oraz Kazimierski Ośrodek Sportowy zapraszają na basen wszystkich uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Czarnocin. 

W okresie wakacji począwszy od dnia 26 czerwca do 31 sierpnia we wszystkie czwartki  

w godzinach między 16.00 a 20.00 jedna godzina gratis dla dzieci z gminy Czarnocin za okazaniem 

ważnej legitymacji szkolnej.  

 

07 .08. – Turniej o Puchar Wójta Gminy Czarnocin. 

Liga Gminna w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Czarnocin Orlik 2017r. 

Organizatorem rozgrywek jest Wójt Gminy Czarnocin przy współudziale Animatora Sportu                 

na Orliku w Cieszkowach. W tym roku do rywalizacji przystąpiły następujące drużyny: 

1. Szybcy i Wściekli Cieszkowy                                   5.   FC Królewscy 

2. Farmacja Kazimierza Wielka                                    6.   KS Bocian 

3. LZS Czarnocin                                                          7.   Rosiejów nad Stawem 

4. FC Koryto                                                                  8.  Wolni Strzelcy  

Rozgrywki rozpoczęły się 19.05.2017r. i potrwają do 06.10.2017r. 


