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Szanowni Państwo
Za nami III kwartał 2011 roku. Pragnę podzielić się z Państwem informacjami o tym co robimy, co dzieje się w naszej
gminie. Pracownicy poszczególnych referatów przekażą więcej, ja natomiast mogę Państwu powiedzieć, że cieszę się ze zmian
zachodzących w wielu naszych sołectwach. Szczególnie cieszę się z „ ORLIKA ‘’. Niebawem oddamy naszej młodzieży ten
piękny obiekt. To pierwsza „ milionowa inwestycja o którą podjęłam starania i którą realizuję jako gospodarz tej gminy. Przy
koszcie brutto inwestycji wynoszącym 1.004.720,62 zł. otrzymaliśmy 500 tys. zł z ministerstwa oraz 333 tys. z urzędu
marszałkowskiego. Prace przy obiekcie przebiegają sprawnie i w listopadzie chcemy oddać go do użytku. O tym jak trudna jest
realizacja takich terminowych zadań wie małe grono odpowiedzialnych za nie pracowników naszego urzędu na czele z panią
kierownik Jolantą Kubicką.
Druga poważna inwestycja to „ ODNOWA WSI’’. Obejmuje ona prace budowlane i remontowe w trzech sołectwach –
Kolosy, gdzie zakres robót jest największy, Cieszkowy i Krzyż.
W Miławczycach i Opatkowiczkach zakończyliśmy obszerne prace remontowe – wymianę dachów, okien i remonty
wnętrz. Jesteśmy w trakcie wyposażania świetlic w Cieszkowach i w Będziakach . Pragnę, aby młodzież i wszyscy mieszkańcy tych miejscowości korzystali
z drogiego i atrakcyjnego sprzętu. Oczywistym jest, że wymaga to dobrej organizacji i wzajemnego poszanowania. Skoro jednak w innych gminach umieją tak
funkcjonować to i nam się uda, mocno w to wierzę – te budynki winny służyć mieszkańcom. W planach mamy składanie kolejnych wniosków na remonty
i doposażenie świetlic.
Obecnie pracujemy też nad dokumentacją na zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP w Sokolinie, która jako jedyna z gminy jest
w Krajowym Systemie Ratownictwa. Cieszę się że udało mi się uzyskać dofinansowanie w wysokości 50 % ceny tego samochodu. Teraz to zadanie pilotuje
wicewójt pani Agata Wróbel. Zrealizowaliśmy niemal wszystkie zaplanowane na ten rok dostawy kamienia i roboty ziemne. Przeprowadziliśmy ważne
i kosztowne remonty w szkołach. Tu za przetargi odpowiadała pani dyr. Józefa Durbacz. W szkołach podstawowych realizowany jest unijny projekt edukacyjny
opracowany przez zespół nauczycieli z Sokoliny pod kierunkiem pani dyr. Elżbiety Bieleckiej. Po raz pierwszy w naszej gminie zorganizowaliśmy półkolonie,
zadanie to powierzyłam pani Małgorzacie Pieron. Wspaniale udały nam się ,, Dożynki gminne”, za udział w których pięknie Państwu dziękuję. Szczególne
podziękowanie kieruję do wszystkich organizacji, szkół i osób, które aktywnie włączyły się w trud ich świetnego przygotowania. Myślę, że w czasie tych
trzech miesięcy wiele udało się zrobić i wiele się w naszej gminie wydarzyło. Zapraszam Państwa do poczytania naszego kwartalnika.
Łączę wyrazy szacunku
Wójt Gminy Maria Kasperek

Aktualności z Referatu Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji
Moje Boisko „ORLIK 2012” 16 czerwca 2011 roku to szczególna data przede wszystkim dla młodzieży uczącej się w Gimnazjum im. Armii Krajowej
w Cieszkowach oraz dla mieszkańców tutejszej gminy, gdyż w tym dniu zamieszczono na stronie www.bip.czarnocin.com.pl ogłoszenie o zamówieniu na roboty
budowlane pod nazwą: Wykonanie boisk sportowych w ramach
kompleksu sportowego MOJE BOISKO „ORLIK 2012” w miejscowości
Cieszkowy Gmina Czarnocin. Przetarg został rozstrzygnięty w dn.
05-07-2011 r. W obecnym czasie prace na „Orliku” zbliżają się ku
finałowi: na boisku do piłki nożnej jest położona nawierzchnia
syntetyczna typu sztuczna trawa, a na boisku wielofunkcyjnym –
technologią natryskową położona została już nawierzchnia
poliuretanowa. Budynek sanitarno – szatniowy jest w stanie surowym,
położona jest więźba dachowa pokryta blachą, w tej chwili trwają prace
tynkarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku. Obiekt sportowy zostanie
oddany do użytku w miesiącu listopadzie 2011r. Wartość brutto 1.004.720,62zł
Roboty Ziemno - Drogowe: Zrealizowaliśmy większość zaplanowanych na 2011 r. prac ziemno – odwodnieniowych w sołectwach Gminy Czarnocin.
Wykonano: roboty równiarką 64,5 godz., roboty ładowarką 19 godz., wykop rowów koparką – ziemia na odkład 1255,86 m3, wykonanie przepustów z materiału
powierzonego o śr. od 40 do do 100 - 65 mb, czyszczeniaa przepustów o śr. od 40 do do 100 – 5 mb, praca koparki przy robotach ziemnych 100 m3 –
roboty na łączną kwotę 19.297,00 zł. brutto. Zakupiono 113 szt. kręgów betonowych na łączna kwotę 16.319,64 zł. brutto. Zakupiono i rozwieziono 546,11 ton
tłucznia na łączną kwotę 19.479,75 zł. brutto. Powyższe dane obejmują zakres prac do 30. września br.
Będziaki i Cieszkowy: w miesiącu październiku zostanie sfinalizowane zadanie pod nazwą: „Ścieżki rozwoju społecznego i kulturalnego w Gminie Czarnocin
czyli wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Cieszkowy i Będziaki”. Przedmiot zamówienia obejmuje – wyposażenie świetlicy wiejskiej
w miejscowości Będziaki w formie: wyposażenia rekreacyjnego i sportowego, oraz wyposażenia podstawowego świetlicy. Zaś wyposażenie świetlicy wiejskiej
w miejscowości Cieszkowy również obejmuje w/w formy oraz dodatkowo zaplanowane zostało wyposażenie działalności warsztatów Koła Gospodyń Wiejskich.
Działanie opiewa na kwotę 72.883,65 zł. brutto. .
Kolosy, Krzyż, Cieszkowy: W dniu 05-08-2011 r. na stronie BIP Urzędu Gminy w Czarnocinie zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
pod nazwą „Kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż, Cieszkowy”. Roboty budowlane w poszczególnych
miejscowościach dotyczą: Kolosy: remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół
budynku (budowa boiska do siatkówki o nawierzchni z trawy naturalnej, urządzeniu i wyposażeniu placu zabaw
o wymiarach 15m x 16m i placu rekreacyjnego). Roboty budowlane zabezpieczające na zabytkowym zborze ariańskim
w Kolosach. Roboty w miejscowości Krzyż w budynku świetlicy wiejskiej obejmują w szczególności malowanie,
wykonanie tynków i okładzin zewnętrznych, utwardzenie terenów przyległych do w/w budynku kostką brukową,
zamieszczenie tablicy informacyjnej o walorach turystycznych naszej Gminy. Roboty w Cieszkowach na
zabytkowym zborze ariańskim dotyczą prac rozbiórkowych i zabezpieczających oraz wymiany pokrycia dachu oraz
wykonanie instalacji odgromowej. Wartość zamówienia brutto – 619.843,63 zł. W obecnym czasie prace na w/w
obiektach są na półmetku. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu os 3
Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój
wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
Oprac. M. Pieron

Miławczyce i Opatkowiczki: W miesiącu sierpniu br. dokonano odbiorów
końcowych robót budowlanych pod nazwą: „Remont świetlicy wiejskiej
w miejscowości Miławczyce” i „Remont świetlicy wiejskiej
w miejscowości Opatkowiczki” Prace w Miławczycach obejmowały
wyminę pokrycia dachu oraz wymianę okien drewnianych na PCV.
Inwestycja jest współfinansowana z zakresu małych projektów
w ramach działania 413. Wkład własny gminy to kwota 11.697,44 zł.
brutto, zaś całokowity koszt zadania to kwota 36.697,44 zł. brutto.
Natomiast zakres robót w Opatkowiczkach obejmował wymianę pokrycia
dachowego na pokrycie z blachy, wymianę okien oraz montaż kominka.
Wkład własny gminy to kwota 17.886,09 zł. brutto. Całkowity koszt
zadania to 42.886,09 zł. brutto.
Electro odpady – 6 września br. została przeprowadzona na terenie gminy
Czarnocin bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. W dobie ochrony środowiska naturalnego przed
degradacją Gmina Czarnocin
przystąpiła do akcji pn.: „Zbiórka
elektrośmieci”. zbiórki dokonano metodą tzw. „wystawki” , po trzech
wcześniej opracowanych trasach w asyście pracowników tut. Zakładu
Komunalnego jeździły trzy samochody, akcja została powtórzona
w godzinach popołudniowych ze względu na dużą ilość wystawionych
zużytych sprzętów. Firma Global przedstawiła sprawozdanie z realizacji
zbiórki, a masa przekazanych odpadów to 7,709 Mg. Wszystkie odpoady
zostaną poddane procesom odzysku, a ich elementy zostaną użyte jako
surowce wtórne. Ze względu na pokaźny wynik zbiórki oraz
zaangażowanie w sprawy organizacyjne Gmina Czarnocin otrzymała
w formie pisemnej podziękowania.
Oprac. M. Pieron

Półkolonie po raz pierwszy w gminie Czarnocin
Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników Zarząd
Krajowy złożył ofertę
wypoczynku letniego –
w formie półkolonii. Na
początku lipca ogłoszono
możliwość zorganizowania
czynnego wypoczynku dla
dzieci
i
młodzieży
w wieku od 7 do 16 lat.
Podstawą
rozpoczęcia
półkolonii było zebranie
grupy minimum 30 chętnych dzieci. W terminie od 08-08-2011 do 22-082011 r. w Szkole Podstawowej w Czarnocinie pod kierownictwem Pana
dyr. Jana Fortuny oraz pod opieką trzech wychowawców odbywały się
półkolonie. W wypoczynku wzięło udział 41 uczestników, częściowo byli
to uczniowie Szkoły Podstawowej z Sokoliny i Szkoły Podstawowej
z Czarnocina. Czas dziennego pobytu uczestnika na półkoloniach był
średnio 6 – 8 godzin. Organizator zapewniał uczestnikom: wyżywienie
(2 posiłki dziennie, w tym ciepły dwudaniowy obiad), opiekę medyczną,
ubezpieczenie, atrakcyjny program zająć oraz organizację wycieczek.
Z uwagi na fakt, iż uczestnikami byli uczniowie z całej gminy organizator
zapewnił dowóz i odwóz uczestników. Całkowity koszt pobytu uczestnika
na półkoloniach to 50,00 zł. za dwa tygodnie (10 dni roboczych). Jedynym
warunkiem uczestnictwa była konieczność ubezpieczenia przynajmniej
jednego z rodziców w KRUS.
Oprac. M.Pieron
„Piękna i bezpieczna … ” Podczas uroczystości Dożynkowych, które
odbyły się 21 sierpnia 2011 roku Wójt Gminy Czarnocin Pani Maria
Kasperek ogłosiła werdykt Konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda
Przyjazna Środowisku”. Do konkursu ostatecznie przystąpiły cztery
gospodarstwa. Wyróżnienia oraz pamiątkowe Podziękowania za
uczestnictwo otrzymali: Państwo Lidia i Zdzisław Szwedowie
z
Mikołajowa,
Państwo
Barbara
i
Stanisław
Muchowie
z Ciuślic oraz Państwo Aleksandra i Dariusz Piotrowscy również z Ciuślic.
Pierwsze miejsce oraz pamiątkowy Dyplom zdobyło gospodarstwo
Państwa
Dominiki
i
Marcina
Wróblów
z
Zagajowa.
Zdrowa Gmina – dobiegła końca druga akcja profilaktyczna badań
mammograficznych pn. „Zdrowa Gmina”. Badania można było wykonać
ponownie na początku sierpnia. Godnym uwagi jest fakt, iż Gmina
Czarnocin została wyróżniona i otrzymała zaproszenie na uroczystości do
Warszawy
na rozstrzygnięcie Konkursu w Centrum Kopernika.
Oprac. M. Pieron

Oświata
Remonty w szkołach .
W Szkole Podstawowej w Sokolinie
01.07.2011r. rozpoczęto wymianę podłóg na korytarzach szkoły /
parter i piętro oraz w klasie „O” , wartość remontu -70.471,09. Dodatkowo
we wrześniu dokonano wymiany orynnowania na budynku szkoły,
wartość - 20.800 zł. W Gimnazjum w Cieszkowach wykonano prace
związane z przebudową kominów. W okresie wakacji wykonano
cyklinowanie i lakierowanie parkietu w salach lekcyjnych budynku
gimnazjum, wykonano generalny remont dachu, który został pokryty papą
termozgrzewalną. Wartość prac to 59.128,28. Oprac. J. Durbacz
Przedszkole Samorządowe w Czarnocinie . Placówka realizuje program
wychowania przedszkolnego uwzględniając podstawę programową
wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godz. dziennie w godz. od 800
do 1300. Za świadczenia przekraczające zakres tych podstawowych zajęć
rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą opłatę w wysokość 1 zł za
jedną godzinę. Opłata nie obejmuje kosztów żywienia oraz nie podlega
zwrotowi ani obniżeniu z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu.
Zniżka opłaty przyznawana jest w wysokości: 50% za drugie dziecko
korzystające z przedszkola, 75% za trzecie i następne dziecko
z rodziny korzystające także z przedszkola. Od 1 września 2011
w oddziale przedszkolnym znajduje się 22 dzieci a w klasie „O” 18.
Oprac. dyr. B. Bochniak
Centrum Edukacji Przedszkolnej. 31 .08. 2011r. upłynął termin
realizacji programu „Z uśmiechem w przyszłość”, który był finansowany
ze środków unijnych. Od 01.09. 2011r. przedszkole dotowane jest przez
samorząd gminy Czarnocin w formie dotacji celowej /5.165 zł/m-c/.
Przedszkole czynne jest od 730 do 1600, , do przedszkola uczęszcza 21
dzieci , dla których przygotowuje się trzy posiłki dziennie . Rodzice
/opiekunowie prawni dzieci/ ponoszą odpłatność za wyżywienie w kwocie
2 zł dziennie oraz stałą opłatę w wys. 10 zł miesięcznie na pokrycie
bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki.
Oprac.
A.
Nowak
Szkoła Podstawowa w Czarnocinie Szkoła otrzymała informację, że
został zaakceptowany projekt na współpracę w ramach Europejskiego
Projektu Edukacyjnego” Sokrates Comenius” Okres realizacji tego projektu
od 01 .08. 2011 do 31.07. 2013. Uczniowie szkoły wzięli udział
w gminnych dożynkach. Przygotowali program artystyczny, który
przedstawili władzom gminy, zaproszonym gościom oraz zgromadzonej
szerokiej publiczności. Uczniowie zostali przygotowani przez P. Edytę
Kot, P. Agatę Lalewicz i P. Pawła Paczkowskiego.

01 .10. 2011r. pożegnaliśmy dr
Edmunda Hatcher, Honorowego
Obywatela Gminy Czarnocin. Tytuł ten został nadany uchwałą Rady
Gminy z dn. 26.06.2000r. W tym dniu, w kościele parafialnym
w Czarnocinie odbyła się uroczystość żałobna, po której urny z jego
prochami oraz prochami jego żony zostały przeniesione na pobliski
cmentarz. W ostatniej drodze towarzyszyła mu licznie przybyła rodzina,
a także Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Bernard Antos, Starosta
kazimierski Jan Nowak, Wójt Gminy Czarnocin Maria Kasperek,
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Warszawa, nauczyciele szkoły
w Czarnocinie wraz z dyr. Janem Fortuną oraz grupa mieszkańców
Czarnocina. Dr Edmund Hatcher był synem Mikołaja Grzęda-Chacia,
kierownika Szkoły Podstawowej w Czarnocinie w latach 1919 -1940. Od
II wojny światowej mieszkał na stałe w Anglii. Jesienią 1993 r. nawiązał
kontakt z dyrektorem szkoły w Czarnocinie - Janem Fortuną. Od tego
czasu został przyjacielem i sponsorem szkoły. Pomógł nawiązać kontakt ze
szkołami zagranicznymi, przez co szkoła zaczęła realizować Europejski
Program Edukacyjny - „Sokrates - Comenius’. Ta współpraca z niewielkimi
przerwami trwa do dziś.
Oprac. Dyr. J. Fortuna

Szkoła Podstawowa w Sokolinie. W minione wakacje odbył się remont
szkoły. Wymienione zostały posadzki na obu korytarzach szkolnych
oraz w klasie „0”. Szczególne podziękowania składamy na ręce rodziców,
którzy społecznie wykonali prace na rzecz szkoły. Uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w Gminnych Dożynkach, podczas
których
zaprezentowali oryginalne tańce i piosenki ludowe.. W bieżącym roku szk.
po raz pierwszy progi szkoły przekroczyło 24 uczniów klasy „0”.
4.09. zostaliśmy zaproszeni na obchody Święta Marchewkowego
w Sielcu-Kolonii. Nasi uczniowie zaprezentowali ciekawy program
artystyczny składający się z tańców i piosenek ludowych. Spotkaniu
towarzyszyła
miła atmosfera
i serdeczne przyjęcie ze strony
organizatorów i zgromadzonych gości. Od dnia 12.09. 2011r. w naszej
szkole rozpoczęła się realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów w ramach
Gminnego Projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w
klasach I-III w Gminie Czarnocin” . W ramach tego projektu uczniowie
mają możliwość uczestnictwa w ciekawych zajęciach z wykorzystaniem
nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Dyr. E. Bielecka

Gimnazjum

w

Cieszkowach

Z inicjatywy Pani Agnieszki Lopart-Starmach,
pracownika
Biura
Innowacji
Urzędu
Marszałkowskiego , 26 09.2011r. naukowcy
specjalnym
INNOBUSEM
odwiedzili
gimnazjum w Cieszkowach.
Uczniowie
mieli niepowtarzalną okazję uczestniczenia w
nietypowej lekcji fizyki
w przystępny
sposób przybliżającej różne zjawiska.
05-10-2011r . z inicjatywy Wójta Gminy P. Marii Kasperek odbyła się
uroczystość patriotyczna poświęcona 104. rocznicy urodzin Pana Generała
Michała Nieczui-Ostrowskiego ps. „Tysiąc”. Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością zacni goście: Pani Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin,
byli żołnierze Armii Krajowej: porucznik w sranie spoczynku Józef
Szumilas, podporucznik w stanie spoczynku Tadeusz Przebieracz,
podporucznik w stanie spoczynku Władysław Pobiega, Pan Marek
Pikulski, emerytowani nauczyciele.. Ksiądz K. Wrzesień odprawił Mszę
Świętą, a młodzież zaprezentowała montaż
słowno-muzyczny
„Dziękujemy – pamiętamy”. Ważnym akcentem tej uroczystości było
przekazanie Gimnazjum sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej – Koło w Krzyżu. Dyrektor
Gimnazjum Pan Robert Lalewicz
otrzymał sztandar
z
rąk byłych
żołnierzy AK, a następnie przekazał Go
młodzieży. Był to bardzo uroczysty
moment,
w
którym
uczniowie
przyrzekali
słowami:
„Będziemy
pamiętać o tych, co walczyli w obronie
Ojczyzny i o tych, co nam zaufali, przekazując ten sztandar”.
06-10-2011r Gimnazjum otrzymało skuter w ramach Konkursu
organizowanego przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Kielcach „Skuterem Bezpieczniej”. Ćelem konkursu jest
popularyzacja wśród młodzieży znajomości przepisów ruchu drogowego
i wiedzy motoryzacyjnej, a także propagowanie kulturalnego
i bezpiecznego zachowania się jako uczestników ruchu oraz promowanie
sportów motorowych. Młodzież w szkole będzie realizować projekt
„Bezpiecznie na drodze” właśnie z wykorzystaniem otrzymanego skutera.
W najbliższym czasie powstanie przy gimnazjum Miasteczko Ruchu
Drogowego zakupione ze środków pozyskanych od firmy PZU
w wysokości 2000 tyś. zł. oraz środków własnych. Całe przedsięwzięcie
ma zwiększyć bezpieczeństwo uczniów.

Skuter
odebrali
z
rąk
Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego Adama
Jarubasa dyr. Gimnazjum Robert Lalewicz
oraz Z-ca Wójta Gminy Pani Agata Wróbel.
Oprac. Robert Lalewicz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Czarnocinie przy współpracy z Wójtem Gminy
Marią
Kasperek
po
raz
trzeci
przeprowadził
projekt
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Projekt „Nie bój się
przyszłości – zainwestuj w wiedzę – aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych z terenu gminy Czarnocin” adresowany był do osób
bezrobotnych, zamieszkałych na terenie naszej gminy, korzystających
z pomocy Ośrodka. Celem Projektu było ułatwienie dostępu do rynku
pracy osobom niezatrudnionym, zagrożonym wykluczeniem społecznym
z racji ubóstwa jak i niepełnosprawności. Adresatami projektu były osoby
bezrobotne w wieku od 18 do 55 lat, które posiadają wykształcenie
podstawowe, zawodowe lub średnie i mieszkają na terenie gminy
Czarnocin.
W ramach Projektu odbyły się dwa kursy: „Kosmetyczka z wizażem
i stylizacją paznokci” oraz kurs „Kierowca wózków jezdniowych
z napędem silnikowym” . W projekcie udział wzięło 10 osób, dwie grupy
pięcioosobowe, w tym jedna osoba niepełnosprawna. Wszyscy uczestnicy
mieli zapewniony bezpłatny udział w jednym z dwóch oferowanych
szkoleń zawodowych (razem 220 godz.), warsztaty z psychologiem
z elementami
autoprezentacji i warsztaty z doradcą zawodowym.
Osobom tym zostało udzielone wsparcie finansowe na bieżące potrzeby,
w tym na pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie oraz gorący posiłek.
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej rozpoczął nabór kandydatów do
projektu, który będzie realizowany w 2012 r. w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt przeznaczony będzie dla osób
bezrobotnych, poszukujących pracy oraz rolników z terenu Gminy
Czarnocin z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, średnim.
GOPS proponuje następującą tematykę szkoleń: „ Bukieciarstwo I stopień ‘’, „ Kurs kroju i szycia ’’, „Opiekunka do dziecka ‘’,
„ Sekretarka–Asystentka ”, Magazynier z obsługą kas fiskalnych’’, „ Kurs
prawo jazdy kat. C ’, „Spawacz ‘’ , „Rzeźnik- wędliniarz’’. Tematyka
szkolenia uzależniona będzie od zainteresowań. Jesteśmy otwarci na
propozycje tematów szkoleniowych
składanych przez osoby
zainteresowane udziałem
projekcie. Zainteresowanych prosimy
o zgłoszenie się do tut. Ośrodka do 15 listopada 2011r. W dniu 08 września
2011 r w Urzędzie Gminy w Czarnocinie przeprowadzone zostało
doradztwo przez Lokalną Grupę Działania „Perły Ponidzia” w zakresie
przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw „ oraz „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”. Agencja restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa ogłosiła terminy naboru wniosków od 26 września do 04
listopada 2011.
Oprac. GOPS

Gminne Dożynki

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba....
Tęskno mi, Panie...
Tymi wymownymi słowami Norwida po kilkuletniej przerwie rozpoczęły
się w dniu 21sierpnia 2011 r. mszą św. w kościele parafialnym
w Czarnocinie pod przewodnictwem księdza Zdzisława Sidło
w asyście księży: Tadeusza Śliwy i Mariusza Wróbla, którzy dziękowali za
tegoroczne plony. Uroczysty korowód dożynkowy na płytę boiska
sportowego poprowadziła ceremonialnie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej z Dzierążni. Najważniejszą parą dożynek byli starostowie Pani
Edyta Sobieraj z Zagajowa i Pan Tomasz Cichy z Bieglowa. Pani
Starościna wraz z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni
około 20 ha. Pan Starosta wraz z żoną prowadzą imponujące, bo około 65
ha gospodarstwo. Państwo Starostowie zgodnie ze zwyczajem przekazali
na ręce Wójta Gminy Czarnocin Pani Marii Kasperek i Przewodniczącego
Rady Gminy w Czarnocinie Pana Kazimierza Warszawy okazały,
upieczony z tegorocznych plonów dożynkowy bochen chleba. Zaś aby
tradycji stało się zadość Pani Wójt sprawiedliwie go podzieliła, tak aby
nikomu go nie zabrakło. Swoją obecnością na Dożynkach Gminych

zaszczycili zacni gości: Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu
Europejskiego,
Adam
Jarubas
–
Marszałek
Województwa
Świętokrzyskiego, Tadeusz Kowalczyk – Radny Sejmiku Województwa,
Jan Nowak - Starosta Kazimierski, Adam Stoksik – Dyrektor Biura
Europejskiego, dyrektorzy szkół oraz wielu zacnych gości. Zapomniane
obyczaje naszego regionu przypomniała przybyłym gościom – Sól Ziemi
Czarnocińskiej
Pani
Zdzisława
Lopart,
zaś
delegacje
z : Bieglowa, Czarnocina, Cieszków, Ciuślic, Kolos, Koryta, Michałowic,
Miławczyc, Sokoliny, Swoszowic oraz Zagajowa prezentowały piękne
wieńce i jednocześnie dziękowały za tegoroczny plon. Dożynki uświetniły
znakomite występy artystyczne przedszkolaków
z
Publicznego
Przedszkola w Czarnocinie, Przedszkola w Sokolinie, Unijnego
Przedszkola w Czarnocinie, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sokolinie
i Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz młodzieży z Gimnazjum
w Cieszkowach. Na Gminnych Dożynkach został ogłoszony werdykt
konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku”. Swą
obecnością na uroczystości dożynkowej zaszczyciła mieszkańców P.
Joanna Zagórska - Telega , archeolog z UJ w Krakowie, która zaprosiła
na spotkanie w sali konferencyjnej UG na prezentację multimedialną oraz
wystawę bogactw naszej gminy. Atrakcyjnym uzupełnieniem były
wyśmienicie zaopatrzone w swojskie, wiejskie, zdrowe jadło stoiska KGW
z Cieszków, Ciuślic, Czarnocina, Kolos, Sokoliny i Zagajowa. Panie
zapraszały wszystkich chętnych na degustację swoich przekąsek.
W przygotowania szczególnie zaangażowane było KGW z Czarnocina,
które pełniło funkcję gospodarzy, jednostki OSP z Cieszków, Sokoliny,
Bieglowa, Ciuślic, a w szczególności OSP
z
Czarnocina
i Stowarzyszenie „CZARNI” na rzecz rozwoju Gminy Czarnocin i okolic.
Specjalne podziękowania należą się dla naszych nieocenionych sponsorów
współpracujących z UG w Czarnocinie od kilkunastu lat i nigdy nie
odmawiających pomocy. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną „pod
kasztanami”.
Oprac. M. Pieron

Koło Emerytów i Rencistów przy Urzędzie Gminy w Czarnocinie
W dniu 22 maja 2011r.
członkowie Koła wzięli udział w
wycieczce
krajoznawczo
–
religijnej Kałków Święty
Krzyż /50 osób/ a w dniu 04
września 2011r.
odbyła się
druga wycieczka – Chęciny –
Tokarnia –Jędrzejów /43osoby/ .
Wycieczki te mogły się odbyć
dzięki przychylności i wsparciu
finansowemu Starosty Kazimierskiego Pana Jana Nowaka oraz Wójta
Gminy Czarnocin Pani Marii Kasperek. Wszyscy uczestnicy wycieczek
byli bardzo zadowoleni i składają podziękowania dla darczyńców.
Członkowie Koła biorą także czynny
udział we wszystkich
uroczystościach
patriotycznych
i lokalnych m.in. w Gminnych
Dożynkach, które zdaniem wszystkich emerytów były bardzo udane. 08
.10. 2011r. emeryci wzięli udział w obchodach Dnia Seniora, który
odbył się w Kazimierzy Wielkiej.
Oprac. J. Ścisło

Ochotnicze Straże Pożarne 06.06. 2011r. spotkanie Zarządów OSP
z terenu Gminy Czarnocin. Tematem spotkania był stan jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych
Drużyn
Pożarniczych , wyszkolenie strażaków, działania ratowniczo- gaśnicze, roli
i stanie wyposażenia jednostek. W spotkaniu wziął udział dowódca
Powiatowej Straży Pożarnej st. kapitan Janusz Buła.23.09. 2011r.
Spotkanie Prezesów i Naczelników OSP. Tematem spotkania była analiza
ankiety
do powstającej książki „Strażacy ziemi kazimierskiej”
Oprac. I. Pańczyk

Gminna Biblioteka Publiczna Spotkanie 14 .08. 2011r.
z podróżnikami Przystanków Afryki Nowaka Odbył się specjalny etap
Afryki Nowaka; rowerami z Boruszyna w Wielkopolsce (stąd Nowak
wyruszył na wyprawę ) do Stryja na Ukrainie, do miejsca urodzenia
podróżnika., który w latach 30. XX w. dwukrotnie przemierzył Afrykę –
dokonał tego w pięć lat. Dotychczas w sztafecie wzięło udział ponad 80
podróżników z całego świata - większość z nich odbywa spotkania
w ramach festiwali podróżniczych, pokazów slajdów i spotkań.
Oprac. J. Michalczewska
50 –lecie par małżeńskich 30 września 2011r odbyła się

Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie w Skalbmierzu 11.09. 2011r.
Starostowie
dożynek
przekazali
gospodarzowi
województwa
świętokrzyskiego marszałkowi Adamowi Jarubasowi bochen chleba
wypieczony z tegorocznej mąki
aby dzielił nim sprawiedliwie .
Najpiękniejszym wieńcem dożynkowym po
bogatej
i kolorowej
prezentacji wieńców żniwnych wybrany został wieniec z powiatu
kieleckiego. Oprawą dożynek było widowisko folklorystyczne
„Świętokrzyskie granie, tańce i śpiewanie”, pokaz sprawnościowy ułanów
oraz wiele innych atrakcji
Wybory uzupełniające. W związku z rezygnacją radnego gminnego
Wiesława Wolskiego, zostały zarządzone wybory uzupełniające do Rady
Gminy w Czarnocinie na dzień 11 września 2011 r. w okręgu Nr 14
obejmującym miejscowości Sokolina–Stropieszyn. W związku z tym, że
w okręgu obejmującym 1 mandat została zarejestrowana tylko jedna lista
obejmująca jednego kandydata nastąpiło obsadzenie mandatu radnego bez
głosowania. Radnym Rady Gminy został Bryła Piotr .

15 września 2011r odbyło się spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla
sprzedawców z ter. naszej gminy pod nazwą „Pozory mylą dowód nie”.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Gminną komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wspólnie z Komendą Powiatową Policji
w Kazimierzy Wielkiej. Tematem spotkania była interpretacja ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z naciskiem
na art. o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim.
Spotkanie
poprowadził
aspirant
Robert
Nowaczkiewicz.
Oprac. H. Filosek

uroczystość jubileuszowa 50-lecia pożycia małżeńskiego ośmiu par
z terenu gminy Czarnocin /Jadwigi i Edwarda Bysiec oraz Krystyny
i Stanisława Lech z Kolos, Marianny i Stanisława Lumer z Zagajowa,
Marianny i Jana Mogiła z Czarnocina, Elżbiety i Stanisława Nadybał
z Sokoliny, Leontyny i Stanisława Skwarczek z Charzowic, Otylii
i Stanisława Sokół z Opatkowiczek, Kazimiery i Kazimierza Żwirek
z Zagaja Stradowskiego/. Przybyłych jubilatów powitała Wójt Gminy Pani
Maria Kasperek, Z-ca Wójta Pani Agata Wróbel, Przewodniczący Rady
Gminy Pan Kazimierz Warszawa oraz Kierownik Stanu Cywilnego Pani
Kazimiera Adamczyk. Uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem Marsza
Mendelssohna, Pani Wójt wręczyła jubilatom medale nadane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z najlepszymi życzeniami.
Złotym parom wręczono kwiaty oraz dyplomy „Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie”, był też toast za zdrowie jubilatów i wspaniała atmosfera.
Oprac . K. Adamczyk

11 listopada 2011r. - uroczyste obchody Święta Niepodległości
w kościele parafialnym w Czarnocinie

