Na obiekcie sportowym „Orlik” w Cieszkowach odbyły się
rozgrywki o „Puchar Wójta”, w wyniku których I m-ce
zajął LZS Czarnocin, II LZS Cieszkowy, III m-ce LZS
Bieglów-Miławczyce. Zwycięskie drużyny otrzymały
puchary a wszystkie drużyny biorące udział w turnieju

otrzymały dyplomy oraz piłki. Wręczono także statuetki dla
najlepszego bramkarza - Dawidowi Lubińskiemu,
dla najlepszego zawodnika Arturowi Sobeckiemu,
dla najlepszego strzelca - Damianowi Cichemu.
Powiatowa Liga Piłki Nożnej 2012. 30.09. odbył się finał,
w wyniku rozgrywek I miejsce zdobyła drużyna
z Czarnocina i została mistrzem. Ponadto Sebastian Jędras
i Adam Paczkowski zdobyli tytuł najlepszych zawodników
turnieju, natomiast Krystian Szostak został najlepszym
bramkarzem.

Gminne Dożynki - 19 sierpnia. Tradycyjnie rozpoczęły
się w Kościele Parafialnym w Czarnocinie mszą św.
dziękczynną za tegoroczne plony. Następnie przy wtórze

orkiestry dętej korowód dożynkowy przeszedł na stadion,
gdzie Pani Wójt Maria Kasperek dokonała uroczystego
otwarcia i podzieliła bochen chleba upieczony z ziarna
świeżo zżętego zboża, przyniesiony przez Starostów.
Starostami
w tym roku byli Pani Barbara Dymek
z Czarnocina i Pan Zbigniew Pierzchalski z Malżyc, rolnicy,
którzy prowadzą własne gospodarstwa na terenie naszej
gminy. Następnie rolnicy składali wieńce przy wtórze
przyśpiewek ludowych oraz przygrywającej kapeli. W
przygotowanie wieńców dożynkowych zaangażowały się
poszczególne wioski wraz z sołtysami, także Koła
Gospodyń, strażacy, seniorzy oraz młodzież, za co P. Wójt
gorąco wszystkim podziękowała. Imprezie towarzyszyła
piękna letnia pogoda i przyjemna atmosfera rodzinnego
pikniku, panie z Kół Gospodyń przygotowały śliczne,
kolorowe stoiska z poczęstunkiem dla gości. W części
artystycznej wystąpiły dzieci z naszych przedszkoli oraz
młodzież ze szkół z Czarnocina, Sokoliny i Cieszków.
Wszystkie dzieci zaprezentowały się wspaniale. Od godz.
2000 rozpoczęła się zabawa taneczna. Wieńce dożynkowe
przygotowało 11 miejscowości. Po prezentacji Komisja
Gminna oceniła i wybrała jeden najładniejszy wieniec, który
jednocześnie spełniał warunki konkursu. Był to wieniec
przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Zagajowa.
Reprezentował on Gminę Czarnocin na

Powiatowych Dożynkach w Opatowcu, które w tym roku
przypadły na dzień 26 sierpnia. Gościnny Opatowiec
przywitał uczestników przystrojonym rynkiem, suto
zastawionymi stołami i ciekawym programem artystycznym,
gdzie także naszą gminę reprezentowali: Ola Pobiega
z Sokoliny, Magdalena Szafrańska z Ciuślic oraz zespół
taneczny z Czarnocina. Przedstawili oni zgromadzonej
publiczności pięknie przygotowane utwory, a piosenka
„Koko, żniwa spoko” spotkała się z dużym aplauzem
publiczności. Piękne wieńce dożynkowe oceniła komisja,
która
postanowiła, że na dożynkach wojewódzkich
w Pińczowie Powiat Kazimierski reprezentował będzie
wieniec ze Skalbmierza, który tam także został wybrany
jako najładniejszy i reprezentował woj. świętokrzyskie na
Prezydenckich Dożynkach w Spale.

Piękna i bezpieczna zagroda - przyjazna środowisku”
Honorowy patronat objął Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego, organizatorami była Świętokrzyska Izba
Rolnicza w Kielcach, ŚODR w Modliszewicach, samorząd
powiatowy i samorząd gminny. Celem konkursu jest
ochrona środowiska naturalnego polskiej wsi oraz
mobilizacja do dbałości o utrzymanie czystości, porządku
i bezpieczeństwa w gospodarstwie. Konkurs powinien stać
się zachętą do dbania o poprawę estetyki oraz warunków
higieniczno-sanitarnych zagród wiejskich oraz zwiększenia
bezpieczeństwa pracy. Do konkursu zostało zgłoszone
5 zagród. Podsumowanie konkursu nastąpiło 22.06.br.
Zagrody oceniła Komisja w składzie: M. Fortunaprzewodnicząca, M.Sady, A. Lubera- radni, M. Niziurskiprac. ŚODR-u, M. Pieron-prac gminy. Zagroda Państwa
Katarzyny i Mikołaja Sambórów zam. w Czarnocinie
otrzymała najwięcej punktów,
tym samym zdobyła
pierwsze miejsce i została zgłoszona przez Wójta Gminy do
etapu powiatowego. Pozostałe zagrody: P. Anety i Piotra
Grabowskich z Opatkowiczek, P. Moniki i Krzysztofa Lotko
z Ciuślic, P. Dominika Augustyna z Mikołajowa oraz
P. Anety i Roberta Cebulów z Ciuślic otrzymały
wyróżnienia. Wyniki konkursu zostały opublikowane na
stronie internetowej gminy /www.czarrnocin.com.pl/
Natomiast gratulacje i wręczenie dyplomu odbyło się
podczas Gminnych Dożynek. Po rozstrzygnięciu etapu
powiatowego zagroda P. K. i M. Sambórów z Czarnocina
otrzymała II miejsce. Wręczenie dyplomu i gratyfikacji
finansowej odbyło się podczas Powiatowych Dożynek
w Opatowcu.

Referat Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa
Drogi gminne. Oddano do użytku 2 odcinki dróg
w Kolosach o dł. 550 mb i 715 mb, drogę MiławczyceDębiany – 650 mb, Stradów-Chałupki – 270 mb,
w Michałowicach – 530 mb oraz drogę Krzyż-Dębiany –
556 mb; łącznie ok. 3,3 km dróg gminnych. Wojewódzka
Komisja z Biura Zarządzania Kryzysowego sprawdzała
odcinki dróg w Kolosach, Sokolinie i Zagajowie, które
zostały zgłoszone przez gminę. Zgłoszono także następne
odcinki po ulewie z 3.VII, które także po sprawdzeniu przez
Komisję zostały zaakceptowane.
Wykonane zostało boisko sportowe w Korycie, o które
prosiły dzieci i młodzież.
Od 1-go lipca 2013r. wchodzi w życie nowa ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku, która nakłada na
gminę obowiązek wdrażania nowego systemu gospodarki
odpadami.
Gmina
podjęła
prace
związane
z opracowaniem własnego Programu gospodarki odpadami.
W wyniku tych prac przygotowano ankiety dla
mieszkańców w celu zebrania informacji o ilości
wytwarzanych odpadów przez mieszkańców oraz ustalenia
rzeczywistej ilości i rodzajów odpadów. Przygotowano
także wzory wypowiedzenia z dniem 30.06.2013r umów
dotychczas obowiązujących.
10-go sierpnia odbyło się zebranie mieszkańców
w Sokolinie z władzami gminy i Kierownikiem Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Przedmiotem
spotkania był brak wody, przerwy w dostawie oraz słabe
ciśnienie u odbiorców wody w Sokolinie, Stropieszynie
i Mikołajowie. Jest to duży problem dla mieszkańców.
Przeprowadzone pomiary wskazują na potrzebę budowy
przepompowni.
Zdrowie i bezpieczeństwo. Od 1-go września br.
mieszkańcy
nie mogli korzystać z usług apteki
w Czarnocinie. Gmina przeniosła prawo dzierżawy na
innego właściciela, który
musiał uzyskać wszystkie
konieczne pozwolenia, aby apteka mogła funkcjonować.
Zgodnie z ustaleniami 23. października nastąpiło otwarcie.

I miejsce - Zagroda Katarzyny i Mikołaja Sambórów

Gmina
Czarnocin
finansowała
dwutygodniowy
pobyt na koloniach w Pogorzelicy koło Niechorza nad
Bałtykiem w ter. od 10 do 24 lipca dla 10. dzieci
z terenu gminy; 3 – z Gimnazjum, 3 – z SP Czarnocin, 4 –
z SP Sokolina. Koszt pobytu jednego dziecka wynosił 900
zł., wkład finansowy gminy to 80%, resztę pokrył Caritas
Diecezji Kieleckiej. Ponadto gmina poniosła
koszty
dowozu dzieci do miejsca zbiórki w Kielcach.
Współorganizatorem ze strony Caritas był ks. Tomasz
Czechowski, wikariusz parafii Sokolina.

Wójt Gminy Czarnocin, Burmistrz Skalbmierza oraz
Starosta Kazimierski brali udział w debacie zorganizowanej
przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, która dotyczyła
m.in. likwidacji Posterunku w Skalbmierzu. Komendant
uzasadnił potrzebę zmian i zapewnił, że w zamian za
likwidację posterunku nad bezpieczeństwem gminy czuwać
będą całodobowe patrole policji.

Jak co roku w dniu 8. września odbyła się pielgrzymka
piesza z Czarnocina do Wiślicy. Wzięło w niej udział
wielu wiernych. Wszyscy uczestniczyli w uroczystej mszy
odpustowej
w
Bazylice
Kolegialnej
Narodzenia
Najświętszej Marii Panny.

Oświata. W szkołach wykonano bieżące remonty
i sprzątanie przygotowując w ten sposób rozpoczęcie
nowego roku szkolnego 2012/13. 1-go września uczniowie,
grono pedagogiczne i władze samorządowe uczestniczyły
w mszy świętej. Naukę w szkołach na terenie gminy
rozpocznie 300 uczniów / 183 w szk. podstawowych, 117
w gimnazjum/, w kl 0 i przedszkolach 47 pociech. Podczas
Gminnych Dożynek w Czarnocinie przedszkolaki
z Czarnocina i z Sokoliny oraz uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli
i wychowawców
przygotowali
barwne programy
artystyczne i przedstawili je szerokiej publiczności.

Szkoła Podstawowa Czarnocin

Przedszkole w Czarnocinie

Gimnazjum Cieszkowy

17. września P. Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy
uczestniczyli w uroczystości związanej z posadzeniem
Dębów Katyńskich w Oksie. Obie gminy łączą postaci
funkcjonariuszy policji pracujących w nich przed wybuchem
II wojny światowej.
Jubileusz 50 – lecia par małżeńskich

28.09. z rąk Wójta Gminy jubilaci otrzymali medale
„Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a także listy
gratulacyjne, byli to; Państwo Marianna i Eugeniusz
Siemieńcowie z Malżyc, Domicela i Antoni Korczakowie
oraz Irena i Mirosław Nalepowie z Mękarzowic,
Władysława i Stanisław Bogalowie oraz Marianna
i Stanisław Niećwiejowie z Kolos, Józefa i Leszek
Dembowscy z Czarnocina, Bogusława i Józef Nawrotowie
z Ciuślic, Feliksa i Kazimierz
Łatowie z Będziak,
Stanisława i Józef Szumilasowie z Mikołajowa, Zofia i Jan
Małkowie, Helena i Marian Mędralowie oraz Zofia i Jan
Matysowie z Dębian,
Bronisława i Tadeusz
Przebieraczowie z Zagajowa, Marianna i Stanisław
Dybkowie z Sokoliny. Na uroczystość przybyło 11 par,
w tak dla nich ważnej chwili nie zabrakło gorących życzeń,
i kwiatów. P. Wójt M. Kasperek w imieniu władz
samorządowych złożyła jubilatom gratulacje oraz
podziękowania za trudy i owoce przebytych razem lat,
za wytrwałość w dobrych i złych chwilach, za wspólne
przeżywanie smutków i radości, życzenia zdrowia,
szczęścia, szacunku i wielu pięknych rocznic.
Gminne Koło Emerytów i Rencistów. 9.09. członkowie
Koła Emerytów wybrali się na wycieczkę krajoznawczohistoryczną do Racławic. Z historią tego miejsca, bitwy pod
Racławicami zapoznał wszystkich P. Krzysztof Nurkowski
– nauczyciel historii. Wyjazd mógł się odbyć dzięki pomocy
organizacyjnej Pani Wójt. Wszyscy uczestnicy wycieczki
po powrocie z Racławic
spotkali się w remizie
w Czarnocinie, gdzie był grill, kawa, ciasto i przemiła,
serdeczna atmosfera.

Racławice pod pomnikiem
Bartosza
Głowackiego

Szkoła Podstawowa Sokolina

